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

Aos vinte dias do mês de junho 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, mediante chamada, fizeram-se 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 seis de junho de
dois mil e dezoito, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno
expediente com a leitura dos documentos recebidos: Projeto de Lei Nº 012/2018 – Vereador
Ronald Barbosa Eduardo – Altera Lei Municipal Nº 449 de 31 de dezembro de 2010, que
dispõe sobre a comercialização de bebidas alcoólicas, horários de funcionamento
comerciais, realização de eventos públicos, utilização de sonorização, vendas ambulantes
dessas bebidas e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 013/2018 – Iniciativas dos
Vereadores Sérgio Luiz Anequim e Roberto Carlos Ravani – Determina disponibilização de
cadeiras de rodas para pessoas com mobilidades reduzidas e idosos nas agências
bancárias situadas no município de Muqui e dá outras providências. Comunicado:
Audiências Públicas do Orçamento 2019. Reunião Presencial Microrregiões - Central-Sul,
Litoral Sul e Caparaó – Cachoeiro de Itapemirim, Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Jerônimo
Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta. Local: Cachoeiro de Itapemirim – Escola
Zilma Coelho Pinto – Data: 21 de junho, quinta-feira. Hora: 13:00h; Convite: Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através da Prefeitura Municipal de Muqui,
convida a participar de uma palestra sobre a formação de um comitê para readequação da
feira livre da agricultura familiar ministrada pelo Sebrae. Local: Auditório Wolfango Ferreira.
Data: 26/06/2018, terça-feira. Horário: 17:00h. Findo o pequeno expediente, passou-se à
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Ordem do Dia. Conforme solicitado pela Presidência, o Diretor-Geral proferiu a leitura da
Indicação nº 018/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito Municipal.
Indicando-lhe: Sejam implementadas obras de reforma junto ao prédio que albergou a
antiga Escola Avides Fraga – bairro Boa Esperança, para ali serem instaladas as
secretarias municipais de Muqui. Após leitura da justificativa, a referida indicação foi a
votação sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo na ordem do dia, passandose ao Grande Expediente, 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 Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular
Teté, após cumprimentar a todos, agradeceu a presença do Senhor Orlando Luiz. Expôs
sua satisfação por ter ido a Vitória, juntamente com os Vereadores Tadeu Custódio e
Ronald Barbosa, o Prefeito e a Secretaria Municipal de Educação, para presenciar a
assinatura do Governador para receber mais uma creche em Muqui. Mencionou a alegria
de buscar recursos para o município e que se deve agradecer quando o Governo quando
traz benefícios. Relatou as discutas de vagas nas creches, citando, como exemplo, as que
são localizadas nos bairros San Domingo, Alto Boa Esperança e a creche do Asilo.
Comunicou que será construída mais uma creche na popular Rua das Palmeiras e acredita
que resolverá mais um problema do município. Reiterou a importância dos recursos vindos
do Governo Estadual. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim também fez seus
comentários sobre o recurso enviado para a construção de uma creche, destacando que,
tempos atrás, o município havia recebido verba federal para essa finalidade, mas por falta
de documentação e de terreno o município perdeu esse recurso. Desejou que venham mais
investimentos e não lhe interessa saber se é período político ou não; o importante é que
Muqui seja contemplado. Retomando a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de
Oliveira comentou sobre a perda dessa verba federal e a questão dos altos valores para
aquisição de terrenos em Muqui. Aparte o Vereador Sergio Luiz Anequim reafirmou que no
passado não receberam esse recurso por incompetência, porque, na época, a prefeitura
não tinha a documentação correta. Salientou que a atual administração possui todos os
documentos em dia e estão aptos a receber emenda parlamentar. Retomando a fala, o
Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira comentou sobre a reunião a respeito da Serra
da Aliança com responsáveis do DER, devido risco de desmoronamento de um morro em
um trecho da estrada dessa localidade. Enfatizou que a situação é crítica e pediu à
população para que evite de transitar por essa localidade, pois o risco de desmoronamento
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é grande. Disse que tem esperança que a administração resolverá mais esse problema, a
Prefeitura se dispôs a fazer um desvio, mas não acredita que essa seria a solução. Abordou
sobre a festa em homenagem ao Padroeiro São João Batista, agradeceu pela contratação
da cantora Bruna da Viola e deu boas-vindas aos ambulantes. Na sequência, fez uso da
palavra o Vereador Tadeu Custódio, após cumprimentar a todos, expôs sua felicidade por
receber do Tribunal de Contas, por unanimidade, a aprovação de sua prestação de contas
no período em que esteve como Presidente da Câmara. Por ofício, agradeceu a Senhora
Valquíria, contadora da época, apelo o apoio durante sua gestão. Agradeceu a todos os
funcionários dessa Casa que trabalharam juntos e lhe indicaram o caminho certo,
considerando que é obrigação do gestor ter cuidado com o dinheiro público. Aparte o
Vereador Sergio Luiz Anequim parabenizou ao Vereador Tadeu Custódio pela aprovação
de sua prestação de contas, destacando a importância de ver um amigo com
responsabilidade no poder público em meio a uma crise política que o país vem
enfrentando, dizendo que administrar a Câmara e a Prefeitura é como administrar uma
casa. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio retomou seus agradecimentos aos
funcionários da Casa pela aprovação de sua prestação de contas. Abordou sobre as
providências do DER e da Administração Municipal para resolverem a questão do
desmoronamento de um morro em um trecho da estrada da Serra da Aliança. Aparte o
Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira agradeceu aos moradores da Comunidade
Aliança que participaram da reunião e deram suas opiniões e apontou alternativas para que
essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível. Expôs seu posicionamento
quanto ao projeto que beneficiará a terceirização do Hospital Maternidade, considerando
ser muito interessante para o município. Destacou que alguns Vereadores votaram contra
o projeto por não terem conhecimento da matéria, mas acredita que vindo uma Unimed ou
Hospital Evangélico para Muqui a saúde será alavancada. Retomando a fala, o Vereador
Tadeu Custódio, por ofício, encaminhado ao Secretária Municipal de Agricultura do Estado
e ao Governador solicitou liberação do Caminhos do Campo da comunidade São Luiz e
Verdade. Solicitou ofício ao Senhor Oedes Antonio Puzziol, proprietário da Construtora
Lanci, parabenizando pela seriedade no trabalho realizado durante a construção das
casinhas populares e valorizar os pedreiros e serventes do município. Ainda por ofício,
solicitou do Secretário de Obras a limpeza da Rua Tenente Pacheco. Comentou sobre o
convênio assinado com o Governo do Estado que beneficiará o município com a construção
de uma creche, cujo terreno foi adquirido na rua das Palmeiras pelo Ex-Prefeito Dr. Aluísio
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Filgueiras, e, por ofício, direcionado a família fez seu agradecimentos por ter abraçado essa
causa, juntamente com Renato Prucoli, que, na época, era Vice-Prefeito e Engenheiro da
prefeitura. Relatou que o Renato Prucoli, atual Prefeito, abraçou esse projeto, foi a Vitória
várias vezes para verificar regularidade do município e se o projeto estava correto, caso
contrário, o município não receberia a verba de, aproximadamente, um milhão e quinhentos
mil reais para a construção de uma creche para atender crianças de um a cinco anos.
Aparte o Vereador José Marcos de Castro demonstrou estar preocupado com a contração
de funcionários para essa creche devido o limite da folha de pagamento da Prefeitura.
Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio afirmou que primeiro deve se preocupar com
a construção e a contratação de funcionários será outro problema. Disse que não sabe qual
o Prefeito que irá inaugurar essa creche, a secretária municipal de educação que assumirá;
mas tem certeza que o município precisa desse investimento, pois as crianças estão
emboladas nas salas. Por ofício, direcionado ao Secretário Municipal de Obras, expôs as
reivindicações dos que residem na Morada do Sol a respeito do caminhão que recolhe o
lixo até as proximidades da residência do Senhor Eros Prucoli. Portanto, não vê dificuldade
nenhuma do motorista dar marcha à ré e percorrer o restante da rua até na portaria para
fazer a coleta do lixo. Desejou a todos boas festas, com muita paz e que São João Batista
continue abençoando nossa cidade. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo que iniciou seu discurso falando de sua crença em Deus. Deu mérito aos
nove Vereadores, parabenizando-os pela conquista dessa creche, parabenizando também
a Dra. Soraia e Dr. Ubaldo. Destacou que mesmo com todo o trabalho desenvolvido pelo
atual Prefeito Renato e Ex-Prefeito Dr. Aluísio, caso os Vereadores não votassem em
caráter de urgência o projeto, o município poderia ter perdido a verba para construção da
referida creche. Expôs seu posicionamento sobre a verba destinada ao município em
período eleitoral, enfatizando que mesmo com carência é necessário uma política séria.
Falou das pessoas que saem pela madrugada para trabalharem em outros municípios.
Mencionou que os gestores públicos devem ter comprometimento com o município a fim de
aliviar o sofrimento da população. Abordou sobre comentários feitos pelo Vereador Teté a
respeito do show da Bruna da Viola, contratada para a festa em homenagem a São João
e, por ofício, direcionado ao Secretário Municipal de Cultura pediu para que relacione todos
os gastos dessa festa, dizendo que deve ter muita responsabilidade, pois o município está
passando por dificuldades. Aparte o Vereador José Marcos de Castro também comentou
sobre os festejos de São João e solicitou ofício ao Secretário de Obras e ao Prefeito,
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pedindo para providenciar um local para os barraqueiros colocarem os seus carros a fim de
os visitantes tenham onde estacionar. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo reiterou o pedido para relacionar todos os gastos com a festa junina, enfatizou ter
conhecimento da dedicação do Prefeito Renato, mas como Vereador deve cobrar, pois foi
eleito para isso. Comentou sobre o ofício encaminhado a Secretária Municipal de Saúde,
agradecendo por ter colocado médicos e enfermeiros de plantão no período carnaval. E
solicitou que essa mesma iniciativa seja tomada na festa de junho, tendo em vista que
haverá muitas pessoas na cidade devido o show da cantora Bruna da Viola. Por ofício,
direcionado ao Comando da PM, pediu para que disponibilize e aumente o efetivo policial
para que se tenha uma festa com mais segurança. Parabenizou ao Prefeito pelo empenho
em buscar emendas e projetos, desejando que a administração alavanque para atender os
anseios do povo. Relatou sobre a reunião que participou juntamente com o Governador do
Estado, Paulo Hartung, que durante seu discurso, disse que o país não tem o direito de
atrapalhar o crescimento do Estado. Referindo-se a essas palavras, disse que nem o
Estado, nem o país tem o direito de atrapalhar os Vereadores que foram eleitos pelo povo.
Ao finalizar seu discurso, desejou boas festas e com respeito a todos. Dando
prosseguimento, fez uso da palavra o Vereador José Marcos de Castro, que iniciou seu
discurso comentando sobre o tratamento de água da comunidade São Gabriel, que está de
má qualidade, dizendo que a CESAN deve ter mais responsabilidade. Aparte o Vereador
Tadeu Custódio disse que foi procurado pelos moradores de São Gabriel, que mostraram
uma foto da água com coloração amarelada e também cobrou da CESAN mais
responsabilidade. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim também abordou sobre os
problemas da água de São Gabriel, dizendo que enquanto a prefeitura era responsável pelo
tratamento conseguiam manter a qualidade desse recurso hídrico, para resolver essa
situação solicitou envio de ofício com urgência. Aparte o Vereador Tadeu Custódio
comentou que o Ex-Prefeito Gilberto Mofate implementou o tratamento da água de São
Gabriel feito pela prefeitura e funcionava; por isso, acredita que é uma vergonha para a
CESAN não conseguir manter a qualidade da água, sendo que a Prefeitura conseguia com
apenas quatro funcionários. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro sugeriu
que se a CESAN não está dando conta de manter a qualidade da água que o tratamento
volte a ser responsabilidade do município. Abordou sobre a questão dos varredores de rua
do município. Parabenizou ao Prefeito Renato pela entrevista concedida na rádio Cultura e
encaminhou ofício dizendo que os calçamentos de rua realizados no município, não justifica
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a falta de varredores. Ressaltou que estão colocando muitas pessoas em secretárias,
porque não contratar varredores de rua, é uma questão de saúde pública. Afirmou que não
adianta falar em saúde se as pessoas colocam o lixo nas ruas para cachorros rasgar, falta
punição e se deve ser multado. Aparte o Vereador Tadeu Custódio também criticou o ato
das pessoas e comerciantes jogarem lixo nas ruas e as consequências geradas.
Parabenizou ao Vereador José Marcos de Castro por abordar esse assunto, dizendo que
tem o horário certo da caminhão de lixo passar nas ruas e a cidade continua suja
transmitindo uma má aparência aos visitantes. Retomando a fala, o Vereador José Marcos
de Castro solicitou ofício ao Secretário Municipal de Obras pedindo a limpeza e que lavem
a rua do atrás do Parque de Exposição, nas proximidades do portão, por trás da rua do
Lailson. Expôs as reclamações dos moradores, dizendo que lavam até as proximidades do
Lailson e o restante da rua fica sem lavar, justificou a necessidade de limpeza devido ao
excesso de poeira que atingem as casas e que também contribuem com o pagamento de
impostos. Ainda em seu discurso, comentou sobre a dificuldade em obter o decreto que
regulamenta a quantidade de estagiários na Prefeitura e, por ofício, solicitou a lista
atualizada dos que foram contratados. Acrescentou que questionará essa contratação de
estagiários, comparando essa situação com a falta de varredores de rua. E que tem a
intenção de formar uma comissão de vereadores para acompanhar a forma de contratação
e os locais em que os estagiários estão alocados. Aparte o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo sugeriu ao Vereador José Marcos de Castro que vá até a secretaria de
administração para requerer essa relação de estagiários contratados, pois ele tem esse
direito. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro disse que o ofício é o melhor
caminho para manter o respeito entre o legislativo e o secretariado. Parabenizou a todos
os deputados pelo envio de recursos ao município, citando, como exemplo a emenda
destinada pelo Deputado Paulo Foleto para compra de maquinários. Alertou sobre o perigo
de dar crédito aos candidatos a deputados que visitará o município com promessas de envio
de emendas parlamentares que não terão condições de cumprir. Elogiou ao Vereador
Francisco de Assis, popular Teté, pelas palavras sobre a terceirização, destacando a
diferença dos serviços oferecidos pelo SUS e por uma empresa particular. Solicitou ofício
a direção do hospital maternidade, parabenizando pela atenção dada às pessoas que
buscam atendimento médico. Abordou sobre a necessidade de providenciar processo
seletivo na Prefeitura para acabar com a indicação de pessoas para vagas existentes,
primando pela moralidade, pela transparência e pelo direito de todos a concorrer a uma
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vaga de emprego. Ao finalizar seu discurso, desejou a todos boas festas, deu boas-vindas
aos barraqueiros e reiterou o pedido ao Prefeito para que providencie um local seguro no
Parque de Exposições para colocar os carros dos ambulantes a fim de liberar vagas de
estacionamento. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos Ravani que
iniciou seu discurso, parabenizando o Prefeito pela creche destinada ao município.
Mencionou sobre os diversos ofícios encaminhados por essa Casa ao Prefeitos e seus
secretários, dizendo que alguns foram atendidos e outros não. Abordou sobre a melhoria
do fluxo do trânsito na cidade, caso diminuísse de um metro a um metro e meio o calçadão
localizado em frente ao bar Vitória. Por ofício, solicitou do Secretário de Obras a
manutenção do telhado da estação rodoviária de Muqui, devido as telhas quebradas e risco
de caírem e atingir as pessoas. Abordou sobre a reclamação dos moradores próximos ao
Parque de Exposições a respeito da necessidade de realizar a limpeza e lavar a rua. Expôs
sua experiência com relação a visita nas secretarias do município e convidou a todos os
Vereadores que possam fazer o mesmo. Elogiou os festejos de São João, considerando
uma festa bonita e que ocorra na proteção de Deus. Aparte o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo comentou sobre a organização de um campeonato de futebol destinado as
crianças do município, elogiou a abertura do evento pela fanfarra comandada pelo Senhor
Eliésio e, por ofício, em nome da Câmara, agradeceu ao Senhor Serginho por essa
iniciativa. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani comentou sobre a
necessidade de providenciar um local para guardar o carros dos ambulantes. Aparte o
Vereador Tadeu Custódio solicitou envio de ofício de pesar a família do Senhor Germano
Schiavo e de Dona Carolina Haddad. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani
finalizou seu discurso, desejando boas festas a todos. Prosseguindo a sessão, fez uso da
palavra a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro, iniciou seu discurso solicitando,
por ofício, informação quanto a negociação entre o município e um proprietário de
supermercado que culminou na reforma da estação rodoviária. Aparte o Vereador Sérgio
Luiz Anequim relatou que houve uma reunião na SECULT para tratar da multa gerada para
o proprietário de uma construção que não seguiu as normas do patrimônio histórico;
destacou a atuação do Prefeito Renato Prucoli para resolver esse problema e que ficou
acordado que o proprietário se comprometeria a pintar a estação rodoviária e reformar a
pracinha localizada em frente ao seu comércio. Solicitou envio de ofício ao Prefeito a
respeito das providências a serem tomadas com o apoio do poder público municipal para a
realização da festa do lavrador que ocorrerá no dia vinte e dois de julho, pedindo a
7

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

instalação de banheiros químicos, palanque e conserto da estrada que dá acesso à
comunidade onde acontecerá o evento. Ao finalizar seu discurso, desejou boas festas a
todos os Muquienses e visitantes. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido que, iniciou seu discurso agradecendo ao Secretário Rogerinho pelo
conserto das manilhas, conforme solicitado na sessão passada, destacando que o mesmo
será feito na comunidade Fortaleza. Pediu para rever as estradas rurais do município,
sobretudo a da comunidade Panelão, próximo a São Gabriel. Aparte o Vereador Tadeu
Custódio disse que também foi procurado pelos moradores do Panelão, reivindicando a
manutenção das estradas que dá acesso a essa comunidade e também pediu para enviar
a patrol na comunidade Monte Carmelo. Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido reiterou os comentários sobre as estradas rurais, dizendo que o município é
movido pela agricultura e precisa de acesso para garantir o direito de ir e vir. Abordou sobre
o desmoronamento de um morro no trecho da Serra da Aliança, destacando os transtornos
causados aos moradores dessa região, sobretudo aos alunos. Disse também que o Estado
demora muito para tomar as providências, citando como exemplo, uma pedra que rolou no
norte do estado e que levou meses para removê-la. Solicitou ofício ao empresa Coop
Serrana e a Secretária Municipal de Educação, solicitando carro reserva para atender os
alunos em situações que houver algum problema com o veículo que estiver na linha do
transporte escolar. Também por ofício, direcionado ao Secretário de Agricultura Alcinei
cobrou atitudes quanto aos produtores que compram produtos na SEASA para revenderem
na feira da agricultura familiar, considerando uma atitude ilegal e que enfraquece a essa
atividade. Solicitou ofício ao Prefeito cobrando processo seletivo o mais rápido possível a
fim de dar oportunidade a todos a participar e concorrer, acabando com esse problema de
estagiários e do Prefeito colocar quem ele quer na vaga, pois as pessoas questionam essa
contratação. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite e boas festas a todos. Em seguida,
fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim que comentou sobre as iniciativas do
Prefeito Renato para trazer recursos destinados a construção de uma creche no município.
Desejou ao Prefeito, ao Vice e todo seu secretariado forças para que possam trabalhar
ainda mais pelo município. Disse que os secretários devem se comunicar mais com o
Prefeito. Falou das dificuldades do Prefeito administrar e demonstrar trabalho em um
momento que o município possuiu percentual muito alto com limite de gasto com pessoal e
baixa arrecadação, mas conhece a índole do Prefeito Renato Prucoli, pois foram criados
juntos, é uma pessoa honesta, séria e a família Prucoli é muito respeitada na cidade.
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Abordou sobre a possibilidade de desmoronamento de um morro em um trecho da estrada
da Serra da Aliança e as providências que deverão ser tomadas pelo Governo do Estado,
como uma via alternativa para dar passagem aos moradores dessa região. Falou sobre a
responsabilidade do Governador do Estado quanto a destinação de verbas ao município.
Mencionou sobre as obras de calçamento realizadas no Alto Boa Esperança na época do
Ex-Prefeito Aluisio Filgueiras e od seu Vice Renato Prucoli, que resolveram a questão dos
buracos que haviam nessa localidade. Pontou também dos calçamentos realizados no
município no período em que esteve como Prefeito Interino e pelo Prefeito atual Renato
Prucoli. Comentou sobre os investimentos da empresa Cofril no município de Muqui e a
geração de empregos. Abordou sobre a regravação do Hino do Município de Muqui com o
apoio do Governador do Estado Paulo Hartung e Secretário de Estado de Cultura João
Gualberto. Reiterou seu posicionamento com relação a vinda da empresa Cofril para Muqui,
desejando que venham mais fábricas para contribuir com o desenvolvimento econômico da
cidade. Abordou sobre os festejos em homenagem ao Padroeiro São João Batista. Aparte
o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira falou da importância de prestigiar os artistas
da terra. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim concordou que deve ser dada
oportunidade aos artistas locais e que o atual Prefeito também se preocupou com essa
questão na festa de São João e destacou a importância organizar um evento com
responsabilidade, citando, como exemplo, que não adianta fazer festa e depois não ter
dinheiro para colocar combustível em veículo para transportar um doente. Comentou sobre
os vendedores ambulantes, barraqueiros que fazem parte da tradicional festa de São João
e solicitou envio de ofício ao Prefeito para solicitar da polícia civil que fiquem de plantão
para ajudar na segurança, juntamente, com a Polícia Militar que dará todo o apoio durante
o evento. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta sessão e convidou para a
próxima a se realizar no dia quatro de julho 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, 20 de junho de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
9

