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

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

Aos quatro dias do mês de julho 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:
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, justificou
a ausência do Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira; solicitou ao Diretor-Geral,
Senhor Roberto Carlos Lívio Carrari, a leitura da mensagem bíblica e, 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 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 014/2018 – Iniciativa do Prefeito Municipal - Cria o Fundo
Municipal de Educação e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 015/2018- Iniciativa do
Prefeito Municipal – Concede reajuste do salário mínimo e dá outras providências. Findo o
pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitado pela Presidência, o
Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº 013/2018 que 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. Vereadores
proponentes: Sérgio Luiz Anequim e Roberto Carlos Ravani. O Parecer da Comissão
Permanente de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal. Do relator:
Trata-se de Projeto de Lei que visa implementar nas agências bancárias do município a
promoção da acessibilidade aqueles que possuem mobilidade reduzida, seja por causa
transitória ou permanente, em apreço ao princípio da dignidade da pessoa humana e em
consonância com as disposições federais sobre a matéria. Projeto constitucionalmente
viável, técnica redacional obedecendo aos padrões de normalidade e forma correta, nada
havendo a impedir sua regular tramitação. Consigna que nada há que seja necessário
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alterar, podendo ser apreciada a matéria conforme redigida. É como vota o Relator,
Vereador Roberto Carlo Ravani. Os demais membros fazem coro com o Relator, a
Presidente, Vereadora Rita de Cássia Bastos Ribeiro e o Secretário, Vereador José Martins
Filho. Posto em discussão a matéria, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim
que destacou as dificuldades de acesso dos deficientes físicos às dependências da
agências bancárias de Muqui. Mencionou os transtornos de ter que retirar de dentro de
casa e de transportar uma cadeira de rodas, e, por esse motivo, que se deve exigir dos
bancos que a disponibilize. Parabenizou a agência SICOOB por disponibilizar cadeira de
rodas, antes mesmo desse projeto tramitar na Casa. Disse que os bancos dependem de
todos e considera uma responsabilidade deles darem esse suporte. Pediu a compreensão
de todos para que sejam favoráveis a esse projeto que é simples, mas atenderá aos
cadeirantes. Fez uso da palavra a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro dizendo
que já passou por essa situação com sua mãe e que os funcionários, por lei, não podem
atender fora da agência, por ser arriscado e perigoso. Acredita que o projeto é viável, para
que as pessoas possam ser transportadas para dentro da agência por meio da cadeira de
rodas, evitando situações constrangedoras, trapaças e possibilitando ao funcionário da
agência ver a situação dos cadeirantes, se a pessoa está lúcida e não apenas
impossibilitadas de andar. Ressaltou o custo de uma cadeira de rodas que está em torno
de quatrocentos reais e acredita que para um banco esse valor não seja impossível. Fez
uso da palavra o Vereador Roberto Carlos Ravani, salientando que não atenderá apenas
pessoas idosas que necessitam desse recurso, mas também, pessoas acidentadas; por
isso percebeu a necessidade de se ter a cadeira de rodas nas agências bancárias que será
muito útil, acredita que todos os bancos acatará esse exigência e beneficiará a muitas
pessoas. Posto em votação, o Projeto de Lei Nº 013/2018 foi aprovado por unanimidade
dos votos. Ato contínuo, o Diretor-Geral proferiu a leitura do Requerimento Plenário Nº
011/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo
Senhor Carlos Renato Prucoli. Solicitando o seguinte: Informar os gastos do município com
os festejos em homenagem ao Padroeiro São João Batista, inclusive no tocante a atração
musical. Após justificativa, o requerimento foi a votação sendo aprovado por unanimidade
dos votos. Nada mais havendo na ordem do dia, passando-se 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 Roberto Carlos Ravani, após cumprimentar a todos, parabenizou ao
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Excelentíssimo Prefeito Renato Prucoli pela inauguração das casinhas populares, na
semana passada. Além disso, foram anunciados a chegada de quatro carros novos para
prefeitura, uma ambulância, um micro-ônibus e oitocentos mil reais em equipamentos
hospitalares. Portanto, deve reconhecer e parabenizar a equipe do Prefeito, juntamente
com a Câmara de Vereadores, que estão em busca de melhorias para o Município. Citou
ainda, a construção de uma creche que beneficiará muitas pessoas. Falou da importância
de não somente criticar, mas de agradecer e parabenizar a administração municipal. Aparte
o Vereador Sérgio Luiz Anequim falou sobre a inauguração das casinhas que beneficiarão
as famílias atingidas pela enchente ocorrida no ano de dois mil e dez. Relatou sobre a
reunião no Palácio Anchieta em que o Governador Paulo Hartung liberará um convênio de
novecentos e trinta e três mil reais para calçamentos em São Gabriel – Camará, destacou
que ficará apenas uma rua sem calçar e, em conversa com o Prefeito, teve conhecimento
da intenção dele em terminar esse serviço com recurso próprio, portanto, em breve essa
comunidade estará totalmente calçada. Salientou que grande parte da comunidade foi
calçada na administração do Ex-Prefeito Dr. Aluísio; em sua gestão como Prefeito Interino
calçou o popular Morro do Quiabo e com o atual Prefeito Renato essa liberação do Governo
do Estado. Comunicou que os quinhentos mil reais destinada a construção da quadra do
Sumidouro estão na conta para licitar a obra. Portanto, tem certeza que terá obras para
muito tempo em Muqui, pois ainda tem a localidade Goiabão para calçar e gerará empregos
para as pessoas de Muqui. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani enfatizou
a importância de, na obra das casas populares, haver apenas um funcionário de fora da
cidade e os demais eram todos de Muqui. Expôs sua satisfação com recebimento de
recurso para o calçamento de São Gabriel. E, por ofício, cobrou o calçamento da primeira
rua debaixo localizada na Morada do Sol e a iluminação pública deste local, citando ser
uma reclamação do morador Senhor Zampires. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim
sugeriu envio de ofício ao Prefeito e ao Secretário pedindo que agilizem o calçamento desta
rua. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani concordou em enviar o ofício,
porque é uma rua pequena e beneficiará os moradores dessa região. Comentou a respeito
do questionamento das pessoas a respeito das lâmpadas da iluminação pública que ficam
acesas durante o dia, destacando que elas têm um tempo de durabilidade e, por ofício,
direcionado a empresa Cristal pediu que tomem as devidas providências. Há também
lâmpadas que não estão acendendo a noite. Aparte o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido expôs que os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida também estão
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reclamando de ruas escuras e pediu que a essa empresa responsável que reveja essa
situação. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani reiterou os comentários
sobre os locais com lâmpadas acesas durante o dia e não tem visto a empresa responsável
pela iluminação pública atuando no município, e por ofício, solicitou a presença deles para
resolver esses problemas. Outro assunto abordado foi sobre as pessoas que passeiam com
seus cachorros de estimação e deixam fazer as necessidades fisiológicas na praça e as
crianças que brincam nesse local correm o risco de se contaminarem com uma micose.
Tem visto também pessoas que deixam os cachorros fazerem o mesmo em areias de obras.
Portanto, pediu a compreensão do povo Muquiense para pensar nessas atitudes que
prejudicam as crianças e os pedreiros. Comentou também sobre as reclamações dos
funcionários responsáveis pela coleta de lixo, citando, como exemplo que, na segunda-feira
foi decretado ponto-facultativo e eles trabalharam. Por ofício, direcionado ao Secretário de
Obras, questionou se funcionários recebem por esse dia de trabalho. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da
palavra o Vereador José Marcos de Castro que, após cumprimentar a todos, parabenizou
ao Vereador Roberto Carlos Ravani por mencionar em seu discurso a questão das
lâmpadas que permanecem acesas durante o dia, dizendo que há gasto existe, porque a
lâmpada tem durabilidade, ficando acesa vinte e quatro horas está consumindo e terá
menos tempo de vida útil. Mesmo não tendo consumo de energia, terá consumo de material.
Portanto a prefeitura deve cobrar da empresa responsável pela prestação de serviços de
iluminação pública. Por ofício, direcionado ao Prefeito Renato pediu para que ele verifique
essa situação e cobre dessa empresa, tendo em vista que ela está recebendo para dar
manutenção e deve cumprir com sua obrigação. Destacou sobre o desmoronamento de
terra na estrada da Comunidade Aliança, dizendo que fez um convite ao Senhor Orlando
Luiz, aos Vereadores, ao Prefeito de Muqui, ao Prefeito e à Câmara de Jerônimo Monteiro
e ao representante da polícia a fim de dar uma resposta a sociedade, aos moradores da
Aliança e demais regiões, por considerar ser da obrigação e mesmo não tendo o poder
resolver, tem o poder de cobrar do Governo do Estado. Portanto, é o momento de ser
avaliado, dizem ser uma obra cara, mas não está pedindo favor ao Governador; e sim, que
ele cumpra com o compromisso, por ser uma obra de muita necessidade, não somente
para Muqui como para Jeronimo Monteiro, para comunidade da Aliança e para as empresas
que possuem seus caminhões que utilizam essa via. Aparte o Vereador Sérgio Luiz
Anequim parabenizou ao Vereador José Marcos por lembrar dessa situação da Serra da
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Aliança e relatou que durante a solenidade no Governo do Estado, em uma conversa
rápida, o Prefeito Renato pediu ao Governador uma atenção maior para esse caso, porque
já está insustentável, citando, como exemplo, os proprietários rurais e os alunos que são
os mais prejudicados. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro disse que não
adianta colocar pressão sobre o Prefeito, pois todos juntos são responsáveis, é obrigação
do Prefeito, dos Vereadores que são representantes do povo, das comunidades e das
associações cobrarem providências. Esse é o momento em que o político mostra se tem
interesse em ajudar o município, a situação da Serra da Aliança não é fácil mas precisa ser
resolvido. Ressaltou que a funcionária da Câmara entrou em contato com o DER, a reunião
ocorreria ontem, mas foi suspensa pelo fato dos representantes desse órgão não poder
estar presente; portanto, ficou para a próxima semana, para que tragam uma resposta e
atenda os interesses de Muqui. Pediu ao Senhor Orlando Luiz que transmita esse recado,
dizendo que os vereadores estão trabalhando para que até a próxima semana tenha uma
resposta para a população sobre a questão da Serra da Aliança. Comentou sobre a
inauguração das quarenta e duas casas populares parabenizando a todos que merecem
mérito, dizendo que foi proveniente do recurso dos royalties do petróleo que o Ex-Prefeito
Nicolau deixou na conta, Dr. Aluísio licitou e deu ordem de serviço e para felicidade do atual
Prefeito Renato inaugurou. Disse que será um patrimônio, que atenderá as necessidades
do povo carente e todos estão de parabéns. Destacou que o trabalho em conjunto deu certo
e que busquem mais melhorias para o município, citando, como exemplo, a liberação de
recurso pelo Governador de, aproximadamente, novecentos e trinta mil reais para
calçamento. Reiterou que o Prefeito deve buscar recursos para atender as necessidades
do município, pois esse é o momento, os bolsos estão abertos devido as eleições. Aparte
a Vereadora Rita Maroni questionou se as chaves foram entregues e se há moradores nas
casas populares. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim disse que as casas foram
inauguradas, tem energia e água no local só não está ligada, porque não vai entregar de
imediato, pois a Assistente Social tem uma demanda das pessoas que ficaram sem moradia
em dois mil e dez, mas ainda sobrará residências. Ressaltou que o Ministério Público
solicitou documentação e está fiscalizando. Portanto, inaugurou a obra, mas somente ligará
a agua e energia depois que entregar as chaves e documentos, mas a burocracia está na
Assistência Social. Interrompendo, a Vereadora Rita Maroni justificou o motivo de seu
questionamento, dizendo que muitas pessoas a perguntaram sobre esse assunto e pediu
para que agilize as entregas das casas populares. Retomando a fala, o Vereador José
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Marcos de Castro disse que não pode acontecer como em outros municípios, onde as casas
acabam estragando e não são entregues, mas acredita que isso não acontecerá em Muqui,
porque os Vereadores estão fiscalizando e acredita que a entrega será feita na hora certa.
Solicitou envio de ofício ao Secretário de Obras informando que, na Rua Honório Fraga, no
bairro São Pedro, entrando pelo CEM acesso à rua do Boi, próximo à casa de reciclagem;
o lixo e os ciscos varridos ficam às margens da rua; portanto, que providencie pessoas para
recolher esses resíduos, caso contrário, não adianta varrer. Por ofício, direcionado ao
Prefeito, solicitou providências com relação aos alto-falantes do município, questionando
porque não verificar esses alto-falantes que não funcionam, citando, como exemplo que,
na popular rua do sovaco um morador o desligou, por isso deve avaliar se está trazendo
dano, muitos pedem para ligar; outros, querem que desligue; às vezes, atende a vontade
de uma pessoa e o restante do bairro precisa do alto-falante. Abordou sobre o cemitério
municipal, dizendo que está sendo tratado com descaso e indiferença. Ressaltou que não
há momento pior na vida de uma família do que enterrar um ente querido. Citou que passou
vergonha em um sepultamento de uma família de Cachoeiro que tiveram retirar o matagal
com enxada para ter acesso a cova. Aparte o Vereador Tadeu Custódio também fez críticas
a essa situação, dizendo que, neste dia, o coveiro não apareceu para trabalhar e a própria
família teve que fazer o sepultamento. E direcionando-se ao Vereador José Marcos de
Castro disse que, caso queira fazer alguma denúncia ao Prefeito ou a quem quer que seja
pode contar com o apoio dele. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro
enfatizou que não existe fiscal maior no município do que o Prefeito; portanto é de
responsabilidade dele dar uma resposta à sociedade. Disse que os coveiros de hoje não
têm mais o mesmo compromisso que no passado e que virou um comércio. Reiterou que
deve se ter mais respeito com os dois cemitérios do município que estão abandonados e,
por ofício, direcionado ao Prefeito questionou de quem é a responsabilidade de limpá-los
se é dos coveiros ou da Secretaria de Obras. E se não resolver essa situação, denunciará
ao Ministério Público. Aparte o Vereador Tadeu Custódio concordou com a opinião do
Vereador José Marcos, se colocou à disposição em lutar por essa causa por ser uma
situação recorrente e, por ofício, pediu ao Prefeito para marcar uma reunião com todos os
coveiros e resolver esse problema. Questionou onde estava o coveiro de plantão no dia
vinte e nove, sexta-feira, considerou um absurdo chegar o momento do sepultamento e não
ter o coveiro para auxiliar, enfatizando que o cemitério além de sujo está uma bagunça.
Retomando a fala o Vereador José Marcos de Castro disse que, muitas vezes, fica com
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medo de falar dessa situação e desagradar uma pessoa, mas foram eleitos para agradar a
maioria e ver as necessidades do município. Aparte a Vereadora Rita Maroni disse que em
relação ao coveiro, deveriam verificar se sua atribuição é apenas fazer a cova e o
sepultamento ou se também cabe a ele a manutenção do cemitério; porque se tiver
especificado, as duas funções devem ser cumpridas. Questionou se custaria muito a esse
funcionário cuidar do seu local de trabalho, Reafirmou que a reclamação a respeito do
cemitério está geral e vem ocorrendo a muito tempo. Retomando a fala, o Vereador José
Marcos de Castro disse que recebeu denúncias de que estão pagando pessoas de fora
para fazer o serviço no cemitério. Aparte o Vereador Tadeu Custódio disse que, no dia de
Finados, uma família foi ao cemitério fazer uma limpeza e encontraram ferramentas
possivelmente de funcionários da prefeitura guardadas dentro do túmulo, ressaltou que
houve denúncia e considerou essa atitude uma falta de respeito. Retomando a fala, o
Vereador José Marcos de Castro disse que o Prefeito está deixando a desejar, porque ele
já tem o conhecimento dessa situação; é do dever dele cobrar e colocar os funcionários
para trabalhar e, se necessário, coloque outro servidor no lugar. Salientou que existem
muitas pessoas querendo trabalhar; e outras, querendo ganhar dinheiro fácil. Parabenizou
ao Prefeito Renato Prucoli pela festa em homenagem ao Padroeiro São João Batista.
Elogiou o evento, dizendo que foi muito bonito, mas deve olhar as necessidades do
município, sobretudo no que tange a saúde e a farmácia básica, pois continua faltando
material de curativo e seringas no Hospital Maternidade. Ao finalizar seu discurso, desejou
boa noite a todos. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após
cumprimentos iniciais, parabenizou ao Prefeito Renato Prucoli pela seriedade que conduz
seu mandato e o município; sobretudo pela entrega das casas populares, porque ele foi
responsável por essa obra desde o início, da aquisição do terreno até a entrega, relatando
que ele era Vice-Prefeito de Dr. Aluísio Filgueiras, assumiu como engenheiro e participou
diretamente dessas obras. Parabenizou ao saudoso Dr. Aluísio, ao Ex-Prefeito Nicolau, ao
Senhor Sergio Luiz Anequim, que no período de sete meses, em que assumiu como Prefeito
Interino, também tocou essas obras; portanto, todos tiveram participação. Reiterou que o
Prefeito Renato tem seu mérito, enfatizando que ele consertou muitas coisas erradas de
outros engenheiros, deu ideias e abraçou esse projeto. Destacou ainda, que a liberação do
terreno não foi fácil e ele lutou por isso, juntamente, com Dr. Aluísio. Parabenizou a Casa
de Vereadores pela devolução para Prefeitura de, aproximadamente, oitenta mil reais, em
que contribuiu para aquisição de dois automóveis destinados ao atendimento à população.
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Destacou que além das casinhas, foram inaugurados muros de arrimo, várias pontes,
pracinha e estão aguardando apenas as placas chegarem. Acredita que há muitas coisas
acontecendo no município. Reiterou as congratulações ao Prefeito, seu vice e a todos os
Vereadores que estão abraçando essa causa, salientando que essas obras não estão
saindo por acaso, mas por estarem junto com Prefeito, indo a Vitória apertando o
Governador e os Deputados para conseguirem recursos. Parabenizou o Prefeito pelos
eventos realizados no município como o carnaval e a festa em homenagem a São João
Batista. Disse que as coisas estão acontecendo em Muqui, destacando a crise enfrentada
pelos municípios vizinhos e Muqui está “andando” com pagamento e as contas em dia; tem
crédito em qualquer lugar e pode receber convênio. Acredita que o Município precisa de
muito mais ainda, mas devagar as coisas vão acontecer. Citou que com foi dito pelo
Vereador Sérgio Luiz Anequim, o Governador está liberando verbas e, tem certeza, que os
moradores que serão contemplados por essas obras estão dando valor ao Prefeito Renato
sim. Desejou que ele continue trabalhando com seriedade, de cabeça erguida, porque tudo
tem resposta na hora certa. Aparte o Vereador Roberto Ravani cobrou ao Prefeito
providências urgentes quanto a manutenção do calçamento da Rua acesso ao Alto
Cruzeiro, nas proximidades da residência do Senhor Greci, porque está difícil de transitar
nesse trecho. Comentou sobre as reclamações a respeito da cobrança da metragem das
barraquinhas dos vendedores ambulantes vindas para Muqui durante os festejos de São
João Batista, destacando que é feita pelo Gine de São Gabriel, cujo dinheiro é destinado a
APAE e sugeriu que essa cobrança fosse feita diretamente pela Prefeitura a qual pudesse
repassar o valor a essa entidade. Segundo informado foi arrecadado vinte mil reais e será
muito bom para ajudar a APAE. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio comentou
sobre os problemas no calçamento do município, salientando que, pelo fato de serem em
regiões muito altas, os calçamentos deveriam ser feito melhor, porque toda vez que dá uma
chuva forte ele é destruído. Não sabe dizer se o calçamento é malfeito ou se o local é muito
íngreme; é importante que essa situação seja revista com mais carinho e fazer um serviço
bem-feito, tendo em vista que esse problema é recorrente. Por ofício, direcionado ao
responsável pela empresa CESAN cobrou providências quanto ao calçamento malfeito no
município, dizendo ser vergonhoso o serviço feito por essa empresa em Muqui, pois onde
eles passam deixam um rastro, citando, como exemplo, a rua em frente ao Laborteste, em
que deixaram um lombada e um buraco no local. Esclareceu a população que não foi a
Prefeitura; e sim a CESAN que deixou esse defeito na referida rua. Criticou também a má
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qualidade da água da comunidade São Gabriel cujo tratamento também é responsabilidade
da CESAN. Relatou que esteve no Hospital Maternidade e percebeu que pessoas de outros
municípios como Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Jerônimo Monteiro estavam fazendo
ficha para atendimento. Ouviu dessas pessoas elogios sobre o atendimento do Hospital
Maternidade e que na cidade deles não há saúde igual a de Muqui. Destacou que, muitas
vezes, reclamam do atendimento no Hospital Maternidade e da falta de medicamento na
farmacinha, mas sempre estão tentando melhorar. Aparte o Vereador José Marcos de
Castro disse que os Vereadores reclamam, porque querem uma saúde melhor e sabe da
dificuldade de todos, mas, se falar que é mal atendido, é mentira. Agradeceu a filha de Dra.
Graça e aos médicos de plantão pelo atendimento, porque a demanda é grande para
apenas um médico; mas o importante é não deixar faltar o básico na saúde. Retomando a
fala, o Vereador Tadeu Custódio parabenizou ao Vereador José Marcos pelo discurso,
disse que tem conhecimento da falta de medicamentos na farmacinha, mas explicou que
chega em uma semana, acaba e depois chega de novo. Dessa forma, as coisas vão
melhorando aos poucos. Fez uso da palavra, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido,
após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente nessa
Casa e comentou sobre a estrada da Comunidade Aliança, demostrando sua preocupação
com a demora para resolver o problema e destacando que esteve juntamente com Vereador
Roberto Ravani conversando com o Prefeito Municipal, sendo informado, pelo fato do DER
interditou a estrada, estão verificando alguns pontos para ter como uma segunda opção de
passagem. Mas acredita que em respeito a essa comunidade deveriam ter feito um acordo
entre o Município e o Estado para de imediato dar alternativa de acesso as pessoas que
moram nessa região e têm filhos que estudam, precisam vir ao médico e trabalham em
Muqui. Afirmou que ao interditar a estrada, o Estado tirou a responsabilidade em cima dele
e colocou no Município, faltou entendimento e diálogo do Estado com o Prefeito. Portanto,
essa Casa deve agir com firmeza, fazer reuniões a fim de que a comunidade não fique sem
o direito de ir e vir. Citou que o Estado está assinando vários convênios com os municípios.
Falou que o Governo Federal está tirando a possibilidade do Estado do Espírito Santo
receber uma ferrovia e passando para o Estado de Goiás, enfatizou que em entrevista ao
Jornal A Gazeta, o Governador disse que vai rever esse caso. Reiterou que os Vereadores
devem cobrar atitudes do Estado para que não demore a solucionar essa questão da Serra
da Aliança. Por ofício, comunicou a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Cláudia que, por
meio de uma reportagem teve conhecimento que o Estado promoverá um mutirão de
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cirurgia de catarata, acredita que será feito no Hospital Evangélico de Vitória e que ela fique
atenta a fim de providenciar esse tipo de atendimento à população Muquiense. Disse que
há bom atendimento no Hospital Maternidade, mas está faltando medicamento e seringas
na farmacinha para as pessoas carentes. Comunicou que o aparelho de Raio-X do
município está com um aviso de defeito, mas segundo pessoas que trabalham nesse setor,
está faltando material também. Por ofício, direcionado a Secretária de Saúde quer saber
por qual motivo essa placa escrito “com defeito” se encontra nesse aparelho e se está
faltando material. Mencionou ainda que, segundo informado por alguns Vereadores, os
exames de Raio-X não são aceitos pelos médicos de Cachoeiro. Aparte o Vereador José
Marcos de Castro afirmou que médico nenhum, em outros municípios, aceita o exame de
Raio-X feito em Muqui, porque é uma fotografia sem laudo e de baixa qualidade, e, quando
é destinado a cirurgia, a exigência é que o exame tenha laudo e seja feito em Cachoeiro de
Itapemirim, por isso acredita que a terceirização do Hospital pode trazer serviços de
qualidade. Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido reiterou que essa
situação deve ser revista e cobrar qualidade desse exame para que seja aceito. Por ofício,
comunicou ao Secretário de Obras que, desde janeiro, vem cobrando a manutenção da
estrada na subida da comunidade Fortaleza, citando a existência de um buraco e que,
inclusive, foi matéria de uma reportagem na TV Gazeta, ressaltou ser uma falta de respeito
do secretário com o Vereador da Comunidade. Relatou o caso de uma pessoa que caiu
nesse buraco a qual ajudou a socorrer, disse que há uma pirambeira e a sorte é que o carro
estava em baixa velocidade. Mediante o exposto, reiterou o pedido ao Secretário Rogerinho
para que faça os reparos necessários, caso contrário, esse buraco, localizado na subida da
Fortaleza, na primeira curva, pode acarretar mais acidentes, tanto que os moradores
colocaram madeira para evitar mais transtornos. Parabenizou a administração pela
inauguração das casinhas, desejou felicidades às pessoas que as receberão; parabenizou
a todos os Prefeitos que passaram por essa obra, dizendo que o Prefeito que sai deve dar
continuidade ao trabalho do gestor anterior, porque em briga política a população é quem
sai prejudicada. Salientou que tem interesse de acompanhar juntamente com a Assistência
Social, com o Ministério Público e com o Prefeito a entrega das casas a fim de ter
informações para repassar as pessoas que o questionam. Por ofício, comunicou ao
Secretário Rogerinho a existência de diversos buracos na popular Rua do Boi, sendo
necessário arrumar massa asfáltica para fazer os reparos necessários. Comentou sobre o
convênio assinado com a APAE no valor de quarenta e oito mil reais, destacou a função do
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Vereador de fiscalizar e cobrar. Mencionou que a APAE é uma entidade que precisa de
recurso e agradeceu ao Prefeito por ter assinado esse convênio em que beneficiará as
crianças do Município. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos.
Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo que, após
cumprimentos iniciais, falou sobre os propósitos dos Vereadores da Câmara de Muqui e
reverenciou a Deus, dizendo ser digno de toda honra e toda Glória, pediu também que dê
sabedoria ao Prefeito, porque começou o mandato atribulado, com quase um ano de atraso
e retardando a administração, mas tem visto os nove vereadores parabenizando o Prefeito,
que está fazendo por merecer, é um rapaz novo, tem visto muita seriedade, está lutando
muito e está começando a colher os frutos das muitas lutas conquistadas em parceira com
a Câmara. Falou sobre a dedicação e o trabalho desenvolvido pelos Vereadores dessa
Câmara. Mencionou a necessidade de representar o melhor possível ao povo Muquiense.
Parabenizou e agradeceu ao Senhor Orlando Luiz que se propôs a divulgar os trabalhos da
Câmara e expôs sua satisfação em saber que está sendo ouvido em várias cidades.
Comentou sobre o seu ofício em que sugeriu ao Prefeito uma pequena reforma no antigo
colégio da comunidade Alto Boa Esperança a fim de instalar as secretarias em que estão
em locais alugados, por acreditar que os valores gastos nesses alugueis podem ser
investidos em saúde e em medicamentos para a farmácia popular. Aparte o Vereador
Tadeu Custódio informou que o Prefeito chegou a comentar o interesse de levar a
Secretaria de Assistência Social para o referido local. Retomando a fala, o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo disse que seria de grande importância levar para aquela região a
Secretaria de Obras, porque, quando há enchente o primeiro local atingido é onde fica o
maquinário da Prefeitura. Acredita que nesse colégio, antiga escolinha, daria para instalar
muitas secretarias, por ser um local grande e por possuir dois pavimentos. Reiterou que
estando a Secretaria de Obras nessa região, se vir a ocorrer uma enchente no município,
as máquinas e o caminhões não ficariam presos. Ressaltou a importância de colocar as
coisas para funcionar melhor e inovar a administração municipal. Solicitou envio de ofício
agradecendo ao popular Zezé do Altivo, pois quando foi contratado não sabia o tamanho
da capacidade e qualificação dele. Relatou que, no sábado, um caminhão ficou preso entre
as pedras na Serra da Aliança, interrompendo o trânsito nessa localidade. Nesse ínterim, o
Vereador Ronald disse que ligou para o Secretário Rogerinho, mas não conseguiu falar
com ele. Conseguiu entrar em contato com o Zezé do Altivo que, juntamente com o Elano
Maquinista, atendeu a essa pendência com maior disposição mesmo depois do horário de
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expediente. Parabenizou ao Prefeito pela excelente contratação desse funcionário.
Abordou sobre os recursos que se encontra em caixa para obras no município, mas existem
muitos patrimônios abandonados. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim relatou a
conversa tida com o Prefeito Renato em que citou o pedido feito Vereador Ronald Barbosa
a respeito da reforma na antiga escola de aplicação e, em breve, irá reformá-lo para ser
utilizado pelo município, passando para esse local o CREAS e o CRAS. Aparte a Vereadora
Rita Maroni sugeriu que, assim que inaugurar o prédio da Escola Marcondes de Souza
fosse utilizado para instalar a secretaria de obras, o espaço onde, atualmente, funciona
provisoriamente a referida instituição de ensino. Destacou que o local pertence ao
município, a estrutura é muito boa e tem espaço para guardar inúmeros carros, tratores e
máquinas. Concordou com os demais Vereadores, dizendo que a antiga escolinha também
é um espaço bom e poderia ser utilizada pela Prefeitura. Retomando a fala, o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo ressaltou que nesse local também tem espaço para
estacionamento de veículos. Ainda em seu discurso, parabenizou ao Prefeito e a população
pela parceria firmada entre Prefeitura e APAE para contratação de fonoaudiólogo e
fisioterapeuta. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim comentou sobre as iniciativas
tomadas com relação as necessidades da APAE ainda no período em que esteve como
Prefeito Interino, em que o atual Prefeito deu continuidade as contratações de
fonoaudiólogo e fisioterapeuta cujo convênio foi assinado e beneficiará a APAE e a
população Muquiense. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que
cobrou muito do Vereador Sergio Luiz Anequim, enquanto Prefeito Interino, citando sua
experiência no legislativo e a busca pela qualificação. Aparte o Vereador Sérgio Luiz
Anequim disse que experimentou um pouco o Poder Executivo e aproveitou muito o que foi
dito pelos Vereadores na Câmara que faz sua parte de fiscalizar e ajudar a administração,
citando, como exemplo que, quando esteve como Prefeito Interino, observava as cobranças
do Vereador Tadeu Custódio e as cumpria. Aparte a Vereadora Rita Maroni também citou
a importância dos Vereadores escutarem o que a população tem a dizer e o Prefeito ouvir
as reivindicações dos Vereadores, tendo em vista que os projetos são frutos das
necessidades do povo. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, também
salientou que, muitas das vezes, oferecer algo grandioso para uma comunidade não
beneficiará tanto quanto se a administração se dispor a resolver os pequenos problemas.
Aparte a Vereadora Rita Maroni disse que não se deve menosprezar as necessidades da
população que, aos nossos olhos, parece pequeno, mas para quem solicita é muito
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relevante. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo solicitou envio de ofício
ao Secretário de Obras pedindo para que se sensibilize mais um pouco com a comunidade
da Aliança, não somente o caso do desmoronamento da Serra da Aliança, mas com a
necessidade de patrolar a estrada que se encontra em péssimas condições. Aparte o
Vereador Tadeu Custódio solicitou o agendamento de reunião com responsável do DER,
Senhor Enio Bergoli, para tratarem de assuntos pertinentes ao desmoronamento de um
trecho da Serra da Aliança. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo
informou que a resposta obtida sobre a Serra da Aliança é que se trata de uma obra muito
cara, sugeriu que faça pelo menos um desvio bem feito, porque se for passar por Cachoeiro
são oitenta quilômetros a mais para chegar a Muqui, destacou o sofrimento dos moradores
dessa região e daqueles que trabalham nos municípios de Jerônimo Monteiro e Alegre e
passam pela Aliança, citando, como exemplo, os policiais. Reiterou o pedido de ofício ao
Secretário Rogerinho para que envie a máquina para comunidade Aliança, dizendo que há
estradas em que carro pequeno não tem condições de passar devido os buracos formados
após as chuvas e necessitando ainda de limpeza e roçada do matagal. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu aos que destinaram seu tempo para ouvir os Vereadores, desejando
paz e boa noite a todos. Na sequência fez uso da palavra, a Vereadora Rita de Cássia
Maroni Bastos solicitou ofício direcionado a SEDU questionando se há uma data para a
inauguração do Grupo Escolar “Marcondes de Souza”. Comentou sobre a agência
transfusional de sangue que poderá vir para Muqui, Marapé ou Mimoso, dizendo que o
processo está bem adiantado; os perfis dos hospitais desses três municípios foram levados
para Vitória e está sendo analisado onde será instalada essa agência. Ressaltou a
importância dessa agência para esses municípios, citando que caso ocorra um acidente
haverá sangue com mais rapidez. Destacou ainda, a importância do grupo que teve essa
iniciativa e a intenção de se envolverem em outras causas. Agradeceu a presença dos seus
alunos, enfatizando que poderá explanar, em sala de aula, a função da Câmara e dos
Vereadores. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Ato contínuo,
fez uso da palavra, o Vereador Sérgio Luiz Anequim, agradecendo a presença do repórter
da Rádio Cultura, Senhor Orlando Luiz e dos alunos da Vereadora Rita Maroni. Expôs sua
satisfação por participar de um trabalho que está sendo desenvolvido no município,
destacando que de cinco anos para cá foram feitos quarenta e dois mil metros de
calçamento de rua, quarenta e duas casas populares, uma capela mortuária, três postos de
saúde novos e, no curto período em que esteve como Prefeito Interino, teve a felicidade de
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ter contratado como engenheiro o atual Prefeito, em que, no início de dois mil e dezessete,
conseguiram licitar o calçamento ao entorno do Parque de Exposições; conseguiram fazer
o calçamento e uma pracinha na Rua das Palmeiras, cuja obra está concluída; três muros
de arrimo no bairro Nossa Senhora Aparecida; pontes na comunidade Aliança e na Casa
de passagem e outras coisas mais. Destacou ainda que, com o apoio dos Vereadores
dessa Casa, teve a possibilidade de devolver oitenta mil reais para Prefeitura destinado a
aquisição de dois automóveis ônix zero para atender a população de Muqui. Citou também
que enquanto Prefeito Interino repassou trezentos e cinco mil para o asilo. Mencionou que
Prefeito Renato deu continuidade aos projetos e que o próximo que assumir a
administração municipal possa dar andamento aos trabalhos, porque com briga política
somente a população é quem perde os benefícios. Comentou que chegou mais um microônibus e alguns outros recursos, até semana que vem, estarão na conta. Ressaltou ainda
que a construção de mais uma creche é um sonho que será concretizado para as crianças
e as mães do município, portanto se chegar uma máquina ou uma cadeira é bem-vinda
para o município. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que a pouco tempo
que está na vida pública, ouviu as pessoas falarem que, a pessoa que recebe para
administrar o bem público não deve ser parabenizado, mas ao menos aplaudido. Portanto,
se irá ser reeleito ou não, se a oposição ganhar não importa, o importante é fazer um
mandato bem feito e sair pelo menos aplaudido. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz
Anequim expôs sua satisfação em falar na tribuna sobre o Prefeito Renato, porque todos
conhecem essa pessoa, ele tem garra e vontade de trabalhar, foram criados juntos, amigos
de infância e tem o prazer de ver as conquistas do Renato. Falou sobre o Governo do
Estado, ressaltando que está com as contas e os salários em dia, citando, como exemplo,
que tem uma prima que é professora no Estado do Rio de Janeiro e não recebe, citou
também o colapso vivenciado em Minas Gerais, mas o Espírito Santo está sobrevivendo.
Reiterou sua felicidade de ver o Prefeito, recebendo os novecentos e trinta mil reais para
terminar de calçar São Gabriel, que, a pouco tempo, atrás não tinha nenhuma rua calçada
e, se Deus quiser, até o final desse ano e início do próximo, essa comunidade estará toda
calçada. Considerou essa conquista uma vitória, tanto para a comunidade quanto para o
Legislativo e o Executivo, juntamente, com o Governo do Estado. Comentou sobre as
qualidades pessoais do Prefeito Renato Prucoli, as promessas dos candidatos em período
eleitoral e a crise financeira das prefeituras vizinhas. Expôs sua felicidade ao resgatar a
tradicional festa em homenagem a São João Batista, agradeceu ao Prefeito Renato pela
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contratação da cantora Bruna da Viola, relatando que tentou trazê-la na festa do ano de
dois mil e dezessete, mas, por questões de agenda e do período eleitoral não foi possível.
Reiterou que essa festa não pode ser esquecida. Disse que, a cada dia que passa, se senti
mais Muquiense e todos amam essa cidade onde se vive em paz. Nada mais havendo a
tratar, declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia
dezoito 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, 04 de julho de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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