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

Aos dezoito 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:
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 quatro de julho de
dois mil e dezoito, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno
expediente com a leitura dos documentos recebidos: Projeto de Resolução Nº 001/2018 –
Iniciativa dos Vereadores Francisco de Assis Verly de Oliveira e Ronald Barbosa Eduardo
Que altera a Resolução Nº 002/2012 e dá outras providências; Convite: A Assembleia
Legislativa do Espírito Santo - Escola do Legislativo “Desembargador Antônio José Miguel
Feu Rosa” – Casa do Vereador - convida o Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereadores
e Servidores para Workshop “Câmaras Municipais, Orçamento e Finanças Públicas”, que
ocorrerá no dia dezessete de agosto do corrente ano, com início às 09:30h e término às
16:30h, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo; Convite: Sessão Solene em
Comemoração ao Nonagésimo Aniversário de Emancipação Política Administrativa do
Município de Castelo. Data: 27/07/2018, Horário: 19:30h, Local: Teatro Municipal
“Sebastião Artênio Merçon”. Nada mais havendo no pequeno expediente, passou-se a
ordem do dia. De acordo com a solicitação do Presidente, o Diretor-geral proferiu a leitura
dos seguintes projetos de lei e pareces das Comissões: – Projeto de Lei Nº 010/2018 –
Dispõe sobre a cobranças das multas de trânsito por infrações cometidas pelos agentes
públicos na condução de veículo oficial do Município de Muqui. O Parecer da Comissão
Permanente de Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Do Relator:
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Projeto Constitucionalmente viável, técnica redacional obedecendo aos padrões de
normalidade e forma correta, nada havendo nesse sentido a impedir sua regular tramitação.
Trata de Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito Municipal, cuja competência se extrai do
art. 47 d Lei Orgânica do Município. Quanto à matéria, obedece a todas as disposições,
sem maiores notas. Nada há que seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria
conforme redigida. É como votou o Vereador Tadeu Custódio, Relator. Os demais membros
fazem coro com o Senhor Relator. É como se posicionaram os Vereadores Ronald Barbosa
Eduardo, Presidente e Francisco de Assis Verly de Oliveira, Secretário. Posto o Projeto de
Lei Nº 010/2018 em discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, o
mesmo foi a votação e aprovado por unanimidade. Ato contínuo, lido Projeto de Lei Nº
013/2018 – Cria Fundo Municipal de Educação – FME e dá outras providências. O Parecer
da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal.
Do Relator: Projeto Constitucionalmente viável, técnica redacional obedecendo aos
padrões de normalidade e forma correta, ada havendo nesse sentido a impedir sua regular
tramitação. Trata de Projeto de Lei de iniciativa do Prefeito Municipal, cuja competência se
extrai do art. 47 da Lei Orgânica do Município. Que tramita sob regime de urgência,
conforme solicitado pelo Autor. Quanto à matéria, obedece a todas as disposições, sem
maiores notas. Nada há que seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria
conforme redigida. É como votou o Vereador Roberto Carlos Ravani, Relator. Os demais
membros fazem coro com o Relator. É como votam os Vereadores: Rita de Cássia Maroni
Ribeiro, Presidente e José Martins Filho, Secretário. Posto o Projeto de Lei Nº 013/2018 em
discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi a votação e
aprovado por unanimidade. Na sequência, de acordo com a solicitação da Presidência, o
Diretor-Geral proferiu a leitura dos seguintes requerimentos: - Requerimento Plenário Nº
012/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Secretário Municipal de Agricultura
– Que sejam encaminhadas as seguintes informações: Quais programas têm sido
promovidos pelo município no sentido de implementar a qualidade de vida dos assentados
para manter as famílias no campo. Posto em votação, o referido requerimento foi aprovado
por Unanimidade. – Requerimento Plenário Nº 013/2018 – Do Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido ao Secretário Municipal de Administração e Finanças – Que sejam
enviadas as seguintes informações: Relação dos nomes das pessoas contempladas com
as casinhas do Alto Boa Esperança. Posto em votação, o referido requerimento foi
aprovado por Unanimidade. Nada mais havendo na ordem do dia, passando-se ao Grande
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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 José Marcos de Castro, após cumprimentar a
todos, solicitou ao Secretário de Obras que providencie no Alto Cruzeiro e na popular
Biquinha a limpeza com capina para remover o mato das ruas e enviar a equipe responsável
pela iluminação pública para fazer a correção das lâmpadas que permanecem acesas
durante o dia e apagadas a noite. Também por ofício, solicitou do Prefeito que, como não
tem condições de dar aumento na folha de pagamento do funcionário, ao menos melhore
o tíquete alimentação e o tíquete feira, porque os mesmos se encontram com valores
defasados e os servidores insatisfeitos e ganhando mal não produzem. Aparte a Vereadora
Rita Maroni concordou e reforçou a necessidade de aumentar o valor do tíquete,
principalmente o da feira, que seria muito bom, tanto para os que fornecem os produtos
rurais quanto para os consumidores. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro
reiterou os reajustes do tíquete feira concedidos pelos Prefeitos dos mandatos anteriores e
cobrou do atual Prefeito Renato Prucoli que também aumente esse valor, tendo em vista
que pouco se compra com seis reais. Parabenizou a Vereadora Rita Maroni pelas suas
iniciativas, dizendo que tem a encontrado juntamente com o Prefeito e os Secretários, pois
o caminho não é falar mal; e sim, buscar soluções com diálogo. Ainda por ofício, direcionado
ao Prefeito, solicitou a avaliação e a conversa com a secretária de saúde para colocar em
funcionamento a farmácia básica depois de meio dia, pois existem pessoas carentes que
precisam de medicamentos e se deparam com as portas fechadas. E, caso tenha apenas
um farmacêutico na parte da manhã que se contrate outro, porque quem busca atendimento
nessa farmácia são as pessoas mais pobres que, mesmo sendo medicamentos baratos,
não têm condições de comprar. Abordou sobre as emendas parlamentares dos Deputados,
destacando que a que foi indicada pelo Deputado Federal Folleto chegou ao município; a
de cem mil direcionada a APAE está na conta; a de duzentos mil para atender a área da
saúde está liberada; a de cento e cinquenta mil encaminhada à agricultura para aquisição
de um trator destinado a Associação do Monte Alegre está empenhada e em breve estará
na conta e as demais de outros deputados também estão chegando; portanto, esse é o
momento de ver quem está trabalhando pelo município. Aparte o Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido disse que a APAE entrou em contato com ele, confirmando o recebimento
da emenda parlamentar e questionou ao Vereador José Marcos se esse trator ficará na
comunidade Monte Alegre ou no município. Respondido pelo Vereador José Marcos que
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esse maquinário ficará em Monte Alegre. Na sequência, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido disse no Conselho ficou definido que esse maquinário deveria ficar no município
e que deveria rever essa situação. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro
reafirmou que o trator irá para Monte Alegre, tanto que tem um combinado com o Prefeito,
porque se o recurso não der para adquirir o trator, ele se comprometeu em completar.
Lamentou pelo fato de, muitas vezes, o deputado colocar a emenda, mas direciona para
equipamentos que não faz tanta falta. Registrou que gostaria que o recurso destinado a
área da saúde pudesse ser destinado a compra de veículo ou outra coisa mais necessária.
E desejou que venha mais recursos, destacando que o Deputado Lelo Coimbra também já
colocou recursos em conta. Comentou sobre o debate a respeito do desmoronamento de
parte da Serra da Aliança e o bloqueio da estrada acesso a essa comunidade, dizendo que
não surtiu efeito pelo fato do Engenheiro do DER ter vindo com um robô, preparado para
não comprometer a ele e nem ao Governador; ressaltou que esperava que ele desse um
prazo de trinta a quarenta dias para uma definição, mas não houve essa resposta. Mediante
o exposto, fez uma proposta aos Vereadores e a sociedade em que, se dentro de quinze a
vinte dias não obtiver um resposta para a situação da Serra da Aliança, fará um Audiência
Pública, com a presença do Promotor, Juíza e intimará o Secretário de Estado para vir dar
uma satisfação ao povo, pois considera uma falta de responsabilidade do Governo do ES
para com o Município. E, direcionando-se ao radialista Orlando Luiz, disse que os
Vereadores não estão parados e buscarão respostas para a situação da Serra da Aliança.
Por ofício, agradeceu ao Secretário Municipal de Obras por atender seus pedidos com
relação à manutenção de uma lâmpada na comunidade Morubia e o conserto do alto-falante
da popular rua do sovaco. Ao finalizar seu discurso, agradeceu de desejou boa noite a
todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos Ravani que, após
cumprimentar a todos, indicou a construção de uma passarela na lateral da ponte acesso
à Rua Hitler Acha Ayub, próximo à casa do Senhor Ozorinho, assim como a que existe
próxima ao Marcio Landi, justificando ser um local estreito, muito apertado, por isso não
passa uma pessoa a pé ou de bicicleta e um carro ao mesmo tempo. Aparte o Vereador
Tadeu Custódio parabenizou a Vereador Roberto Carlos Ravani por abordar esse assunto
e destacou que um Ex-Prefeito retirou uma viga dessa ponte e, por isso, não passa ônibus
e nem caminhão por ela. Portanto, pediu para acrescentar nesse ofício a reinstalação dessa
viga. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani que na referida rua existem
curvas apertadas e acredita que a Prefeitura possui recurso para executar essa obra que
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são de pequenos valores. Comentou também sobre o ofício que encaminhou ao Executivo
sobre a ponte próximo ao popular Zezé do Altivo que está extremamente perigosa, porque
não possuem as laterais, está cheia da gretas e reiterou o pedido de providências ao
Prefeito. Abordou sobre a iluminação pública, dizendo que tem cobrado muita da Empresa
Cristal e, por ofício, agradeceu pelo esforço em atender as reivindicações no município.
Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim salientou que o Município ganhou muito com a
contratação dessa empresa de iluminação pública e parabenizou ao Prefeito, ao Secretário
Rogerinho e, por ofício, ao funcionário Maciel que está à frente desses serviços. Retomando
a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani concordou que o servidor Maciel é digno de
receber ofício de agradecimento. Ainda por ofício, direcionado ao prefeito, solicitou que um
funcionário possa tomar conta da frota de veículos da Prefeitura, justificando que, no mês
passado, novos carros foram recebidos e é necessário cuidar desse patrimônio público, de
forma que possam anotar quilometragem, verificar pneus e ver quem chega e quem sai
com o veículo. Também em seu discurso, abordou sobre a limpeza das ruas, dizendo que
na localidade Cruzeiro havia muito lixo e alguns desmoronamento de terra, especificamente
na rua do Moloquete. Aparte Sergio Luiz Anequim afirmou que o dever do Vereador é
realizar as reivindicações na tribuna e pessoalmente ao Secretário. Enfatizou que nessa
semana o Rogerinho providenciou a limpeza da rua Moloquete, do bairro San Domingo e
pediu para marcar bem a data de hoje, dia dezoito. Disse que o Secretário coloca o
maquinário para limpar os bairros, mas é só ligar para o Anselmo ou, até mesmo, falar com
o motorista do caminhão e pedir para colocar a caçamba para colocar a terra e o entulho e
não precisar sujar a rua. Lembrou que em quanto Prefeito Interino lavou aquelas ruas todas
do morro, mas se os moradores da comunidade não ajudar as ruas ficarão sempre sujas.
Destacou a importância das vinte e seis caçambas para o município e a necessidade de
comprar mais dez. Mais uma vez, alertou a população de que, quando precisar tirar terra,
ligue para Prefeitura e solicite a caçamba a fim de evitar a sujeira e o entulho nas ruas.
Aparte o Vereador José Marcos de Castro confirmou que a máquina esteve no morro e
fizeram a limpeza, portanto o ofício que solicitou foi referente a capina para retirada de mato
das ruas, porque o entulho e o lixo foram tirados. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim
reiterou que, em seu discurso, se referiu especificamente ao entulho. Retomando a fala, o
Vereador Roberto Carlos Ravani agradeceu a toda equipe da prefeitura pela limpeza,
porque quando esteve nessa localidade não estava limpa e é seu dever fazer essa
cobrança na tribuna. Ressaltou que a última rua do Alto Cruzeiro, conhecida como rua
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projetada está começando a virar um trilho, porque os matos estão de um lado e do outro.
Comentou sobre as emendas parlamentares conquistada pelos Vereadores por meio dos
Deputados, justificando que, quando os Vereadores saem de Muqui em direção a capital
não está indo andar à toa, porque as emendas que chegam ao município tem tudo a ver
com a Câmara de Vereadores. Abordou sobre a necessidade da farmácia básica do
município funcionar à tarde, destacando que nem todos conseguem consultar na parte da
manhã, por existir fila de espera. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite
a todos. Em seguida, fez uso da palavra a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro,
após cumprimentar a todos, solicitou ofício direcionado à Prefeitura e a APAE questionando
como ocorre o tratamento odontológico desta instituição; se já houve; como era; se está
havendo e como ocorre; e, se não estiver, porque não. Também por ofício, direcionado ao
Prefeito solicitou a limpeza dos cemitérios; tanto do Municipal quanto do Entre Morros que
é particular. Aparte o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido sugeriu encaminhar um projeto
ao Prefeito para definir um critério de três em três meses realizar a limpeza no cemitério.
Justificou que foi abordado por várias pessoas e considerou uma situação vergonhosa por
haver muito mato. Retomando a fala, a Vereadora Rita Maroni concordou com a sugestão
do Vereador Hélio Carlos, dizendo que, com esse projeto, ficaria algo programado e
garantiria a limpeza do cemitério. Ressaltou ainda, que os pedidos supramencionados
foram motivados devido as reclamações. Neste ofício também, solicitou uma averiguação
do porquê de tantos erros nas aberturas dos jazigos dos cemitérios da cidade. Ao finalizar
seu discurso desejou boa noite a todos. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo, após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade de
representar esse povo que merece toda dedicação. Falou do seu orgulho de representar a
cidade de Muqui. Destacou seu prazer e satisfação de ter o radialista Orlando Luiz
participando das sessões e levando ao conhecimento da população os trabalhos da
Câmara através dos meios de comunicação. Abordou sobre o Festival de Cerveja que
ocorrerá nos dias três, quatro e cinco de agosto, em que muitos turistas estarão na cidade
e demonstrou sua preocupação com a instalação de banheiros químicos e a bagunça
deixada na cidade. Por ofício, direcionado à autoridade competente cobrou um cuidado
especial com o município durante esse evento porque ocorrerá no jardim, são três dias de
festa e se não houver um planejamento, infelizmente ficará uma bagunça muito grande para
a prefeitura. Abordou sobre o cartório eleitoral, dizendo que existem muitos jovens
precisando regularizar ou tirar título e não sabe como orientá-los. Por ofício, direcionado ao
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Juiz Eleitoral ou autoridade competente, solicitou informações sobre o retorno deste órgão
para o município de Muqui. Aparte o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido disse que
esteve várias vezes em Mimoso do Sul e, segundo informações, o prédio está alugado, mas
a mais de seis meses ouviu essa conversa, destacou a relevância desse assunto e se
prontificou a assinar esse ofício. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo
reiterou o pedido de ofício em nome da Câmara. Falou da falta de credibilidade da classe
política. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim também fez comentários sobre o cartório
eleitoral, destacando que a dificuldade era o local de funcionamento, mas já foi alugado e
deve estar montado. Questionou se está faltando funcionários, pois o povo precisa de uma
resposta do cartório eleitoral, portanto, sugeriu o ofício em nome de todos os Vereadores.
Aparte o Vereador José Marcos de Castro disse que está sendo pago o aluguel do local
destinado ao Cartório, está montando e acredita que, no próximo ano, estará em
funcionamento. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, apedido do
Senhor Orlando Luiz, questionou por qual motivo o cartório eleitoral foi retirado de Muqui.
Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim explicou que Muqui porque deveria responder ao
cartório eleitoral de Mimoso do Sul. Mediante essa decisão, esteve em Vitória, com
Deputados, juntamente com Tadeu Custódio, demais Vereadores e o Prefeito da época,
para reverter essa determinação. E, voltando o cartório eleitoral, Atílio Vivácqua e Jerônimo
Monteiro serão atendidos em Muqui também. Retomando a fala, o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo, por ofício, direcionando ao Secretário de Saúde do Estado, Ricardo
Oliveira, solicitou que viabilize recurso para reforma do Hospital Maternidade “Aluísio
Filgueira”, destacou que o Estado está em uma situação favorável e o Governador Paulo
Hartung pode encaminhar verba para investir na estrutura física. Abordou sobre a farmácia
popular, dizendo que existem muitas reclamações por estar funcionando somente no
horário de oito a meio-dia; e, segundo informado é por haver apenas um farmacêutico. Por
ofício direcionado ao Prefeito solicitou que resolva essa questão, colocando a farmácia
básica do município funcionando de oito as quatro da tarde; tem certeza que a população
precisa muito por ser a sua maioria pessoas carentes. Comentou sobre o horário de
funcionamento do escritório da Escelsa e, por ofício, pediu para que tenha mais
sensibilidade e manter o funcionamento na parte da tarde, pelo menos até às duas horas.
Ressaltou que desconhece o motivo de não mantê-lo aberto à tarde, que poderia ser por
economia, mas a Escelsa arrecada muito bem em Muqui para oferecer esse tipo de serviço.
Também em seu discurso abordou sobre o não funcionamento do aparelho de Raio-x,
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enfatizou que ouviu muitas reclamações dos munícipes e buscou se informar com a
Secretária Municipal de Saúde, Senhora Claudia. Aparte o Vereador José Marcos de Castro
disse que esse aparelho de Raio-x está ultrapassado e não se acha material para comprar.
Pelo que ficou sabendo, o Prefeito conseguiu um material emprestado, mas já está
providenciando a comprar de um novo aparelho. Retomando a fala, o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo reiterou o pedido de providências. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a
Deus pela oportunidade e desejou boa noite a todos. Em seguida, o Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido, após cumprimentar a todos, comentou que as pessoas estão reclamando
sobre a falta do Raio-x, portanto que o Prefeito e a Secretária possam rever essa situação
com urgência, pois tem mais de um mês que esse aparelho está sem funcionar. Abordou
sobre a reunião do DER realizada na Câmara juntamente com a comunidade da Aliança,
considerando um descaso do Estado com os moradores dessa região. E questionou ao
Secretário de Agricultura como os produtores dessa local estão colhendo os cereais, porque
foi procurado por vários deles, dizendo que falta trator para bater milho e feijão, portanto se
o Secretário ou Prefeito têm alternativa para esse maquinário passar na Aliança, tendo em
vista que o período de colheita é muito curto e existem várias pessoas sem bater seus
produtos. Citou ainda que o funcionário que opera o trator da agricultura está de férias. Por
ofício, solicitou do Secretário Alcinei que providencie outro servidor para substituí-lo, tendo
em vista que a agricultura está defasada e o que não pode acontecer é deixar o produtor
rural esperando sem ter uma resposta do Poder Público, pois tanto o município quanto a
agricultura enfrentam dificuldades. Destadou que um produtor da comunidade Aliança
precisa de um trator para arar seus terreno com intuito de plantar capim e milho. Disse que
ele foi ao Município de Jerônimo Monteiro, mas não conseguiu ser atendido. Por esse
motivo, reiterou a importância da administração pública de Muqui rever essa situação da
estrada da Aliança – que se encontra interditada – e, em toda sessão da Câmara,
encaminhará ofício ao Senhor Enio Bergoli do DER pedindo as devidas providências e
convidou aos demais Vereadores a assinarem esse documento, porque se não cobrar do
Governo do Estado, cairá no esquecimento, tendo em vista o período eleitoral e a
negociações políticas. Ressaltou que o município de Muqui é muito pequeno e é dever do
Vereador lembrar o Governo do Estado dessa situação. Por ofício, destinado ao Secretário
de Obras, Rogerinho, comunicou que viu as manilhas colocadas em sua região para fazer
o serviço na estrada. Pediu ainda que dê atenção à Comunidade Recanto por haver uma
passagem muito ruim, manilha entupida e quando chove os moradores não têm condições
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de saírem das suas casas. Há também, na comunidade Banco da Terra várias famílias
dentre elas, um casal de idosos com problemas de saúde, cuja passagem é virou um
córrego, que possa verificar com o Prefeito a possibilidade de fazer um manilhamento,
como referência citou o Serginho Caneludo. Acrescentou nesse ofício, pedido patrolamento
da estrada da comunidade Fortaleza. Expôs em seu discurso a importância do Prefeito
rever o salário dos funcionários públicos por se encontrar defasado, destacando a
insatisfação dos professores. Aparte a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro
reforçou o pedido do Vereador Hélio Carlos, dizendo que foi procurada por muitos
professores questionando a possibilidade de reajuste salarial, pois, há muito tempo, não é
concedido. Disse que conversou com o Prefeito sobre esse assunto e obteve como
resposta que ele está analisando esses últimos meses para verificar a arrecadação e a
possibilidade de conferir reajuste a essa classe. Portanto, que o Prefeito analise essa
situação com a máxima urgência, porque somente quem está na função de professor sabe
o que é ficar com quarenta cinco alunos, em uma sala, de sete a meio dia, com
responsabilidade de educar, fazê-los entender as coisas da vida e, sem contar, os
problemas ocorridos em sala de aula pois a maioria são inclusões sem laudos e professores
sem capacitação para trabalhar com esses casos. Portanto, os professores são
merecedores desse reajuste e defenderá sua classe com todas as suas forças. Citou
também a necessidade de rever o salário dos demais servidores públicos por estar
defasado. Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido agradeceu a
Vereadora Rita Maroni e acredita que essa Casa também apoiará esse reajuste, porque o
funcionário é o maior patrimônio do Município. Por ofício, direcionado ao Prefeito,
questionou como está o andamento do Processo Seletivo e se há um prazo. Aparte o
Vereador José Marcos de Castro esclareceu que, segundo informado pelo Prefeito, o edital
para o PSF, da saúde, será publicado, ainda semana, até sexta-feira, destacando que fez
essa pergunta ao Prefeito por conta da falta dos motoristas para atender a essa área.
Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido comentou sobre os ofícios
encaminhados ao Prefeito, dizendo ser esse o dever do Vereador. Convidou a todos para
a Festa do Lavrador que ocorrerá no domingo, na comunidade Divino. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Na sequência, o Vereador Francisco de
Assis Verly de Oliveira, após cumprimentar a todos, comentou sobre a reunião realizada a
convite do Vereador José Marcos de Castro, ocorrida na Câmara, juntamente com o
engenheiro do DER, Senhor Roger sobre a Serra da Aliança, dizendo que a considerou
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válida por ter vindo um representante para responder as perguntas e levar ao Governo do
Estado essas questões. Acredita que, apesar do período eleitoral, será feito o serviço na
Serra da Aliança, porque essa comunidade, Muqui e Jerônimo Monteiro merecem e
precisam dessa estrada. Portanto, é preciso continuar cobrando e, como foi dito pelo
Vereador José Marcos de Castro, se daqui há quinze dias não houver resultado - se o
Estado não solucionar o problema – os Vereadores deverão se unir e procurar soluções;
por isso, deve continuar enviando os ofícios. Expôs seu posicionamento sobre o que deve
ser feito na Serra da Aliança e os comentários considerados desnecessários feitos durante
a referida reunião. Enfatizou que, a princípio, deve-se retirar a terra para acabar com o risco
de desabamento, mas sabe das dificuldades. Reiterou a solicitação de ofício, em nome da
Câmara, pedindo ao DER para resolver essa questão da Serra da Aliança. Abordou sobre
a necessidade de reajustar o valor do tíquete feira, por estar defasado. Pediu ao Prefeito
para verificar a possibilidade de dar aumento no salário ou no tíquete alimentação do
funcionários públicos. Ainda em seu discurso, falou que não viu a sujeira no morro – bairro
San Domingo – conforme falado pelos vereadores nessa sessão e as máquinas da
prefeitura estavam fazendo a limpeza. Agradeceu ao Secretário de Obras, Rogerinho, por
lavar a popular Rua do Boi. Abordou sobre o Festival de Cerveja em que o Vereador Ronald
Eduardo Barbosa falou sobre a instalação de banheiros químicos, dizendo que essa
iniciativa não cabe ao Prefeito por ser uma festa particular. Aparte o Vereador Tadeu
Custódio parabenizou ao Vereador Ronald e disse que a festa é particular, mas o município
deve fiscalizar e exigir banheiros químicos e que limpem a cidade após o evento.
Interrompendo o Vereador concordou que cabe à Prefeitura fiscalizar. Aparte o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo disse que pediu os órgãos sanitários fiscalizassem para fique
somente a sujeira. Sugeriu também que fosse criada uma lei para que o município
recebesse parte dos recursos angariados com as festas realizadas em Muqui. Retomando
a fala, o Vereador Francisco de Assis reafirmou seu posicionamento, dizendo que não é o
Prefeito responsável pelo evento, ele deve fiscalizar. Aparte o Vereador José Marcos de
castro ressaltou que essa é uma festa particular que traz benefício ao Município e é do
dever da Administração e dos Vereadores apoiar o evento, porque vem pessoas de fora
trazer recursos, gastar dentro da cidade e Muqui está precisando disso. Retomando a fala,
o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira reiterou os comentários sobre as
responsabilidades que cabe à prefeitura durante o festival de cerveja. Parabenizou ao
Prefeito pela entrega das casas populares, destacou que já existe a lista das pessoas
10

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

contempladas divulgada na internet e considerou uma satisfação muito grande para os
Vereadores. Comentou sobre o Projeto CDA – Compra Direta de Alimentos destinado a
Assistência Social que beneficia as entidades APAE, Abrigo e todos aqueles envolvidos
nesse programa. Destacou a necessidade de fiscalizar a compra e que os participantes
devem produzir dentro do município e não pode comprar nada fora para repassar. Por
ofício, direcionado a Secretária Marina, solicitou a lista das pessoas que participam desse
programa CDA, para saber o endereço, a localidade a fim de fiscalizar. Parabenizou a
Secretária Marina e toda sua equipe por essa iniciativa. Ao finalizar seu discurso, desejou
boa noite e agradeceu a oportunidade. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Sérgio
Luiz Anequim, agradeceu aos funcionários da Câmara pelos serviços prestados.
Parabenizou ao Senhor João Evangelista e Djalminha da SEMINC que leva o trabalho do
Legislativo a conhecimento da população. Abordou sobre a reunião do DER realizada na
Câmara a respeito da Serra da Aliança, considerando válida por significar que a
comunidade, o executivo e o legislativo estão preocupados com essa situação. Informou
que Paulo Hartung anunciou que não será candidato a reeleição, mas até dia trinta e um
de dezembro, continua como Governador e a responsabilidade do que está acontecendo
na Serra da Aliança é do DER e do Governo do Estado, por ser uma rodovia estadual, e,
quem assumir o governo depois das eleições, assume também a responsabilidade de
resolver esse problema que é do Estado e não importa quem esteja no governo. Solicitou
ofício, com a assinatura de todos os Vereadores, direcionado ao Governador Paulo
Hartung, questionando o que ele pode estar fazendo para agilizar as intervenções
necessárias na Serra da Aliança, mesmo sabendo das dificuldades por ser período eleitoral,
verificar a possibilidade de contrato de emergência ou que deve ser feito para resolver essa
situação. Ainda em seu discurso, abordou sobre a sobre o CDA – Compra Direta de
Alimentos, destacando que Muqui ficou quatro a cinco anos sem esse programa e que seu
retorno foi resultado do trabalho desenvolvido pela Secretária Magali durante o período em
que esteve como Prefeito Interino. Por ofício, parabenizou a Senhora Magali, porque,
atualmente, o município está colhendo os frutos dessa iniciativa. Comentou sobre a
importância da população se conscientizar e afazer sua parte para manter limpeza da
cidade. Aparte o Vereador Roberto Carlos Ravani elogiou o serviço realizado na rua
projetada localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Solicitou ofício às agências
bancárias do município por terem acolhido as leis referentes à disponibilização das cadeiras
de rodas e a instalação dos armários. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim
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expôs sua satisfação pela obra realizada na localidade a cima da casa da Vereadora Rita
Maroni, dizendo que essa é mais uma obra do período em que esteve como Prefeito Interino
e muitos duvidaram que esse projeto daria certo. Parabenizou aos moradores desse bairro,
porque quem paga seus impostos não merecem estrada de chão na porta de sua casa, no
período urbana, e, infelizmente, isso existiu por muito tempo em Muqui. Manifestou também
sua alegria por, até o final do mandato do atual Prefeito Renato, a comunidade São Gabriel
não terá mais uma rua sem calçamento; da mesma forma, os muros que foram iniciados
durante seu mandato como Prefeito Interino e já estão prontos. Ressaltou que o dever dos
Vereadores dessa Casa de Leis é cobrar, pois são eles que ouvem o povo. Enfatizou
também que da mesma forma que deu continuidade às obras do Ex-Prefeito Aluísio
Filgueiras enquanto Prefeito Interino, o atual Prefeito Renato também deu prosseguimento
as obras e que o próximo também possa agir dessa forma. Comentou sobre a reportagem
veiculada na TV, a respeito de casas populares do Governo Federal abandonadas há dez
anos aqui no Estado, considerou essa situação vergonhosa e que entristece por saber da
quantidade de pessoas que precisam de uma moradia e o Governo Federal fez “lambanças”
e quem paga são as pessoas que precisam de um teto. Parabenizou o Prefeito Renato que
distribuiu os nomes – referindo-se aos que serão selecionados para receberem as casas
populares no Alto Boa Esperança - e cada um terá sua residência e isso é motivo de orgulho
e felicidade para o município. Aparte a Vereadora Rita Maroni reforçou o pedido para
agilizar essa distribuição das casas populares, porque só se tem casa quando pega a chave
e entra. Comentou também sobre a mesma reportagem falada pelo Vereador Sérgio Luiz
Anequim, dizendo que ficou muito preocupada, triste e amedrontada de saber o quanto de
casas que havia parada e desmoronando que não foram entregues pelo governo, porque é
o dinheiro do povo desperdiçado. Reiterou o pedido ao Prefeito para que agilize a entrega
das casas populares. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que tem
acompanhado a escolha das pessoas contempladas com as casas populares, expôs que
ficou extremamente satisfeito com a seleção. Confirmou a necessidade de agilizar a entrega
das casas populares, pois conhece a necessidade desse povo e a ansiedade de receber
as chaves na mão. Ressaltou que conhece muitas outras pessoas que precisam de casas
e sugeriu que, finalizando o processo dessas casas populares, possa montar uma comissão
par ir a Vitória em busca de recursos para construir mais casas populares. Comentou que
o Ex-Prefeito Aluísio Filgueiras foi muito feliz por construir essas casas, agora cabe aos
Vereadores buscar recursos para conseguir mais casas populares. Retomando a fala, o
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Vereador Sérgio Luiz Anequim reiterou os comentários sobre as casas populares do
Governo Federal que não estão prontas. Já as quarenta e duas casas populares
construídas em Muqui estão prontas, mas é tudo ao seu tempo, porque o Prefeito não pode
aprovar um projeto hoje, fazer a listagem amanhã e entregar as casas depois de amanhã.
O Prefeito Renato tem responsabilidade. Disse que a energia e a agua não foram ligadas,
porque o Município teria que custear até saírem os trâmites legais. Reiterou que as quarenta
e duas casas populares de Muqui estão prontas e, no passado, muitos prometeram
quinhentas e duzentas e cinquenta casas e não cumpriram. Expôs sua satisfação de saber
que as pessoas receberão suas casas o mais breve possível porque é mérito deles e o
dinheiro do município é para investir em benfeitorias e obras para população, executá-las
com seriedade, responsabilidade e não deixar o município com dividas como estar.
Demostrou sua preocupação com as dívidas do município geradas por irresponsabilidade.
Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a
se realizar no dia primeiro de agosto 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, 18 de julho de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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