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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA QUINZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E
DEZOITO
Aos quinze dias do mês de agosto 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 primeiro de agosto
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
002/2018 – Iniciativa dos Vereadores da Câmara Municipal – Proibi a realização de velórios
no recinto da Câmara Municipal de Muqui e dá outras providências. Ato contínuo, de acordo
com o convite da presidência, fez uso da tribuna a representante do Grupo “SOS quatro
patas”, Senhora Iara Bertassoni Luciano que, após cumprimentar a todos e saudar essa
Casa de Leis, explanou sobre a necessidade de proteção aos animais de rua que tem sido
submetidos a maus-tratos, não somente através do abandono, mas também, dentro dos
seus próprios lares. Citou que existem animais abandonados horas e horas acorrentados
sem água e sem comida, com aparência cadavérica, doentes e sacrificados de forma cruel.
Ressaltou que o grupo veio a essa Casa de Leis em busca de socorro, porque a proteção
aos animais também é responsabilidade do Poder Público, sendo amparada pela
Constituição Federal por meio do artigo duzentos e vinte e cinco, além da lei federal que
torna crime ambiental maltratar, matar e torturar animais sejam silvestres ou domésticos.
Disse que o Grupo “SOS quatro patas” necessita da ajuda da comunidade e do Poder
Público para desempenhar esse trabalho, o qual busca fazer o possível por esses animais,
mas, infelizmente, não é o suficiente. Salientou que não é apenas por humanidade mas por
ser uma questão de saúde pública, tendo em vista que os animais relegados à condições
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de abandono representam riscos para a coletividade, haja vista que aumentando a
população de animais de rua são expostos a acidentes de trânsito e atropelamentos; por
estarem acuados podem estranhar e morder alguém e podem estar enfermos e contaminar
outros animais e aos próprios seres humanos. Reiterou que o grupo tem feito o que é
possível por esses animais e tem certeza que com a ajuda do Poder Público poderá fazer
mais. Enfatizou a necessidade de apoio do município para que possam providenciar um
canil onde esses animais sejam abrigados. Expôs que o grupo está à disposição para atuar
de forma voluntária junto com o município e continuar cuidando desses animais. Além disso,
o grupo precisa conseguir uma parceria junto ao Hospital Veterinário da UFES e verificar a
possibilidade de trazer um ambulatório móvel para Muqui, sendo uma solução que agradará
todas as partes envolvidas, pois os estudantes terão uma área de campo para atuar e o
município terá uma despesa baixa e acredita que o índice de animais abandonados será
reduzido. Fez um apelo à população de Muqui pedindo, encarecidamente, que denuncie
caso tenha o conhecimento de animais que são maltratados e torturados, que as pessoas
não se omitam e não sejam cúmplices dessa barbárie, porque é crime e pode chamar a
polícia através do telefone 190, pode fazer denúncia anônima através do 181, fazer um
boletim de ocorrência na polícia civil. Portanto, devem acompanhar, cobrar, denunciar e
exigir das autoridades judiciárias que dê prosseguimento e, ainda que pena seja branda, o
simples fato do agressor ser constrangido a estar diante de um Juiz e a ter seu ato criminoso
denunciado por fazer que pense antes de repetir essa atitude, além de servir de exemplo
para que outros não venham a cometer essa barbaridade. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu pela oportunidade, pronunciou um versículo bíblico para reflexão em que diz
como se deve proteger os animais; e, destacou a importância da união para conseguirem
fazer a diferença na vida de seres tão inocentes que sofrem em silêncio por não terem
quem os defendam; mas, acredita que, a partir desse momento, essa Casa de Leis estará
engajada junto com o Grupo “SOS quatro pata” e, portanto os animais terão voz e quem
lute por eles. Retomando a fala, o Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim,
parabenizou os voluntários do Grupo “SOS quatro patas”, através da representante Iara
que usou a tribuna; colocou a Casa de Leis à disposição desse projeto; parabenizou aos
voluntários pela atenção dada aos animais de rua; se sensibilizou ao ver através de fotos o
sofrimento dos animais; expôs seu posicionamento quanto a atitudes das pessoas que
abandonam os cachorros na rua e se comprometeu com a Senhora Katiane em agendar
visita a UFES e marcará reunião com o Prefeito a fim de verificar em que o Executivo pode
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colaborar nessa questão. Nada mais havendo no pequeno expediente, passou-se a ordem
do dia. Por ordem da Presidência, o Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº
016/2018 que dá nome a logradouro público municipal - Fica denominado Praça Anderson
Duarte Furtado, o espaço público, localizado entre as ruas Dirceu Farjado Ávila e Helvécio
Pereira Rosa, no bairro Palmeiras, nesse município. O Parecer da comissão permanente
de

educação,

saúde,

meio

ambiente

e

infraestrutura.

Do

Relator:

Projeto

constitucionalmente viável, técnica redacional obedecendo aos padrões de normalidade e
forma correta, nada havendo nesse sentido a impedir sua regular tramitação. Quanto à
matéria, obedece a todas as disposições, sem maiores notas. Trata-se de Projeto de Lei
que dá nome a logradouro público e dá outras providências. Consigna que nada há que
seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria conforme redigida. É como votou
Relator, Vereador Roberto Carlos Ravani. Os demais membros fazem coro com o Relator.
É como votaram a Presidente, Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro e o
Secretário, Vereador José Martins Filho. Posto a referida matéria em discussão, porém não
havendo manifestação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei Nº 016/2018 foi a votação sendo
aprovada conforme redigido. Na sequência, lido o Projeto de Resolução Nº 001/2018 que
altera a Resolução Nº 002/2012 e dá outras providências. Em que altera o artigo cinquenta
e cinco do Regimento Interno, Resolução 002/2012 passando a vigorar com a seguinte
redação: “As sessões ordinárias terão normalmente três horas e quinze minutos de
duração, iniciando-se às dezesseis horas”. Projeto de iniciativa dos Vereadores Francisco
de Assis Verly de Oliveira e Ronald Barbosa Eduardo. O Parecer da Comissão Permanente
de Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Do Relator: Projeto
constitucionalmente viável, técnica redacional obedecendo aos padrões de normalidade e
forma correta, nada havendo nesse sentido a impedir sua regular tramitação. Quanto à
matéria, obedece a todas as disposições, sem maiores notas e tratando-se de projeto de
iniciativa parlamentar que altera o Regimento Interno da Casa, nos termos do artigo 189 da
Resolução 002/2012. Registra-se que a alteração versa sobre mudança do horário das
sessões ordinárias do Legislativo Municipal, nada havendo a impedir a apreciação da
matéria conforme redigida. É como votou o Relator, Vereador Tadeu Custódio. Os demais
membros fizeram coro com o Relator. É como votam o Presidente, Vereador Ronald
Barbosa Eduardo e o Secretário, Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira. Colocada
em matéria em discussão, fez uso da tribuna o Vereador Ronald Barbosa Eduardo que
abordou a importância de modificar o horário da sessão da Câmara, tendo em vista que
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muitos reclamam o fato de não poder acompanhá-la. Portanto, com intuito de dar uma
resposta a população, foi realizada uma reunião entre os Vereadores e chegaram à
conclusão de que com o novo horário muitas pessoas terão condições de ouvi-los e ter
conhecimento do trabalho do legislativo em prol de melhorias para a comunidade. Ainda
sobre esse mesmo assunto falou o Vereador Sérgio Luiz Anequim, dizendo que esse
horário de sete e quinze é bom, mas as pessoas chegam do trabalho e tem uma novela e
uma reunião. Portanto, esse horário das dezesseis horas o comercio ainda está aberto e,
realmente, o trabalho dos Vereadores terá uma visibilidade maior e mesmo as pessoas,
não tendo tempo de vir a Câmara, poderão ouvir pelo sistema de alto-falante. Expôs sua
satisfação com essa mudança e pediu o apoio dos companheiros Vereadores para
aprovação desse projeto. Em seguida, falou o Vereador José Marcos de Castro que
também se mostrou favorável a modificação do horário da sessão ordinária para dezesseis
horas, mas, para o futuro, poderia ser às dez da manhã ou as catorze horas, pois acredita
que a população estaria na rua e atenderia melhor. Posto em votação, em primeiro turno,
o Projeto de Resolução Nº 001/2018 foi aprovado por unanimidade. Sendo lembrado pelo
Diretor-Geral da Casa que, conforme Regimento, após dez dias de interstício, o Projeto
poderá ser votado em segundo turno. Ato contínuo, o Presidente da Câmara solicitou a
leitura das seguintes indicações: - Indicação Nº 023/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa
Eduardo ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Que seja realizado calçamento na Rua
Catilha Rizzo Costa no trecho final que serve de manobra dos veículos; – Indicação Nº
024/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe:
Que seja providenciada a reforma e manutenção do banheiro público localizado em frente
ao Hotel Nuns no Centro de Muqui; – Indicação Nº 025/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa
Eduardo ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Que seja realizada obra de manutenção na
estrutura da ponte no bairro Entre Morros próximo ao bar do Altivo Castro; - Indicação Nº
026/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe: A
construção de um mercado municipal popular onde se localiza a antiga Estação Ferroviária;
- Indicação Nº 027/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito Municipal.
Que seja encaminhado pedido à Polícia Militar responsável pela fiscalização do trânsito na
cidade de Muqui para que em ocasião de eventos sejam desobstruídos os espaços de
estacionamento em frente aos hospitais e posto de atendimento para socorros as
necessitados; - Indicação Nº 028/2018 - Da Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos
Ribeiro ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe: A criação de programa de conscientização da
4

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

população com palestras envolvendo representantes de escolas e uma conscientização a
toda a população, por meio de propagandas e oralmente em reuniões, no que sugere se
promova a um dia de mutirão de coleta seletiva do lixo no centro da cidade, nas escolas,
praças e etc; Indicação Nº 029/2018 – Dos Vereadores Tadeu Custódio, Francisco de Assis
Verly de Oliveira e Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe:
Providenciar profissional para auxiliar os frequentadores dos aparelhos de ginástica junto
ao Jardim da Praça Rosário Rizzo – Boa Esperança, ou, providenciar seu desmonte pelas
implicações, até mesmo, de risco pelo uso inadequado sem o acompanhamento de
profissional habilitado; Indicação Nº 030/2018 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao
Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Seja implementada com máxima agilidade a demolição
das casas condenadas pela defesa civil junto a localidade Alto Boa Esperança. Após leitura
das justificativas das indicações, todas foram individualmente a votação e aprovadas por
unanimidade. Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora comunicou aos Vereadores
que providencie uma pessoa para ser homenageada com o Título de Cidadão Muquiense.
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. Falaram, então: O Vereador
Roberto Carlos Ravani que após cumprimentos iniciais, solicitou envio de ofício a Viação
Planeta, Viação Itapemirim/Caiçara solicitando que os ônibus entrem na rodoviária de
Muqui a fim de evitar os transtornos com embarque e desembarque na praça. Pediu o apoio
da Polícia Militar no sentido de desenvolver um trabalho mais efetivo ao entorno da
rodoviária não deixando que estacionem carros nesse local para não atrapalhar a entrada
dos ônibus. Abordou sobre suas solicitações feitas ao Prefeito quanto ao conserto das
pontes do município devido o perigo de acidentes. Comentou sobre a reunião ocorrida na
Câmara referente aos animais abandonados, importância de retirá-los da rua e destacou o
envolvimento de todos os Vereadores nesse projeto e tem certeza que o Prefeito também
abraçará essa causa. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Na
sequência, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após cumprimentar a todos,
disse que o Vereador Ronald cobrou um relógio na parede do lado direito; e, da mesma
forma, quer cobrar também um relógio no lado esquerdo, porque acostumou com ele na
posição antiga e está fazendo falta. Abordou sobre a necessidade de manutenção e
contratação de funcionários para colocar em funcionamento do banheiro público de Muqui
e, por ofício, direcionado ao Prefeito reforçou o pedido do Vereador Ronald para que tome
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as devidas providências. Aparte a Vereadora Rita Maroni disse que uma de suas primeiras
iniciativas foi o pedido de reforma do banheiro público que se encontra em estado de
abandono. Citou também que os pedidos estão sendo repetidos pela terceira e quarta vez;
portanto, que sejam ouvidos pelo menos os que requerem mais urgência. Destacou ainda
que por Muqui ser uma cidade turística deveria um banheiro público e é caso de urgência.
Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou seu pedido ao Prefeito para que ele
possa tomar as providências com relação ao banheiro público. Por ofício, direcionado ao
Secretário de Obras pediu para que retire e guarde no galpão um carrinho com paus que,
segundo informações, é de uma senhora que fica na estação rodoviária. Disse que é muito
feio, está no centro da cidade, na porta do Hotel Nunes e em frente a rodoviária e aos
bancos e considera ser responsabilidade do secretário tomar as medidas cabíveis. Aparte
o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, caso os demais Edis estejam de acordo, oficializar
ao Prefeito, em nome da Câmara, o pedido de providências com relação ao banheiro
público, sobretudo pela cidade receber diversos eventos como Encontro de Folia de Reis e
Fecin. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou a necessidade de se ter
banheiros públicos para atender os participantes do Encontro de Folia de Reis. Além disso,
ressaltou que não adianta meia dúzia de banheiros químicos durante o encontro da Folia
de Reis por que não dar conta para atender os participantes das folias e visitantes. Mostrouse a favor da realização dos festivais, desde que se dê uma boa estrutura para os visitantes.
Ainda sobre os banheiros públicos, reiterou o pedido de providências ao Prefeito, mesmo
que seja necessário o envio de projeto para Câmara a fim de contratar mais funcionários e
a instalação de roleta. Além disso, inocentou tanto o Prefeito Renato que possui pouco
tempo de mandado quanto ao Presidente da Câmara Sérgio Luiz Anequim que assumiu
por sete meses como Prefeito Interino, dizendo que, até o momento, Prefeito nenhum deu
jeito nesse banheiro público. Abordou sobre o Festival de Cerveja que ocorre no município
dizendo ser muito bonito, muito bom e traz recurso; mas é necessário estrutura, pois não
adianta colocar meia dúzia de banheiros químicos. Considerou uma vergonha, porque as
ruas estavam sujas e fedidas; por esse motivo, o Prefeito deve chamar o responsável pela
festa e obrigar a ele a colocar mais banheiros químicos e contratar vinte a trinta pessoas
para limpar a rua, pois não cabe aos funcionários da prefeitura limpar a rua no outro dia,
pois é uma festa particular. Além disso, disse que a praça municipal, o catão postal da
cidade, está sendo destruída, devendo ser cobrando do Senhor Rodrigo, promotor desse
evento, a contratação de seguranças e instalação de cordão de isolamento a fim de proibir
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que pisem nas gramas. Ressaltou que não tem nada contra esse festival é um evento bonito
e parabenizou os responsáveis, porém precisa de organização e de estrutura. Reiterou a
que se deve proibir pisar na grama e usar apenas o espaço do centro da praça, mesmo que
seja necessário diminuir a quantidade de barracas. O que não pode acontecer é destruir a
praça municipal que começou a ser destruída quando tiraram o chafariz que deveria ser
consertado, pois era uma referência. Esclareceu para a população que o festival de cerveja
é uma festa particular e deve ter estrutura e, caso não tenha, não deve deixar fazer o
evento. Criticou as barracas por achá-las ridículas e que enfearam o município. Reiterou
que o Prefeito e o secretário devem se reunir com o organizador do evento e exigir
banheiros químicos, seguranças proibindo pisarem e armarem as barracas em cima das
gramas e a limpeza da rua após o evento. Portanto, solicitou envio de ofício ao Prefeito e
ao organizador Rodrigo cobrando as medidas supramencionadas. Também por ofício,
direcionado ao Secretário Rogério, pediu para lavar e limpar as ruas Hitler Acha Ayub e
toda a extensão da popular Rua do boi, justificando ser a única rua para a prática de
caminhadas e que está cheia de poeira, buracos e matos. Solicitou ainda, realizar a
operação tapa-buraco com massa asfáltica e que não seja feita com saibro. Disse que o
mínimo que o Poder Público pode fazer é manter as ruas limpas e lavadas para que dê uma
qualidade melhor àqueles praticam esportes e fazem caminhadas nesses locais. Ao
finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso da palavra o
Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, agradecendo a presença dos
Senhores Yuri e Carlinhos e convidou a fazer uso da tribuna o Vereador José Marcos de
Castro. No uso da palavra, o Vereador José Marcos de Castro, cumprimentou a todos e
solicitou a leitura do comunicado feito por jornalista e radialista Orlando Luiz dando
satisfação de sua ausência na presente sessão ordinária em que justificou estar de cama
e febril devido à uma forte gripe decorrente da variação climática. Mas, se Deus quiser, na
próxima sessão estará presente para divulgar as atividades desse legislativo. Após a
referida leitura, o Vereador José Marcos de Castro agradeceu ao Senhor Orlando Luiz e
que ele faz falta para mostrar os trabalhos dos Vereadores para o povo de Muqui. Fez um
apelo a administração pública com relação ao funcionamento do aparelho de Raio-X,
justificando o custo do exame que sai por setenta reais em Mimoso do Sul e nem todos têm
condições de pagar. Ressaltou que, segundo informações, o aparelho não está funcionando
por falta de material que não estão achando para comprar. Disse que comentou sobre isso
em outro município e asseguraram que essa informação é mentira, porque possuem o
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mesmo aparelho de Raio-X e acharam material sim; portanto, não estão comprando por
que não querem. Comentou sobre a proibição do Vereador socorrer as pessoas, relatando,
como exemplo, o caso de uma pessoas que sofreu um acidente. Abordou sobre a emenda
parlamentar intermediada pelo Deputado Paulo Folleto, no valor de duzentos mil reais,
destinada ao município para aquisição de um automóvel para a área da saúde, mas se já
haviam comprado um ônibus poderia ter comprado um aparelho de Raio-X. Criticou a
administração pública por ter utilizado os duzentos mil para comprar balde e vassoura,
dizendo que foi uma forma de não dar a oportunidade ao Vereador José Marcos trazer um
Deputado para entregar um bem para o município. Falou também sobre a emenda no valor
de cento e cinquenta mil para o Assentamento Monte Alegre, solicitando envio de ofício ao
Presidente da Associação de Moradores dessa localidade, convidando a eles para uma
conversa com um representante do Gabinete do Deputado para falar com o Prefeito que
esse dinheiro veio para atender ao Monte Alegre. Relatou que houve um combinado com o
Prefeito e antes de colocar essa emenda já havia conversado com ele, mas alegou que
esse dinheiro veio para o município. Disse que todo dinheiro direcionado para qualquer
secretaria ele vem para o cofre do Município para fazer comodato com a Associação,
considera nesse processo deve haver respeito entre os políticos, porque cada um deve
fazer seu trabalho sem atrapalhar o outro. Reiterou o pedido de ofício ao Gabinete do
Deputado Paulo Folleto e a Associação para se reunir com o Prefeito para mostrar que esse
dinheiro veio para atender ao Monte Alegre. Disse ainda que ficará “de olho” e se chegar
emenda e for destinada a outra associação dará denuncia Ministério Público e continuará
vigiando. Reiterou que esse dinheiro é para o Monte Alegre e o Prefeito tem conhecimento
disso, porque já havia falado com ele em uma reunião. Expôs que tem pouco estudo, mas
tem conhecimento suficiente para entregar o que buscou; portanto, quem não quer somar,
não precisa atrapalhar e, por isso, brigará por essa emenda. Comunicou o pedido da
comunidade São Gabriel em convidar os noves Vereadores, pediu a permissão do
Presidente para levar o jurídico e oficial de atas da Câmara e convidar representante da
CESAN para realizar uma reunião e documentá-la. Criticou a atuação da CESAN, dizendo
que ela está destruindo a cidade, não traz nada de benefício e toda obra de
responsabilidade da CESAN tem uma valeta aberta. Ressaltou que o compromisso dos
Vereadores é com o povo, a CESAN somente recolhe do município e deve uma resposta a
São Gabriel. Disse que conversou no Ministério Público sobre essa situação da CESAN,
fez denuncia e foi orientado a fazer uma reunião registrada em ata para tomar as
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providências. Disse que a CESAN está ignorando os problemas gerados em São Gabriel,
porque a comunidade paga, mas não consomem a água da CESAN, buscam no local
chamado Bica. Relatou que encaminhou ofício ao Secretário de Administração Filipe,
solicitando a relação dos estagiários e buscou no Decreto o número de vagas que o
município tem direito. Depois disso, pediu para atualizar essa soma de estagiário. Expôs
sua intenção de organizar uma comissão e visitar os locais onde estão os estagiários a fim
de fiscalizar se atendem as trinta e cinco vagas estipuladas por decreto e os critérios para
contratação. Alegou que o recolhimento de gatos e cachorros abandonados é questão de
saúde pública, parabenizou o grupo “SOS quatro patas” e reafirmou que é preciso apoio
dos agentes políticos. Mas, além disso, deve-se reconhecer como questão de saúde pública
a necessidade de limpeza dos rios, devido o matagal e a proliferação da dengue e, por
ofício, cobrou as providências. Abordou sobre a reunião ocorrida na Câmara com o grupo
“SOS quatro patas”. Cobrou iniciativas para atender os animai e sobretudo para os seres
humanos, pois, muitas das vezes, faltam o essencial para salvar vidas, por isso se deve
cobrar as melhorias na área da saúde. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a todos pela
oportunidade. Na sequência, fez uso da palavra o Presidente da Câmara, Vereador Sérgio
Luiz Anequim, justificando que sempre é o último a discursar e, muitas das vezes, a
população nem está acompanhando mais a sessão. Comentou sobre emenda parlamentar,
solicitada ao Deputado Estadual Ferraço e a Deputada Federal Norma Ayub, por serem
pessoas que apoia. Ressaltou que é filiado, a quase vinte anos, ao partido Democratas cuja
Presidente Estadual é a Deputada Norma Ayub, por isso, fez alguns pedidos de emendas
parlamentares a ela. Considera ser um direito dele, de todos os vereadores, associações e
pessoas físicas pedir emenda parlamentar aos deputados estaduais, federais e senadores
para atender o município. Citou que fez um pedido a Deputada Norma Ayub de seiscentos
mil reais para calçar comunidade Filipe Marques, ressaltou o atual Prefeito que, na época,
como engenheiro fez a medição no dia de domingo e o projeto para encaminhar para
Brasília. Além disso, também foi destinado quatrocentos mil reais para a área da saúde e
“correu atrás” direcionado a aquisição de veículos, sendo duas caminhonetes tracionadas
a diesel e mais três veículos com capacidade para cinco pessoas para atender o PSF,
transportar médicos e pacientes. Justificou a importância de adquirir as caminhonetes por
ser um município agrícola e mesmo se estiver chovendo o médico poderá ir a comunidade
rural. Enfatizou o trabalho dado para conseguir essas emendas parlamentares, tendo que
ir a Vitória várias vezes e transformá-la em veículos, caso contrário, teria que comprar raio9
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x, computadores e baldes. Para o ano que vem, a Deputada Norma Ayub indicará no
orçamento, emenda para comprar um ônibus e construção de um local destinado a terceira
idade. Disse que está fazem sua parte como vereador da mesma forma que os demais
Edis. Expôs que, em nível estadual, conseguiu com o Deputado Theodorico de Assis
Ferraço emenda parlamentar para aquisição de dois automóveis e um trator. Na
oportunidade, leu o ofício encaminhado pelo Deputado Ferraço referente ao trator de pneus
para atender a Associação Agrícola Comunidade Santa Rita. Aparte o Vereador José
Marcos de Castro comentou sobre o referido ofício, dizendo que o Vereador Sérgio Luiz
solicitou a emenda para ser direcionada a Associação Santa Rita. Mas também, fez um
pedido de emenda ao Deputado Paulo Folleto levando o nome da Associação. Explicou
que o dinheiro vem para conta da prefeitura e esse trator da Santa Rita vai ter um comodato
com a Prefeitura. Comentou sobre a necessidade de haver respeito entre os políticos.
Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim, Camarão, reiterou que esse ofício foi
uma resposta do Deputado Ferraço para comunidade Santa Rita, datado em treze de
dezembro de dois mil e dezessete. Disse ainda que todas as emendas parlamentares que
conseguir no período em que estiver na Câmara vai indicar e “correr atrás”, pois considera
um direito dele. Relatou que ficou três dias em Cachoeiro de Itapemirim em busca de
orçamentos para comprar trator e foi encaminhado para Vitória. Aparte o Vereador Hélio
Carlos Ribeiro Candido disse que o Vereador busca a emenda com maior esforço para
ajudar a comunidade, deveria ter um setor da prefeitura para fazer esse orçamento, pois
existem associações e entidades que não sabe fazer. Alertou ao executivo que direcione
uma pessoa para realizar essa função para ajudar o Vereador e a entidade. Retomando a
fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim disse que a funcionária Flávia responsável em
preparar a documentação para emenda parlamentar. Interrompendo, o Vereador Hélio
Carlos disse que sofreu para conseguir orçamento necessário a emenda encaminhada pelo
Deputado Manato à Comunidade Itatiaia. Interrompendo, o Vereador Sérgio Luiz Anequim
parabenizou ao Vereador Hélio Carlos pelo trabalho em organizar a documentação em que
conseguiu o orçamento. Ressaltou que pediu a emenda parlamentar e não ficou de “braços
cruzados”, foi em busca de documentação e está “colado” no Prefeito, nos funcionários e
nos deputados, levando até o nome de enjoado e que continuará desse jeito, porque todo
mundo tem desafios na vida e se senti uma pessoa realizada na vida e abençoado por
Deus, mas não deixa nada pela metade do caminho, age e conquista as coisas. Aparte o
Vereador José Marcos disse que a emenda vem, mas o difícil é vir o dinheiro. Não é dever
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do Vereador buscar orçamento; e sim, do executivo. Pediu desculpas, dizendo que o
Vereador Sérgio Luiz Anequim tem o espaço na Prefeitura que ele não possui.
Interrompendo, o Vereador Sérgio Luiz respondeu que o problema é do Vereador José
Marcos se acha que não tem esse espaço, disse que não estava discutindo, está apenas
conversando e não precisava gritar com ele. Interrompendo o Vereador José Marcos disse
é apenas o Prefeito respeitar o direito do Vereador. Nesse ínterim, houve uma breve
discussão entre os Vereadores Sérgio Luiz Anequim e José Marcos de Castro, momento
em que o Vereador Sérgio Luiz Anequim respondeu que o problema do Vereador José
Marcos deve ser resolvido com o Prefeito e não com ele, pedindo para ser respeitado.
Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim reiterou que conseguiu as emendas
parlamentares para a comunidade Santa Rita, para comprar os cinco veículos e ônibus para
terceira idade esse é um trabalho dele e cada um dos vereadores desenvolve o seu, citando
como exemplo, o Vereador Hélio Carlos que corre atrás das emendas para sua comunidade
e dos demais vereadores, dizendo que fica feliz com essas iniciativas. Disse que respeita
todos os Deputados e quem mandar emenda para o município, vai ler na sessão, porque
está ajudando a Muqui. Comentou sobre a construção de uma creche no município, cujo
mais da metade do recurso já está em conta. Disse que continuará pedindo para beneficiar
Muqui, entende que cada um tem seu ponto de vista e deve respeitar. Disse que está na
Câmara de Muqui pelo quinto mandato e passou por diversas situações difíceis mas
sobreviveram, mas não irá abaixa a cabeça, respeita a todos e continuará trabalhando,
porque foi eleito para isso. Relatou a conversa com o Prefeito Renato em que ele informou
foi realizado uma compra no valor de oitocentos mil reais para investir na área da saúde,
inclusive de um aparelho de Raio-X novo. Por ofício, direcionado a Secretária de Saúde
questionou se é verdade o que o Vereador José Marcos falou a respeito do material do
aparelho de Raio-X, se existe e se outro município compra, porque Muqui não vai comprar.
Enfatizou que esse fato deve ser apurado. Questionou ao Vereador José Marcos qual o
município que possui o mesmo aparelho, obtendo como resposta que o Hospital Estadual
de Jerônimo Monteiro possui o mesmo equipamento de Muqui e funciona. Solicitou da
Secretária Municipal de Saúde a resposta o mais rápido possível. Falou também que o
Prefeito Renato vai instalar no Hospital Maternidade um aparelho de Raio-X novo de
primeira geração, no valor de trezentos mil reais aproximadamente. Cobrou sobre a limpeza
e roçada do rio. Reiterou que está na Câmara para trabalhar e continuará pedindo emenda
parlamentar e indicando para associações. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a
11
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oportunidade. Na sequência, fez uso da palavra a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos
Ribeiro, após cumprimentar a todos, solicitou, por ofício, que seja implantado no município
o Plano Diretor Urbano, justificando a importância desse projeto para organizar a cidade de
Muqui. Aparte o Vereador Tadeu Custódio também comentou sobre o plano diretor urbano,
citando organização de horários de funcionamento dos estabelecimentos. Retomando a
fala, a Vereadora Rita Maroni continuou suas explanações sobre o Plano Diretor Urbano.
Abordou sobre a necessidade de reforma dos banheiros públicos e que aumentasse a
quantidade de sanitários no mesmo local, tendo em vista grande número de eventos
realizados por ser uma cidade turística. Pediu para averiguar o uso indevido e abusivo dos
veículos públicos, pois estão recebendo denúncias. Comentou sobre o festival da Cerveja
ocorrido em Muqui e sendo implantado o Plano Diretor Urbano haverá regras a serem
seguidas, mas, enquanto não for implementado, deve ser vista uma estrutura para esse
evento, porque a praça já se tornou pequena e se perde a qualidade. Por ofício solicitou a
revisão do calçamento em toda a cidade, citando como exemplo, a subida da Escola
Marcondes de Souza e a rua atrás da Câmara que teve que retirar um paralelepípedo do
meio da rua fora do lugar para passar com o carro. Abordou sobre o aparelho de Raio-X,
dizendo que já havia feito um projeto sugerindo que o melhor lugar para instalação desse
equipamento é o Hospital Maternidade a fim de que não tenha necessidade de transportar
os doentes e acidentados. Sugeriu ao Vereador Sérgio Luiz Anequim a respeito dos
investimentos direcionado a terceira idade que também pudesse ser instalada uma
academia no local que atenderá esse público. Pediu ainda que o ônibus possa servir não
apenas à terceira idade, mas para atender as escolas e o município em outros aspectos.
Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim disse que o ônibus e espaço destinado a terceira
idade é proveniente de emenda parlamentar. Disse ainda que se o ônibus ficar na prefeitura
e na terceira idade não irá funcionar, portanto o ônibus será atenderá especificamente a
terceira idade para não dar problema. Destacou que a construção desse espaço para
terceira idade será uma obra bacana, assim espera. Sugeriu a Vereadora Rita Maroni que
solicite do Deputado dela emenda parlamentar para aquisição desses equipamentos. E o
terreno será doado pelo Prefeito. Acredita que a união faz a força e se conseguir uma
academia para terceira idade será ótimo, porque os deputados estão nesse cargo para
atender e ajudar o município. Retomando a fala, a Vereadora Rita Maroni reiterou a questão
do ônibus dizendo ser apenas uma sugestão. Comentou sobre as emendas parlamentares
enviadas pelo Deputado Padre Honório para Associação Fortalezas no valor de quinze mil
12
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e para o Asilo no valor de vinte e cinco mil reais. E já está previsto o envio de emenda para
a associação Chave Satiro. Reforçou que todos os pedidos feitos pelos Vereadores nessa
sessão foram ementas de projetos anteriores, mas gostaria de que fossem ouvidos e
realizados. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a oportunidade. Em seguida, fez uso da
palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo que após cumprimentar a todos e convidou a
Deus para que se faça presente nessa sessão, para que possa dar força aos Vereadores
e atender os anseios da população. Comentou sobre os pedidos e ofícios dos Vereadores
que não foram realizados pelo executivo. Abordou sobre as indicações realizadas por ele
nessa sessão, solicitando que o Prefeito tenha mais sensibilidade para que o serviço possa
ser prestado a sociedade. Parabenizou ao Vereador José Marcos de Castro pelo discurso,
disse que o ele tem lutado com a intenção de atingir os anseios da população a qual
prometeu um benefício. Expôs seu orgulho de ouvir o Vereador Sérgio Luiz Anequim
discursar sobre as emendas parlamentares direcionadas ao município. Relembrou do ExDeputado Glauber Coelho, dizendo que trouxe muitos benefícios para Muqui, citando como
exemplo, o asfalto que liga São Luiz, Margoso e Formoso, a torre de São Gabriel e o asfalto
que o Renato perdeu, tudo isso foi o Roninho Bola sete que trouxe e não o Vereador.
Ressaltou que hoje não possui a grandeza de falar na tribuna de ter trazido alguma coisa
para o município. Citou que conseguiu com a Deputada Luzia Toledo um caminhão pipa
em um momento que o município estava precisando muito e, por ofício, agradeceu a essa
deputada por essa iniciativa. Acrescentou que vai trabalhar de forma intensa para eleger
seu deputado, pois acredita que ele dará o suporte e será seu parceiro, da mesma forma,
que o Ex-Deputado Glauber Coelho, porque tem um grande carinho por Muqui. Pediu ao
Prefeito que analise as indicações por serem de extrema necessidade para o município e
tendo um carinho especial com Vereador estará atendendo o povo Muquiense, citando
como exemplo, o pedido do Vereador José Marcos de Castro de enviar a emenda
parlamentar para um determinado lugar e o parabenizou por essa iniciativa. Reiterou os
comentários sobre as indicações de obras. Comentou sobre a instalação de banheiros
públicos para atender eventos como o Festival de Cerveja, mesmo sendo, uma festa
particular; até porque, consideraria particular se fosse em um local fechado. E a fiscalização
depende dos Vereadores. Salientou que pediu a Prefeitura que colocasse mais funcionários
no hospital para dar um suporte durante esse evento, mas não foi ouvido, havia apenas
dois técnicos de enfermagem trabalhando; pediu ainda, um segurança e não foi atendido.
Enfatizou que tem crescido muito os eventos em Muqui por ser uma cidade histórica, por
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isso a administração pública deve dar maior atenção a área de saúde, pois é difícil atender
a população e, se torna pior ainda, quando vem turistas, devido à pouca quantidade de
funcionários não darem conta da demanda. Falou da necessidade de se ter coragem para
tomar as decisões. Reiterou a necessidade de dar atenção à saúde durante os eventos,
citando como exemplo o Encontro de Folias de Reis. Comentou sobre a precariedade do
banheiro público. Abordou sobre a responsabilidade dos agentes públicos, citando, como
exemplo, a fala da Vereadora Rita Maroni que comentou em desistir de encaminhar os
pedidos, porque não era ouvida e esse não seria seu lugar. Como resposta a esse
comentário, disse a ela que talvez não seja o lugar deles, porque deve brigar pelo povo,
porque eles votaram nos Vereadores e acreditaram que teriam coragem de lutar por eles,
por isso não podem se amedrontar. Aparte o Vereador Tadeu Custódio questionou o porquê
os funcionários da prefeitura, já cansados de trabalhar durante a semana, devem limpar as
ruas no final de semana, por conta de um festa particular e, se demostrou contra, porque o
dono da festa deve contratar as pessoas para limpeza, o carro pipa e segurança. Portanto,
não se pode largar na mão do município essas necessidades, porque ele não tem recurso
para essa demanda e o dono da festa deve arcar com essas despesas. Sabe que a festa é
boa e parabenizou por isso, mas não se pode largar a sujeira na rua. Aparte a Vereadora
Rita Maroni disse que a sua crítica é: porque a Prefeitura não exigiu dos organizadores do
festival de cerveja que tomassem essas providências e expor as regras como o espaço que
será utilizado e o horário que vai terminar; portanto, se não tiver as exigências será muito
fácil pra todo mundo fazer festa. Também expos suposição contra as emendas
parlamentares, justificando que o município por si deveria se manter, trabalhando em
conjunto, fazendo mutirões, pois existem outros municípios que são exemplo onde Prefeito
pega junto e as coisas funcionam. Considera que emendas fazem como que fiquem presos
aos deputados e, atualmente, estão chegando ao município, mas chegará um período que
acabará. Mencionou que se entristece é como essa emenda parlamentar está sendo
utilizada, essa situação precisa ser revista, porque se trabalhar somente com emenda
quando acabarem como será. O município por si precisa se organizar para ter
sustentabilidade dentro de sua renda e a emenda parlamentar não deveria existir.
Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo solicitou envio de ofício ao
Secretário Municipal de Obras pedindo limpeza no Alto Boa Esperança lavando e
realizando a capina na rua, ressaltando que Dr. Aluísio cuidou muito bem de sua
comunidade e deve continuar sendo. Pediu também por ofício ao Secretário de Obras que
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providencie a limpeza na Rua Carlos Magno, próximo da Igrejinha São José, citou que esse
local está escuro e com muito mato. Citou que a igreja é frequentada por muitas pessoas,
é localizada em um bairro meio retirado, possuem algumas lavouras de café e estando
escuro pode sair um bicho morder uma criança ou idoso, por isso, pediu que o Prefeito se
sensibilize com o povo, da mesma forma que o Prefeito Interino. Ao finalizar seu discurso,
gradeceu a todos por estarem ouvindo a sessão e desejou boa noite. Ato contínuo, fez uso
da palavra o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido que após cumprimentar a todos,
agradeceu a Deus pela oportunidade e comentou sobre o serviço realizado na estrada da
Comunidade Morubia com aterramento e colocação de material. Por ofício, direcionado ao
Secretário Rogerinho pediu para que atendar os bancos da terra e a todos os produtores
rurais do município por haver locais de difícil acesso. A Associação da Morubia solicitou ao
Secretário Rogerinho dois caminhões de terra para espalhar no local onde a CESAN está
realizando o serviço e evitar a lama. Ainda por ofício, solicitou do Secretário Rogerinho a
manutenção da ponte na Comunidade Sumidouro. Comentou sobre o oficio enviado na
sessão passada ao Diretor do DER Ênio Bergoli, em que cobrou um posicionamento sobre
a estrada da Serra da Aliança e enviou outro ofício ao atual presidente do DER do Estado
fazendo a mesma cobrança. Disse ainda que fez denúncia ao Ministério Público sobre a
situação da Serra da Aliança, encaminhou a ata da reunião ocorrida na Câmara e esse
órgão avaliará e dará uma resposta a essa Casa. Ressaltou que não pode deixar cair no
esquecimento e a comunidade Aliança ficar sem resposta. Existem reclamações de
moradores dessa comunidade que ao buscarem o Hospital de Jerônimo Monteiro não
recebem atendimento por pertencerem ao Município de Muqui. Além disso, há o risco que
os moradores correm nessa estrada da Aliança, reiterou que o serviço que deve ser feito
nessa estrada da Aliança é demorado e caro, citando, como exemplo, que o Estado levou
meses para arrumar uma estrada do norte do estado que foi atingida por uma pedra.
Abordou o aparelho de Raio-X do município que não está funcionando, destacando que
segundo informações, o que falta é um técnico vir de três em três meses para dar
assessoria e orientação; portanto essa situação deve ser revista. Comentou sobre a
aquisição de um novo aparelho de Raio-X, conforme informado nessa sessão pelo
Vereador Sérgio Luiz Anequim, destacando a importância de ser instalado no Hospital
Maternidade de acordo com o projeto da Vereadora Rita Maroni. Solicitou envio de ofício
ao Secretário Rogerinho para que providencie a limpeza do rio, devido à proximidade do
período chuvoso e a proliferação de mosquitos. Além disso, solicitou a capina e limpeza
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das ruas que se encontram com muito mato, sobretudo nos bairros localizados nas partes
altas da cidade. Por ofício, cobrou do Prefeito um posicionamento sobre o Processo
Seletivo e porque está demorando a ser realizado e que se possa analisar a possibilidade
de aplicar o concurso público no município. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite e
agradeceu a todos pela atenção. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Francisco de
Assis Verly de Oliveira que, após cumprimentar a todos, comentou sobre a reunião do grupo
“SOS quatro patas”; citou o nome das representantes e destacou o intuito de criar uma lei
para defender os animais de rua, sobretudo os cachorros. Relatou o fato de um Senhor
chamado Onofre que compra hambúrguer para dar a um cachorro; seu único erro é pedir
ao Edézio para guardar. Solicitou envio de ofício ao Governo do Estado para que não caia
no esquecimento a construção de uma barragem no município. Também por ofício,
direcionado a Secretária Municipal de Agricultura pedindo a roçada no Rio Sabiá. Abordou
sobre o problema da estrada da Serra da Aliança, e, por ofício, cobrou do Senhor Roger e
de quem for a competência as devidas providências. Solicitou ofício ao Secretário Municipal
de Obras para que se faça a limpeza do Alto Nossa Senhora Aparecida, na subida, próximo
ao bar do Batista, onde há muito lixo acumulado. Parabenizou a Secretária Marina que,
juntamente com o Prefeito, fez a entrega das casas populares “Morada da Esperança”.
Comunicou que esteve na Secretaria Municipal de Assistência Social, conversaram sobre
o projeto CDA e parabenizou a toda equipe dessa secretária. Abordou sobre a votação a
respeito da mudança do horário da sessão da Câmara para as dezesseis horas. Ao finalizar
seu discurso, desejou boa noite a todos. No uso da palavra, o Presidente da Câmara,
Vereador Sérgio Luiz Anequim comunicou aos Vereadores para providenciar uma pessoa
a ser homenageada como Cidadão/Cidadã Muquiense. Nada mais havendo a tratar,
declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia cinco de
setembro 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, 15 de agosto de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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