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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZENOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZOITO
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas,
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”. Em seguida, o Presidente agradeceu ao
Secretário Municipal de Administração, Senhor Filipe Rodrigues Morgado; às Senhoras
Moara, Samira Bino e ao Radialista Orlando Luiz pela presença. Justificou a alteração do
horário da sessão para as dezesseis horas, destacando ter sido uma decisão bastante
discutida entre os Vereadores, visando a participação popular e dar transparência aos atos
do Legislativo Municipal. Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora pôs em discussão
e votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia quinze de agosto de dois mil e dezoito
e da Sessão Ordinária cinco de setembro de dois mil e dezoito, sendo aprovadas conforme
redigidas. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente com a leitura dos documentos
recebidos: - Projeto de Lei Nº 018/2018 – Dispõe sobre o sistema de licenciamento
ambiental do Município de Muqui/ES para empreendimentos, atividades e/ou serviços
considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente –
SLAAPP e sobre o poder de polícia administrativo, disciplinando as infrações ao meio
ambiente e suas penalidades e dá outras providências - Iniciativa do Prefeito Municipal de
Muqui – Data de entrada: 19/09/2018. Nada mais havendo no pequeno expediente, passouse a ordem do dia. De acordo com a solicitação do Presidente da Câmara, o Diretor-Geral
proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº 017/2018 – Altera Lei Nº 497 de 30 de março de 2012
e dá outras providências. O Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação,
Finanças, Orçamento e Fiscalização considera constitucionalmente viável, técnica
redacional obedecendo aos padrões de normalidade e forma correta, nada havendo nesse
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sentido a impedir sua regular tramitação. Quanto à matéria obedece a todas as disposições
que exige o ordenamento vigente, sem notas a acrescentar estando em consonância com
o parecer técnico jurídico da Casa. Consigna que nada há que seja necessário alterar
podendo ser apreciada a matéria conforme redigida. É como vota o Relator, Vereador
Tadeu Custódio. Já o Presidente, Vereador Ronald Barbosa Eduardo e Secretário,
Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, fazem coro com o Relator. Posto em
discussão a matéria, porém não havendo a manifestação dos Nobres Edis, passou-se a
votação sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, lido o Projeto de Resolução Nº
003/2018 – Concede Título de Cidadão Muquiense e dá outras providências. Posto em
discussão a matéria, porém não havendo a manifestação dos Nobres Edis, passou-se a
votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, conforme solicitado pelo
Presidente, o Diretor-Geral proferiu a leitura das seguintes indicações: - Indicação Nº
036/2018 – Do Vereador Roberto Carlos Ravani ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe:
Envidar esforços no sentido de construir uma guarita próximo ao quebra-molas na saída de
Muqui - Rodovia Muqui x Mimoso do Sul. Após leitura da justificativa, a referida indicação
foi aprovada por unanimidade. – Indicação Nº 037/2018 – Da Vereadora Rita de Cássia
Maroni Bastos Ribeiro ao Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Seja estudado e implementado
aumento no ticket-feira pago aos Servidores Municipais. Após leitura da justificativa, a
indicação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo na ordem do dia, passandose ao Grande Expediente, de acordo com o artigo 74 (setenta e quatro) do Regimento
Interno, o Presidente da Mesa Diretora concedeu a palavra aos Vereadores inscritos por
vinte minutos. Falaram, então: O Vereador José Marcos de Castro que, após cumprimentar
a todos, encaminhou ofício ao Prefeito para que reveja a situação da saúde do município
sobretudo a questão serviços prestados pelos dentistas, relatando, a título de exemplo, o
sofrimento de uma senhora por ter que extrair um caco de dente. Expôs seu posicionamento
quanto as dificuldades da administração pública, solicitou a construção de mais unidades e
o funcionamento dos serviços básicos da saúde. Comentou sobre o processo seletivo para
contratação de pessoal. Aparte a Vereadora Rita Maroni disse que recebeu resposta de
ofício a respeito da cobrança de dentistas na Babilônia, em que reafirmaram a existência
deste profissional na referida comunidade. Ressaltou a burocracia para o agendamento e
necessidade que o atendimento funcione de verdade. Sugeriu fazer uma visita nos locais
onde são prestados os atendimentos dentários. Retomando a fala, o Vereador José Marcos
de Castro reiterou o pedido de ofício também direcionado à Secretária Municipal de Saúde
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onde tem dentista trabalhando pela Prefeitura para que possa indicar às pessoas que
precisam desse tipo de atendimento. Aparte a Vereadora Rita Maroni salientou que os
próprios professores, por ver a dificuldade, tentam agendar dentista para os alunos, mas
não conseguem atendimento e recebem como resposta que devem recorrer a outros
setores. Com isso, o indivíduo continuam fazendo parte das estatísticas dos trinta e quatro
por cento das pessoas que não vão ao dentista no Brasil. Reiterou pedido de ofício
questionando onde tem dentista que presta serviços pela prefeitura, que extrai dentes e
não somente pequenas obturações. Aparte o Vereador Tadeu Custódio sugeriu que este
ofício seja encaminhado a Doutora Simone, responsável por essa pasta. Retomando a fala,
o Vereador José Marcos de Castro ao invés de direcionar o referido ofício para Secretária
Municipal de Saúde pediu para enviar à Dr. Simone, responsável por essa área. Disse ser
muito triste ser pobre e depender da prefeitura e do atendimento pelo SUS, relatando que
o paciente com consulta agendada em Vitória, vai para Mimoso do Sul pegar carona no
carro da Saúde e retornam pela BR para esse município sem saber a hora de chegar em
casa; muitos desses não têm condições de comer pão com salame e passam por essa
covardia. Destacou suas iniciativas para ajudar os pacientes, dizendo que não sai da
estrada, mas as demandas são bem maiores. Mediante o exposto, fez um apelo ao Prefeito
para colocar micro-ônibus para esse tipo de atendimento que saia de Muqui para Vitória.
Questionou ao Presidente da Câmara se chegou o novo micro-ônibus. Em resposta, o
Vereador Sérgio Luiz Anequim disse que chegou um micro-ônibus foi adquirido através de
emenda parlamentar e atenderá a área da saúde. Além desse, existe outro que foi
comprado com recurso próprio pelo Ex-Prefeito Dr. Aluísio. Explicou que a prefeitura tem
que fazer as coisas certas e o que mais trava é a licitação. Quando o chega um veículo
novo deve fazer licitação para seguro, demora um pouco e ele não pode rodar sem um
seguro, considera um ato de responsabilidade do gestor e ressaltou a burocracia existente
não somente nesse tipo de aquisição como também em obras. Retomando a fala, o
Vereador José Marcos de Castro pediu para o Prefeito colocar esse veículo para atender a
população, concordou com a necessidade de adquirir o seguro e finalizou seu discurso,
agradecendo e desejando boa tarde a todos. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador
Hélio Carlos Ribeiro Candido, após cumprimentar a todos, parabenizou a comunidade São
Luiz contemplada com a assinatura do convênio “Caminho do Campo” e que o próximo
Governador possa executar a obra. Destacou que muitas vezes os convênios são
assinados, mas obras não são concluídas. Lamentou por não ter tido oportunidade de usar
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a palavra no evento realizado para a assinatura do convênio “Caminho do Campo” da
Comunidade São Luiz, em que contou com a participação do Governador, enfatizando que
sua intenção seria pedir soluções para os problemas da estrada da Serra da Aliança,
enfatizou a gravidade da situação dessa comunidade que se encontra isolada, citando
como exemplo o caso de um produtor rural precisando de trator para arar a terra e
caminhão, mas não conseguiu ser atendido pelo Secretário de Agricultura. Pediu que o
Governador Paulo Hartung e Secretário de Agricultura dê atenção a esse caso. Além disso,
fez comentários sobre a reunião com Engenheiro do DER, a denúncia feita ao Ministério
Público sobre a Serra da Aliança e que o Vereador que deve, constantemente, cobrar as
providências do Estado. Solicitou ofício a Secretária Municipal de Saúde comunicando as
reclamações das pessoas que precisam de fisioterapia e estão há oito meses na fila de
espera para receber esse atendimento. Sugeriu enviar para a Câmara projeto de
contratação de fisioterapeutas. Parabenizou a Secretária Municipal de Educação, Senhor
Eliane, pela atenção concedida a ele e aos demais Vereadores Roberto Ravani e Rita
Maroni, em que explicou a questão da municipalização do ensino, dizendo que os pais
foram pegos de surpresa e deveria prepará-los antes de qualquer atitude, conversando com
as famílias e com essa Casa de Leis. Afirmou que essa mudança no ensino não poderia
ser feito às pressas e apoiou os pais que se preocupam com a qualidade e o funcionamento
da escola. Destacou que a Senhora Eliane iria numa reunião com Secretário de Estado de
Educação em Vitória para tratar sobre esse assunto. Posicionou-se em defesa dos alunos
de Muqui e comunicou aos pais que, até o momento, não têm nada implementado e está
em fase de estudo. Solicitou a empresa responsável pela iluminação pública, manutenção
de várias lâmpadas apagadas na localidade Morubia, sobretudo próximo à lanchonete do
Carlinhos Cumbuca. Solicitou ofício ao Secretário Rogério alertando que próximo ao asilo
do velhos há lâmpadas apagadas e paralelepípedos arrancados do calçamento; ainda por
deste, solicitou manutenção na ponte da comunidade Sumidouro, que se encontra perigosa,
com risco de cair carros e pessoas; bem como a ponte da Comunidade Candura que faltam
pranchões e também precisa ser revista. Retificou sua fala na sessão passada sobre o que
foi dito por algumas pessoas a respeito do ônibus da saúde sendo utilizado para transportar
time de futebol. Afirmou que não é contra essa atitude, mas que não deixe a saúde
desamparada e que deveriam favorecer apenas um time; e sim, a todos. Falou da
importância do incentivo ao esporte no município de Muqui e que a Prefeitura, caso tivesse
condições, deveria ter um carro para ajudar no transporte desses times de futebol.
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Comentou sobre a administração da Prefeitura e a fiscalização do Vereador em prol da
população Muquiense. Se colocou à disposição de quem queira conversar sobre esse
assunto. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a oportunidade e desejou boa tarde a todos.
Fez uso da palavra, o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira que, após
cumprimentar a todos, agradeceu pelo elogio feito a Secretária Municipal de Educação,
comunicou que ela estava em Vitória resolvendo essa questão da municipalização do
ensino de Muqui. Parabenizou a Comunidade Fortaleza pela festividade e comunicou a
satisfação dos moradores com a diretora da escola dessa comunidade. Concordou sobre a
necessidade de reajustar o tíquete-feira para dez reais. Solicitou ofício para quem é de
competência, responsável pelo alto-falante, dizendo que a EDP/Escelsa está trocando os
postes e não se importa com as fiações de internet e nem com os fios do alto-falante,
solicitando as devidas providências. Aparte o Vereador José Marcos de Castro disse que
as empresas de internet pegam carona nos postes e, por isso, a EDP/Escelsa não se
preocupa com essas fiações. Em seguida, convidou os Vereadores para uma reunião na
Comunidade São Gabriel, às dezenove horas e solicitou ao Presidente que liberasse o
Procurador da Câmara, Dr. Ubaldo Ribeiro, a participar dessa reunião e pediu a
confirmação de todos os Vereadores. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim concordou
com importância dessa reunião e pediu o envolvimento de todos para tratar sobre atuação
da CESAN nessa comunidade. Retomando a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de
Oliveira reiterou sobre a necessidade dos alto-falantes; comentou sobre o início das obras
da quadra de Sumidouro e a assinatura de ordem de serviço para o asfaltamento “Caminho
do Campo” para comunidades São Luiz, Verdade e Formoso. Aparte o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo relatou que essa obra do asfalto foi iniciada pelo Governador Casagrande
e paralisada durante a gestão do Governador Paulo Hartung, destacando que a mesma foi
conquistada pelo Ex-Deputado Glauber Coelho e por ele próprio Ronald Barbosa.
Retomando fala, o Vereador Francisco de Assis comentou sobre a questão das obras que
são iniciadas em uma gestão e terminadas em outra, citando, como exemplo, a construção
das casinhas populares no Alto Boa Esperança e a Escola Dirceu Cardoso. Ao finalizar seu
discurso, agradecendo ao Funcionário popular “Zezé da Galinha” pela disponibilidade de
resolver um problema no Alto Cruzeiro. Fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos
Ravani que, após cumprimentar a todos, agradeceu ao Governador Paulo Hartung por
assinar a ordem de serviço para o asfaltamento da Comunidade São Luiz. Abordou sobre
a morosidade para resolver os problemas na estrada da comunidade Aliança, pedindo
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providências ao Governador e ao Prefeito. Agradeceu, por ofício, a Polícia Militar pelo apoio
dado durante os eventos realizados no município. Também, por ofício, cobrou providências
ao Secretário de Agricultura Alcinei quanto a necessidade de podar as árvores que
atrapalham a iluminação pública na popular rua do boi até Zezé do Altivo. Aparte o Vereador
Francisco de Assis Verly de Oliveira, por ofício, questionando se existe projeto para
iluminação pública da Rua do Eucalipto – José Antônio Mendonça, fazendo um grande
apelo para o atendimento dessa demanda. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos
Ravani concordou com a necessidade de iluminação pública em diversas localidades do
município. Comentou sobre o transporte de pacientes, explicando o trajeto, considerando
ser uma viagem exaustiva e pediu a ampliação da frota de veículos que atende a saúde.
Ao finalizar seu discurso, agradeceu a Deus pela oportunidade. Em seguida, fez uso da
palavra, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo que, após cumprimentar a todos, comentou
sobre as indicações feitas ao Prefeito e agradeceu ao Secretário de Administração por ter
atendido o pedido de reforma do prédio em que funciona o Conselho Tutelar. Comentou
sobre a necessidade de iluminação pública da rua do eucalipto, pedindo que não esperem
acontecer o pior para tomar as providências e que este serviço passou da hora de ser
realizado. Comentou sobre a necessidade de executar não somente as obras de grande
porte, mas de importância para o município. Aparte o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido também defendeu a necessidade de iluminação pública da rua do eucalipto,
dizendo ser vergonhosa essa situação. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo reiterou a necessidade de iluminação pública e limpeza do matagal da rua do
eucalipto. Comentou sobre a administração municipal, dizendo que é necessário mais
coração do que diploma; e, reconheceu a capacidade do atual gestor. Comentou sobre o
convite que será feita a todas as igrejas evangélicas para uma reunião na Câmara a fim de
discutirem a respeito do projeto referente ao Dia do Evangélico. Cumprimentou as pessoas
que se encontravam na Câmara, Senhor Francis e Carlinhos Cumbuca.

Reiterou os

comentários sobre o projeto do Dia do Evangélico, destacando que será solicitado o Parque
de Exposição para se realizar um grande evento. Comentou sobre a importância de
reverenciar a Deus. Relatou sobre o projeto de reforma da lavanderia e construção de uma
praça no bairro Boa Esperança. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim também comentou
sobre a reforma da lavanderia, dizendo ser um sonho dos moradores dessa localidade, que
há dezessete anos vem pedindo essa obra e acredita que com empenho do Prefeito elas
serão executadas. Aparte o Vereador Roberto Carlos Ravani solicitou conversa do Prefeito,
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com engenheiro e Secretário Municipal de Obras sugerindo que o portão de entrada e saída
acesso à Escola Municipal “Frei Pedro fosse pela rua de cima, próximo ao Lailson,
justificando a situação de perigo em que os alunos são expostos, devido os veículos que
transitam nessa região em alta velocidade. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo disse acreditar que o Prefeito alavancará muitas obras no município, e, por isso,
cobra dele da mesma forma que fazia com o Vereador Sérgio Luiz Anequim, no período em
que esteve como Prefeito Interino. Por ofício, direcionado ao Secretário Municipal de Obras
e ao Secretário Municipal de Educação, solicitou a troca da areia da creche de sua
comunidade e verificar a possibilidade reforma da Creche Alexandre Ayub. Cobrou a
instalação de lixeiras no centro da cidade, por Muqui ser patrimônio histórico e pela falta de
um local próprio para dispensar o lixo. Por ofício, solicitou do Secretário Municipal de Obras
que seja patrolada a estrada da Comunidade Floresta. Ao finalizar seu discurso, agradeceu
e desejou boa tarde a todos. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio
que, após cumprimentar a todos, justificou a alteração do horário das sessões da Câmara
a fim de aproximar a população dos trabalhos do Legislativo Municipal. Comentou sobre as
lixeiras que foram instaladas no município tempos atrás, sendo todas elas quebradas.
Comentou sobre a dificuldade de administrar um município de quinze mil habitantes.
Abordou sobre as iniciativas e empenho do Prefeito e dos Vereadores cobrando ao
Governador, ao Secretário e ao DER sobre as providências que deverão ser tomadas na
estrada da Comunidade Aliança. Criticou aqueles que jogam o lixo nas ruas nos finais de
semana. Repreendeu a atitude das pessoas que colocam lixo, poltronas e móveis velhos
nas ruas. Pediu ao Prefeito que envie comunicado aos comerciantes para que não coloque
o lixo nas ruas fora do horário de coleta. E, da mesma forma, fez um apelo aos Muquienses
para que não deposite o lixo na rua depois que o caminhão passa para coletá-lo e, para
isso, pediu a colaboração da população e dos comerciantes de Muqui. Cobrou da
Administração pública a massa asfáltica a fim de realizar a operação tapa-buracos nas ruas
Hitler Acha Ayub e Iná Lobato Fraga e reivindicou a poda das árvores próximo a APAE. Por
ofício, pediu ao Prefeito que instale um banheiro no ônibus novo adquirido pela prefeitura.
Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo sugeriu preparar um veículo menor tipo Van
para transportar somente os pacientes idosos. Retomando a fala, o Vereador Tadeu
Custódio reiterou o pedido de instalação de banheiro nos ônibus que atende a saúde. Pediu
à população que venha à Câmara trazer seus pedidos e necessidades de suas
comunidades. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim que, após
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cumprimentar a todos, expôs sua satisfação com a atitude do Governador do Estado,
citando a assinatura do convênio para reinício das obras de asfaltamento que liga as
comunidades São Luiz, Formoso e Verdade. Aparte o Vereador Tadeu Custódio falou sobre
os diversos pedidos que vinha sendo feito desde dois mil e nove ao Governo do Estado
para a construção desse asfalto. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim relatou
sobre o atendimento feito ao Senhor Pedro Lima com o maquinário para manutenção da
estrada acesso a sua propriedade, dizendo que demorou, mas foi atendido. Explicou sobre
a aquisição de massa asfáltica pela Prefeitura. Citou as obras que estão em processo de
licitação. Falou sobre a importância das cobranças de melhorias feitas pelos Vereadores
ao Prefeito. Comentou que, quando esteve como Prefeito Interino, esteve com o
Governador pedindo a reforma do Grupo Marcondes de Souza, ressaltando que todos os
Vereadores também reivindicaram por essa obra. Por ofício, parabenizou ao Secretário de
Estado do Educação, ao Governador Paulo Hartung e ao empreiteiro Neibrom estendendo
a todos os funcionários dessa empreiteira pela responsabilidade e compromisso na
execução da obra da Escola Estadual “Marcondes de Souza”. Comentou sobre as emendas
parlamentares, citando a reportagem que divulgou trinta e quatro municípios que não
conseguiram recursos por não terem a documentação regularizada, dizendo que para
receber emendas o município deve estar em dia. Parabenizou a administração da Prefeitura
de Muqui por estar com os documentos regularizados, ressaltando que os Deputados
podem enviar os recursos. Abordou sobre a manutenção das estradas rurais, dizendo que
deve ser feita em todas as localidades. Comentou sobre a queda da arrecadação nesse
período, mas acredita que não atrapalhará a folha de pagamento dos funcionários públicos.
Agradeceu a todos os presentes nessa sessão e destacou a importância da mudança do
horário para as dezesseis horas. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa tarde
a todos. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta sessão e convidou para a
próxima a se realizar no dia três de outubro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas. Em
seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e achada conforme, vai por ele
Presidente e pelo Secretário assinada.
Muqui/ES, 19 de setembro de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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