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

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no Salão
Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara Municipal de Muqui/ES, os Senhores
Vereadores, atendendo à convocação prévia, reuniram-se em Sessão Ordinária.
Integrando o Plenário, mediante chamada, fizeram-se presentes os Senhores Vereadores:
Dr. Eros Prucoli, Presidente da Mesa Diretora, Tiago Fernandes da Costa, Vice-Presidente,
Walleson Claudio Petini Alves, Secretário e os demais Vereadores: Carlos Henrique Dias
Luparelli, Isaías Monteiro Melloni, José Antônio Mendonça, José Martins Filho, Tadeu
Custódio e o Vereador Ronald Barbosa Eduardo. O Presidente da Mesa Diretora,
Excelentíssimo Senhor Dr. Eros Prucoli, confirmando quórum legal e invocando a proteção
de Deus, declarou aberta a Sessão. 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 dezenove de maio de dois mil e vinte e
um, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, não havendo documentos a serem
lidos durante o pequeno expediente, passou-se a Ordem do Dia. De acordo com a
solicitação do Presidente da Câmara, o Diretor-Geral proferiu a leitura das seguintes
Indicações e suas respectivas justificativas para apreciação em plenário: - Indicação nº
046/2021 – Iniciativa do Vereador José Martins Filho; - Indicação nº 047/2021 – Iniciativa
do Vereador Isaias Monteiro Meloni; - Indicação nº 048/2021 – Iniciativa do Vereador Dr.
Eros Prucoli; - Indicação nº 049/2021 – Iniciativa do Vereador Carlos Henrique Dias
Luparelli; - Indicação nº 050/2021 – Iniciativa do Vereador José Antônio Mendonça. Após a
leitura, todas as indicações foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. Nada mais
havendo na ordem do dia, passou-se ao Grande Expediente em que, de acordo com o
artigo 74 (setenta e quatro) do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra, por vinte
minutos aos Vereadores inscritos, que ocuparam a tribuna em pronunciamento, na seguinte
ordem: O Vereador Isaías Monteiro Melloni, Zazá Meloni, após cumprimentos iniciais,
informou que

estava aguardando o projeto que seria apreciado nessa sessão, mas, por
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algum motivo, foi interrompido e deixado mais para frente. Explicou aos funcionários que
se encontrava plenário que na próxima sessão será estudado esse caso. Por ofício,
direcionado ao Prefeito, solicitou a limpeza do Estádio João Vieira da Fraga, que se
encontra abandonado, não se vê gramado e o capim tomou conta desse espaço. Aparte o
Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, cobrou explicações sobre o motivo pelo qual da
devolução do projeto do transporte, destacando que fizeram reunião, ficaram de acordo em
votar e ganhar tempo a fim de ajudar as pessoas que dele necessitam. Aparte o Presidente
da Câmara explicou que o Prefeito solicitou, ontem, que o projeto fosse retirado de pauta.
Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli redarguiu, enfatizando que o Prefeito
solicitou a retirada do projeto de pauta e não enviou justificativa nenhuma. Retomando a
fala, o Vereador Isaias Monteiro Meloni reafirmou a justificativa do Presidente da Câmara,
salientando que o projeto não será votado nessa sessão. Destacou que ficou sabendo
nesse momento, foi pego de surpresa e se desculpou com as pessoas que se encontravam
no plenário, dizendo que está na Câmara para ajudá-los e espera que o Prefeito dê uma
resposta coerente. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Na sequência, fez
uso da tribuna o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, após cumprimentar a todos,
reverenciou a Deus e explicou o motivo por qual foi retirado o projeto de pauta, demostrando
sua indignação e justificando a necessidade de alavancar empregos no município, sendo
essa a grande preocupação do Prefeito e do grupo que faz parte dessa administração.
Ressaltou que o Jurídico da Câmara encontrou algo em desacordo no projeto, disse que
foi eleito para esclarecer e está lutando junto com os demais pares para que venha a
beneficiar quem precisa de trabalho. Não foi propriamente a vontade do Prefeito de tirar
esse projeto de pauta, ressaltou que não está defendendo-o, mas ele é quem tem mais
vontade de que o mesmo seja aprovado e está indignado, porém quer que esse Projeto
007 venha todo certo para que ninguém venha responder por nada. Portanto, em parceria
tanto dessa Casa quanto da Prefeitura o projeto foi retirado e direcionando-se ao Presidente
da Câmara ressaltou que espera, na próxima sessão, essa matéria seja votada, justificando
as dificuldades daqueles que necessitam de trabalho e, como não consegue dentro do
município, deve dar condições aos que trabalham fora de Muqui, pois o povo não quer cesta
básica; e sim, emprego. Ressaltou que ficou sabendo a tarde que esse projeto seria retirado
de pauta e que não poderia ter acontecido, e há vários Vereadores indignados. Aparte o
Vereador Eros Prucoli disse que o projeto não entrou em pauta momento nenhum, portanto
não foi retirado. Interrompendo o Vereador Ronald Barbosa Eduardo redarguiu dizendo que
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ele foi lido. Em resposta, o Presidente da Casa informou que ele só foi lido, há um prazo
regimental que está sendo respeitado e reafirmou que não foi retirado. Retomando a fala,
o Vereador Ronald Barbosa Eduardo reiterou que o referido projeto foi lido na sessão
passada e veio preparado a pedir dispensa de prazo. Interrompendo fala, Presidente da
Casa disse ao Vereador para judicializar o projeto e a justiça dando ok, vota no dia seguinte.
Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse acompanha de perto o
legislativo e todos os dias se faz presente nessa Casa de Leis e, quando não está presente,
é porque saiu em busca de recurso e de emendas. Portanto, acompanha todos os tramites.
A maioria dos Vereadores vieram preparados para votar nesse projeto hoje. Interrompendo
o Presidente da Casa disse que ele não se informou sobre a pauta da sessão que fecha às
onze horas e questionou que se esteve na Câmara o dia inteiro, porque não olhou a pauta
e não leu o projeto. Nesse momento, houve uma breve discussão entre Vereador Ronald e
Presidente da Casa. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo reclamou que
deveria ter sido comunicado sobre a retirada do projeto de pauta. Dando prosseguimento,
o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, por oficio, em meio a apresentação de justificativas,
cobrou da CESAN as melhorias necessárias para cessar os problemas de falta de água no
Município. Expôs seu posicionamento dizendo que há muitas questões que são amarradas
nessa Casa, citando como exemplo, o Projeto de Lei nº 007/2021, em que demostrou sua
indignação, considerando falta de respeito por ter tido reunião e estava tudo certo para ser
votado. Disse que não está errado em questionar, porque lhe foi dado esse mandato para
cobra e não para falar bonito, continuará falando o que o povo precisa independente a quem
ofender. Reiterou o pedido de ofício a CESAN, destacando que enviou mensagem no
telefone particular do Governador, o qual lhe respondeu dizendo que teria uma intervenção
na semana passada, mas que não aconteceu. Demostrou sua indignação quanto as falhas
dessa prestadora de serviços no Município e propôs CPI para averiguar as
responsabilidades, porque o povo está sofrendo e nada está sendo feito. Comentou que o
Vereador fiscaliza, cobra e se dedica, mas nada está sendo feito. Reafirmou a necessidade
de criar também a CPI referente as casas populares, conforme sugerido pelo Vereador
Carlinhos do Leite, mas até momento não colocaram para andar. Disse que deve colocar
as coisas para funcionar, já estão com seis meses de mandado e questionou o que
conseguiram desenrolar até hoje. E se não “apertar” ao Prefeito Municipal nada será
resolvido, portanto que deve se vê com a direção dessa Casa o que será feito com relação
a CESAN, porque o povo está indignado por conta da falta d’água. Por ofício, comunicou
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que a comunidade em que reside – Alto Boa Esperança – há um ginásio de esportes que
está abandonado desde a gestão passada, ele está em perfeitas condições e necessita
apenas iluminação. Disse que cobrou muito da gestão do Ex-Prefeito Renato Prucoli e
teceu comentários sobe esse período. Reiterou o pedido de Ofício para viabilizar uma área
de lazer, que o Prefeito, juntamente como o Secretário, fizesse uma visita e providenciar as
melhorias e a limpeza nesse Ginásio supramencionado. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra,
o Vereador Tiago Fernandes da Costa, que após cumprimentar a todos, alertou quanto a
Pandemia de COVID-19, citou o número de óbitos e solicitou um minuto de silêncio em
memória das vítimas do Coronavírus. Retomando suas falas, manifestou seus sentimentos
de pesar a todas as famílias enlutadas, em especial, aos familiares do Padre Adjan, pediu
a todos que continuem no uso de máscaras, álcool em gel e evitem aglomerações. Solicitou
ofício de pesar aos familiares do Padre Adjan em nome de todos os Vereadores. Agradeceu
aos técnicos de enfermagem de Muqui pelo enfrentamento da pandemia da COVID-19 e,
por ofício, direcionado ao Prefeito solicitou reajuste salarial e que atenda essa classe.
Agradeceu a Prefeitura de Muqui por dialogar com os Professores que estão esperançosos
na solução dos reajustes salariais desde dois mil e quinze e auxílio para trabalharem
dignamente. Comentou sobre as alternativas criadas pela CESAN para que não falte água
para população de Muqui, como a perfuração de um poço na rua Leonarda Fraga.
Ressaltou suas constantes cobranças feitas à CESAN e a reunião com diretores da
empresa. Por requerimento, solicitou do Prefeito seja solucionada o problema de falta de
água constante em cinco casas no Alto Boas Esperança, executando a indicação sobre a
necessidade de troca de bombas de captação para o reservatório do Alto Boa Esperança,
pois, atualmente, encontram-se adaptados na bomba do Rio Claro. Abordou sobre a Viação
Real que atendeu as suas solicitações e reivindicações feitas diretamente com Supervisor
Saulo Fraga, também reforçadas pelo Vereador Carlinhos do Leite com relação ao retorno
do horário das cinco horas da manhã, beneficiando aos profissionais da saúde do Hospital
Evangélico e, por ofício, agradeceu a empresa pela normalização desse horário. Agradeceu
ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Erick Musso, por investir em emenda
parlamentar destinadas à cursos de capacitação profissional propiciando a geração de
renda e trabalho. Discorreu sobre suas propostas na campanha política que tem feito jus,
citando como exemplo, os cursos de capacitação, saúde melhor, esportes e tudo que gere
qualidade de vida. Justificou seu posicionamento aos trabalhadores de Muqui e sua luta
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constante para o desenvolvimento do município, destacando que a população se encontra
desamparada por conta do desemprego e da pandemia de COVID-19, em que muitos estão
passando por necessidades financeiras e fome. Afirmou apoiar qualquer projeto que venha
ajudar a população de Muqui de forma igualitária a todos os cidadãos, é a favor da
legalidade e que todos tenham acesso a empregos e cursos de capacitação. Enfatizou que
tem orgulho de ser Muquiense e fará o possível para que o povo seja feliz, com saúde e
tenham condições de sustentar suas famílias. Ao finalizar seu discurso agradeceu a
oportunidade e desejou ótima noite a todos. Em seguida, fez uso da tribuna o Vereador
Tadeu Custódio que, após cumprimentar a todos, relatou o anúncio do Prefeito, nas redes
sociais, sobre o calçamento feito na Comunidade Recreio, parabenizou-o pela iniciativa e
pediu que o mesmo fosse feito na Comunidade Desengano que reivindica por calçamento
na subida, em frente a capela; e na comunidade São Luiz que o calçamento inicie do Campo
até a Capela. Explicou que esse é um projeto do Governo do Estado e pediu ao Prefeito
que lembre dessas comunidades citadas. Demostrou sua indignação com as prestações de
serviços realizadas pela empresa CESAN, informando que há cinco famílias do Alto Boa
Esperança, citando o nome de cada um deles, há quatro anos, sofrem com falta de água e
pediu encarecidamente que os ajudem a solucionar a questão de falta d’água. Explicou que
os prédios novos são abastecidos com a água vinda lá de cima mesmo, mas essas cinco
residências puxaram a água do centro para abastecê-las, considerou um absurdo e fez seu
apelo para que seja encaminhado ofício ao setor competente. Aparte o Vereador Tiago da
Farmácia comentou que havia solicitado indicação ao Prefeito para substituição da bomba,
pois para essas famílias encher a caixa d’água deles, deve esperar abastecer toda a
população Muqui, considerou uma situação inadmissível, sabendo que há um reservatório
bem próximo dessas residências. Agradeceu a todos por reforçar essa solicitação. Nesse
ínterim, cobrou da população que economizem água, porque está difícil encontrar
alternativas para abastecer Muqui. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio
comentou sobre as localidades que estão sem água e, por ofício, ao Prefeito sugeriu romper
o contrato com a CESAN, dizendo que tem certeza que o Ministério Público não será contra
essa iniciativa, porque motivos há. Essa empresa tem somente causado problemas e
péssima prestação de serviços, estão na cidade a quarenta anos na cidade e se colocou à
disposição do Prefeito, salientando que ele pode “bater o martelo” e dar um basta. Aparte
o Vereador Ronald Barbosa Eduardo relatou a manutenção de vazamento de água no
bairro São Pedro, próximo a Casa do Barbosão e ao pedir para realizar os reparos em um
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outro local bem próximo, o funcionário da empresa terceirizada, respondeu que não poderia
executar sem ter ordem de serviço. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou
suas reclamações com relação ao canal de atendimento da CESAN 115 que não funciona
e reiterou seu posicionamento quanto o encerramento do contrato com a CESAN e que se
o Prefeito quiser “compra essa briga junto com ele”. Por ofício, solicitou do Prefeito e do
Secretário de Obras a limpeza urbana na beira da linha na Rua Coronel Pedro João, que
está suja e muito mato. Comentou sobre a grande quantidade de animais soltos na rua de
Muqui e está na hora de tomar providências por se tratar de saúde pública. Também, por
ofício, direcionado ao Superintendente do DNIT solicita, com urgência, a demolição da
guarita na entrada da Comunidade de São Luiz, pois está balançando, prestes a desabar e
pode acontecer um acidente. Fez apelo, quanto necessidade de redutor de velocidade no
bairro São Francisco, citando os acidentes ocorridos e, por ofício, direcionado aos
Deputados Ted Conti e Norma Ayub, pediu, por favor, que coloque lombadas ou retome os
radares antes que aconteça acidentes fatais, devido alta velocidade dos motoqueiros e
veículos. Dando prosseguimento a sessão, fez uso da tribuna Vereador Carlos Henrique
Dias Luparelli, após cumprimentar a todos, agradeceu a presença das pessoas que estão
na Câmara reivindicando a votação de projeto, explicando que iria votar, mas o valor da
concessão da empresa que fará o transporte deve estar no orçamento, porque não pode
ter despesa sem estar no orçamento e esse projeto já foi votado. Depois disso, houve a
reunião com todos os Vereadores, menos o Presidente Eros, que não se encontrava
presente, mas justificou sua ausência, e, assim chegaram a conclusão de colocar o projeto
em votação hoje, mas, por algum motivo, o Prefeito pediu retirar, acredita que o motivo seja
algo que o prejudicaria; portanto que possa fazer a coisa certa para não prejudicar a
ninguém e ajudar aos trabalhadores. Expôs seu posicionamento favorável ao projeto.
Aparte o Presidente da Câmara, Vereador Eros Prucoli, também manifestou-se favorável
ao Projeto, porém o Prefeito, ontem, pediu para retirá-lo de pauta para acertar o projeto,
fazer a extraordinária e, com certeza, será votado na semana que vem; mas deve organizar
ajustar detalhes que serão resolvidos entre Dr. Ubaldo e a Dra. Patrícia Procuradora da
Prefeitura. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que poderia
outros trabalhadores, citando, como exemplo, os da empresa Uniaves, de Castelo, que
poderiam querer que também disponibilize ônibus, mas lá eles recebem passe e seria outra
situação diferente. Outro questionamento desse transporte seria entrar em conflito com a
Viação Real, porque pertence a ela a concessão da linha de Muqui a Cachoeiro. Mas o que
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está querendo votar, é o da Cofril e seria de Município para Município, não teria
envolvimento com a concessão a Real. Portanto, assim que o Prefeito acerta o projeto que
faça a extraordinária e se colocou à disposição para votar. Em seguida, solicitou do DiretorGeral a leitura da resposta ao ofício encaminhado à CESAN referente ao convite para
prestar esclarecimentos nessa Casa de Leis. Após a leitura, Vereador Carlinhos do Leite,
questionou a data da resposta do ofício, em que afirmaram não está havendo mais falta
d’água no município. Nesse ínterim, respondido que o dia da resposta foi vinte e cinco de
maio do corrente ano. Mesmo mediante essa resposta, há moradores que continuam
apresentando suas reclamações por falta de abastecimento. Solicitou a presença de Dr.
Ubaldo, porém, como o mesmo precisou se retirar, pediu para que solicitasse da Prefeitura
o contrato firmado com a CESAN. Expôs alguns questionamentos como: primeiro, a CESAN
comunica pelos mídias disponíveis e redes sociais, quando há falta d’água no município,
portanto deve verificar no contrato qual seria o prazo estipulado para essa obrigação;
segundo, prazo para normalização dos serviços se é doze ou vinte e quatro horas, porque
há casas ficando sem água por três a quatro dias; portanto deve apresentar ao Ministério
Público e solicitar multa diária por descumprimento de contrato. Acredita que todos os
Vereadores serão favoráveis. Aparte o Vereador Tiago da Farmácia disse que também foi
sua sugestão a aplicação de multa diária na CESAN e a necessidade de comunicar a falta
d’água. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, salientou que essa
multa diária somente irá ocorrer se provocar o Ministério Público, pois ó falar na tribuna eles
não estarão nem aí. Comentou sobre as cinco casas populares que estão faltando água,
considerando um erro da empreiteira. Informou os valores recebidos e aditivos da
empreiteira responsável pelas obras das casas populares, citando os pisos que já se
encontram danificados e que conta com o voto do Vereador Tiago da Farmácia, quando
instaurar a CPI para averiguar essa empresa. Por ofício, direcionado ao Secretário de
Obras reivindicou a extensão de rede elétrica na localidade Morada do Sol, onde foi feito o
calçamento novo que se estende até a entrada do Sítio da Dona Cely Rodrigues,
justificando haver várias casas e não possui iluminação pública. Ainda por ofício,
direcionado ao Secretário de Obras, questionou qual a empresa contratada e quando
começará a manutenção na iluminação pública. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a
oportunidade e desejou boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da
mesa Diretora, declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no
dia dezesseis de junho de dois mil e vinte e um, às dezoito horas. E, determinou que fosse
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lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai por ele Presidente e pelo
Secretário assinada.
Muqui/ES, 02 de junho de 2021.

DR. EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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