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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZESSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE
E UM
Aos dezesseis 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: 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 e Ronald Barbosa
Eduardo. O Presidente da Mesa Diretora, Excelentíssimo Senhor Dr. Eros Prucoli, justificou
a ausência do Vereador Tadeu Custódio, por motivo de saúde; e, após confirmar quórum
legal e invocar 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 dois de junho de
dois mil e vinte e um, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao
pequeno expediente em que o Presidente da Câmara solicitou do Diretor-Geral a leitura
dos documentos recebidos: - Projeto de Lei Nº 011/2021 - Iniciativa do Vereador Tiago
Fernandes da Costa – Dá nome a Travessa no bairro Alto Boa Esperança e dá outras
providências; - Projeto de Lei Nº 012/2021 – Iniciativa do Vereador José Martins Filho –
Autoriza a criação de uma Central de Empregos para Pessoas Portadoras de Deficiência CEPPDE no Município de Muqui e dá outras providências; - Projeto de Lei Nº 013/2021 –
Iniciativa José Martins filho – Estipula em 20 (vinte) dias o prazo de licença-paternidade aos
servidores públicos municipais e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 014/2021 –
Iniciativa Carlos Henrique Dias Luparelli – Dá nome a rua no bairro Entre Morros e dá outras
providências. Findo o pequeno expediente, passou-se a Ordem do Dia. Ato contínuo,
seguindo a determinação da Presidência, o Diretor-Geral realizou a leitura das seguintes
indicações e suas respectivas justificativas para apreciação em plenário: - Indicação nº
051/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 052/2021 –
Iniciativa do Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação nº 053/2021 – Iniciativa
1

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

do Vereador Tadeu Custódio; - Indicação nº 054/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago
Fernandes da Costa; - Indicação nº 055/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da
Costa; - Indicação nº 056/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; Indicação nº 057/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa. Após a leitura
das justificativas, 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 aos
Vereadores inscritos, que ocuparam a tribuna em pronunciamento, por dez minutos, na
seguinte ordem: O Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, após cumprimentos iniciais,
justificou seu ofício encaminhado ao Prefeito a fim de que intermediasse junto ao Governo
do Estado a aquisição de mais uma ambulância para atender o SAMU do município.
Justificou que, muitas das vezes, dependendo da gravidade do acidente, leva um certo
tempo para prestar socorro; e, nesse momento, também pode precisar de atender a
acidente ocorrido em outro local, não havendo condições por haver apenas uma
ambulância; portanto, aguarda do Governo do Estado essa iniciativa. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão, foi
concedido uso da tribuna ao Vereador José Antônio Mendonça, popular José Antônio Beré,
que, após agradecer a Deus e cumprimentar a todos, destacou a importância de estender
as mãos uns aos outros para que o bem aconteça em favor da população. Solicitou das
autoridades competentes que resolva uma situação ocorrida no cruzamento, na subida do
San Domingo, por haver carros estacionados na esquina, impedindo a passagem de
caminhão que desce e sobe do referido bairro. Destacou ser um local imprensado e os
carros estacionados próximo à esquina do Hospital Maternidade impedem o fluxo nesse
local. Portanto, solicitou ao Departamento de Trânsito que providencie uma sinalização de
proibido estacionar naquela esquina. Ainda em seu discurso, por ofício, direcionado ao
Secretário Municipal de Saúde solicitou que dentro das possibilidades, procurando os
órgãos de competência, possa priorizar aos trabalhadores do comércio de Muqui com a
vacinação contra COVID-19, porque eles estão dia e noite, diretamente atendendo a
população e precisam ser imunizados. Também por ofício, solicitou do Secretário Municipal
de Agricultura para que possa acompanhar os trabalhos de poda, enfatizando que, desde
janeiro, foi pedido e ainda há casos não resolvidos; portanto, que o Secretário de Agricultura
e Meio Ambiente tome as providências por ser uma questão de responsabilidade desta
pasta. Dando continuidade ao seu discurso, agradeceu a Secretaria Municipal de Obras
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pelos trabalhos realizados nas estradas rurais, salientando também que teve a
oportunidade de andar pela cidade e observou a recuperação do calçamento no Alto do
bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Morro da Formiga, sendo estes pedidos
feitos por ele e demais Vereadores dessa Casa. Reiterou os agradecimentos pelos
trabalhos realizados. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a Deus pela oportunidade e
desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da tribuna o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo que, após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade de
representar o povo de Muqui e O reverenciou dizendo ser digno de toda honra e glória.
Estendeu seus cumprimentos aos presentes e aos que assistem pelos meios de
comunicação, destacando a importância de acompanhar os trabalhos do legislativo, pois
há muitos que pegam as conversas “por alto” e vão para internet criticar o Vereador e a
Administração, sem buscar entender a fundo o que está acontecendo, portanto, quando
participam há crítica construtiva. Relatou que ficou sabendo por seu menino que estava
sendo criticado por algumas pessoas e, como resposta, disse a ele que iria melhorar. Disse
que, na sessão passada, criticou muito a Secretaria de Assistência Social, Senhora Maísa,
mas hoje iria parabenizá-la. Destacou a chegada da cesta básica e que o povo tem passado
por situações complicadas, não dirá que está passando fome, porque Deus tem “estendido
a mão”. Acredita que há muitas famílias que tem passado por necessidades, mas não por
fome, pois os Muquienses são calorosos e ajudam muito. Relatou que esteve na Secretária
de Assistência Social, há quinze dias, “quebrou o pão”, pois é pago para cobrar. Ressaltou
que cada parceiro representa um grupo de pessoas que confiou nele e o elegeu, desta
forma, se há indiferenças dentro da Câmara que não sejam levadas para fora e que sejam
apenas momentâneas. Reiterou que fez críticas à Secretária de Assistência Social, mas
que nessa sessão, veio parabenizá-la pelo atendimento as pessoas que a procuraram e
está melhorando a cada dia. Disse que situações como essas, é fruto do Prefeito Cacalo,
juntamente como sua administração, que a cada dia busca cuidar melhor desse povo,
salientando que há cinco meses de mandato e estão acertando. Por ofício, direcionado a
Secretária de Assistência Social estendendo a todos os funcionários dessa pasta prestou
seus agradecimentos em nome da população. Ainda por ofício, direcionado ao Secretário
de Obras, Fabão solicitou que possa corrigir a iluminação pública da comunidade Santa
Rita e está sendo muito reivindicado, por haver muitas lâmpadas apagadas e por se tratar
de uma localidade longe da cidade, em que a polícia demora a chegar, está muito escuro
e existem muitas famílias que moram nesse local. Ainda por ofício, direcionado ao
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Secretário de Saúde, destacou seu bom relacionamento com ele e com o Prefeito
Municipal, salientando que não sabe se poderá ser atendido devido ao Patrimônio Histórico,
mas todos reconhecem a importância da saúde, sobretudo nesse momento delicado, em
que estão passando por uma pandemia, mesmo havendo uma baixa nos casos de
contaminação pela COVID-19, mas se sabe o que estar por vir e, espera em Deus, que o
município não seja tão atingindo por essa doença que ceifou muitas vidas. Reiterou que
nesse ofício direcionado ao Secretário de Saúde e ao Prefeito, explica que no Bairro São
Pedro há uma lavanderia abandonada onde poderiam construir um postinho de saúde,
acredita que possa ser feito, mas não se sabe se perante a lei será permitido. Ressaltou
que o bairro São Pedro tem sido abandonado por muito tempo e nos seus quatro anos de
mandato não se lembra ter sido contemplado com alguma obra. Enfatizou ainda, que nesse
bairro há pessoas de mais idade e deve ser cuidado como todos os demais precisam ser.
Citou que existem duas áreas no bairro São Pedro, sendo uma delas no antigo Matadouro,
onde poderia implantar tanto um posto de saúde como uma praça, sem ter gastos muito
grande; e, há também a lavanderia supramencionada, em que acredita ser instalado um
posto de saúde, portanto, por meio deste ofício, pede-se que seja analisado com carinho
essa indicação e as condições para essa iniciativa. Reiterou que há muitas pessoas de
idade que sobem o alto San Domingo para serem atendidos no postinho. Dando
prosseguimento ao seu discurso, disse que faria um pedido nessa sessão para que fosse
realizada a limpeza no campinho, próximo a padaria do Bier, mas, como havia pedido
pessoalmente ao popular Cocada o serviço já foi executado. Portanto, ao invés encaminhar
ofício fazendo esse pedido, enviará um agradecendo a ele, o empenho que tem tido, pois
há muito tempo não se passa uma pessoa como ele pelo município. O parabenizou na
tribuna e que ele se dedique cada vez mais, pois o povo de Muqui merece ser bem cuidado.
Ressaltou que pediu ao Cocada também que resolvesse os problemas dos bueiros e faltam
apenas dois ou três para consertar. Reiterou que o Cocada, juntamente com sua equipe,
está trabalhando muito, o parabenizou e que Deus continue mantendo-o desse jeito
preocupado e dedicado ao trabalho. Dando continuidade ao seu discurso, discorreu sobre
o período em que a Viação Real retirou os ônibus do município e os funcionários da saúde
ficaram sem transporte. Nesse ínterim, o Secretário de Administração, juntamente com o
Prefeito Municipal, encaminhou para essa Casa um pedido para que dessem condições de
liberar uma van para o transporte e todos os Vereadores votaram favorável; essa Van foi
colocada e atendeu aos trabalhadores da saúde que corriam o risco de demissão, os quais
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pediram para agradecer ao Prefeito e ao Secretário de Administração por essa iniciativa,
que os atenderam em um momento delicado, por se prontificado e essa Casa deu a
resposta rápida. Mediante exposto, primeiramente, parabenizou aos Vereadores que
votaram favorável ao referido projeto, vindo em caráter de urgência, em que foi votado e
liberado para colocar a Van e nenhum desses funcionários perderam o serviço. Disse que
as desavenças haverão, mas devem ser rápidas e passageiras, porque cada um possui um
entendimento diferente. Solicitou ofício agradecendo ao Prefeito Municipal e ao Secretário
de Administração pelo empenho tido com os funcionários da saúde que trabalham no
município vizinho, que sempre estão recebendo aos Muquienses, porque o hospital da
cidade não possui suporte para atender. Em meio a justificativas, solicitou envio de ofício
um amigo, que conheceu nessa semana, se prontificou a ajudar muito o município.
Destacou que ele assumiu o mandato de Vereador em Cachoeiro e acredita que muitos o
conhece, ele é o popular “Chupeta”, veio lutando a muito tempo na política; e, devido a
morte de um companheiro Vereador, assumiu o cargo. Relatou que marcou reunião com
ele, se colocou à disposição do município e todos da Câmara que precisar pode passar o
telefone de contato, pois ele tem uma abertura na área da saúde e amizade grande com os
médicos, salientou a importância de parcerias. Reiterou o pedido de ofício agradecendo-o
a boa vontade, o parabenizando pela posse e da mesma forma que ele se colocou, essa
Casa também estará à disposição dele quando precisar. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou boa noite a todos. Ato contínuo, fez uso da tribuna o Vereador Tiago
Fernandes da Costa, popular Tiago da Farmácia, que após cumprimentar a todos, alertou
sobre a pandemia de COVID-19 que ainda não acabou, reforçou as medidas de prevenção
e que a população não pode relaxar. Citou o número de óbitos em decorrência dessa
doença, sendo cinquenta em Muqui e, aproximadamente, perdem a vida duas mil pessoas
por dia no Brasil, atingindo a marca de quatrocentos e oitenta mil falecidos. Orientou a
população para que não deixem de tomar a vacina e que não percam a segunda dose para
que o comércio continue funcionando, pois somente com setenta por cento da população
vacinada que será possível relaxar com as medidas de prevenção. Ainda em seu discurso,
reconheceu o momento difícil para investimentos e de aumento de gastos, mas julgou
necessário algumas iniciativas com gastos ínfimos perto da satisfação, conforto e bem estar
que a população merece, desse modo, pediu ao executivo que tenha um olhar minucioso
às suas indicações, pois tudo que faz é em prol do desenvolvimento da cidade. Enfatizou
ainda ter consciência da função do Vereador, dizendo que fiscaliza, cobra do Poder
5

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

Executivo, dar ideias e, neste momento, agradeceu ao Secretário de Obras, Sr. Fabão, pela
dedicação e a todos seus operadores de máquinas, motoristas de caminhão e aos
ajudantes. Reconheceu a necessidade de melhorar cada vez mais, que faltam atender
algumas comunidades e parabenizou pelas manutenções das seguintes estradas:
localidade de Santa Rita, próximo ao Senhor Gasparelo; Panorama, localidade Primavera
e Palmital, próximo ao Zé Mário. Acredita que, em breve, as demais comunidades também
serão atendidas. Agradeceu a empresa CESAN pela instalação de poço para captação de
água e por buscar alternativas para que este recurso não falte ao povo de Muqui. Abordou
a respeito da campanha “Junho Vermelho” e o apelo dos hospitais devido ao baixo estoque
de sangue. Desse modo, reforçou sua indicação, encaminhada ao Prefeito, no dia seis de
maio do corrente ano; pedindo para que encaminhasse um requerimento ao Excelentíssimo
Prefeito a fim de disponibilizar um horário, o acesso a um carro para estimular e viabilizar
a doação de sangue. Ainda por ofício, direcionado às agências bancárias de Muqui e, em
especial, ao Banco do Brasil, para que possa dar maior atenção aos clientes, sabe do
momento de pandemia, mas independente disso, não é desculpa para tratar mal ou deixálos à deriva. Destacou as reclamações neste sentido, citando que a maioria são idosos que
precisam de atenção e ajuda, tendo em vista ser tudo via eletrônico. Reiterou a insatisfação
da população, principalmente com o Banco do Brasil. Discorreu sobre a rua Assunta
Tâmara, no Bairro Entre Morros, local onde reside e onde passou toda sua infância,
demostrou seu carinho por todos os moradores desta comunidade e encaminhou indicação
ao Prefeito para que na rua sem calçamento a beira linha, de forma imediata, possa fazer
calçamento ou paliativo a fim de dar um acesso digno aos moradores dessa localidade;
solicitou ainda a instalação de rede elétrica; aquisição de tonéis para coleta de lixo e
construir em um espaço coberto, que se encontra ocioso e sem utilidade, uma área de lazer
com balanços, escorregadores com intuito de proporcionar diversão para as crianças dessa
localidade. Ainda em seu discurso, pediu ao Poder Executivo e ao Legislativo para que
possam tratar aos moradores de forma imparcial e ética, sem distinção e sem preconceitos,
salientando a democracia, a liberdade de expressão, necessidade de respeitar opiniões
divergentes e que sejam priorizados profissionais de Muqui, dando-lhes oportunidades e
incentivos para continuarem na cidade. Solicitou envio de ofício à SECULT, pedindo maior
parceria, visando o interesse municipal e maior autonomia com relação ao patrimônio
histórico e cultural com a finalidade de agilizar pequenas decisões e necessidades dos
prédios tombados, citando, como exemplo, todo trâmite para uma reforma. Portanto, exige
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que se tenha autonomia em Muqui, nem todos os casos precisam ser encaminhados para
Vitória, tendo em vista que há uma excelente Secretária Municipal de Cultura, Senhora
Joelma. Ainda em seu discurso, pediu, encarecidamente, a população para que dispense
seu lixo pela manhã, que se informe do horário de coleta em sua localidade, justificando
que se aglomerar lixo, acarretará muita sujeira e mais trabalho aos garis. Orientou também
que se tiver objetos cortantes, como lâmpadas, que embale em caixas e marque com um
x; além disso, os coletores pedem que, se houver alguém contaminado por coronavírus na
residência, que fechem bem as sacolas e as marquem com um x vermelho. Expôs sua
iniciativa de parcerias com a Associação Comercial com a finalidade de proporcionar maior
praticidade para a coleta de lixo. Orientou ainda, para que quando houver o descarte de
lixos que possam separar os recicláveis e, se possível, levar a Associação dos Catadores,
localizado na Rua Honório Fraga, bairro São Pedro, próximo a Raia do Bijoca; ou que
liguem para Senhor Romildo que busca em casa. Por ofício, solicitou do Prefeito seja dado
suporte ao trabalho de coleta realizado pelo Senhor Romildo, disponibilizando ajuda de
custo a fim de que possa abranger maior número de residências possíveis; e assim, manter
essa função que ajuda a preservar o meio ambiente. Também por ofício, direcionado ao
Prefeito solicitou seja informado a data para troca das lâmpadas dos postes, pois está
causando insatisfação na população e gastos desnecessários com taxa de iluminação
pública sem haver tal benefício, devido à demora na substituição das lâmpadas e reatores
queimados. Portanto, solicitou maior agilidade, tendo em vista o perigo que os moradores
estão expostos. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, expôs sua indignação
quanto aos problemas surgidos nas casas populares, nesse ínterim, colocou um áudio de
uma moradora em que relata a visita de um representante da empreiteira. Ao terminar o
áudio, disse que não se sabe como essa obra foi inaugurada, porque antes mesmo do
morador entrar na casa, os pisos estavam soltando. E que os fiscais e o engenheiro da
prefeitura, que assinam o recebimento da obra, só podem dar autorização para receber
algo, se estiver tudo ok e se não tiver problemas. Citou o valor da obra, sendo dois milhões
e seiscentos e setenta mil reais, fora os aditivos no valor de setecentos e catorze mil reais.
Citou que visitou as casas populares juntamente com os Vereador Claudinho e o Presidente
da Câmara, Dr. Eros Prucoli. Comentou sobre a reposição dos pisos, cobrando material de
qualidade e manifestou-se contra a intenção da empreiteira em remendar os pisos novos
com antigos. Ressaltou que fiscalizar é uma responsabilidade dos Vereadores, mesmo
tendo sido construída em gestão passada e devem dar satisfação ao povo e verificar o que
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poderá ser feito, pois foi pago para se executar uma obra de qualidade, portanto, sugeriu
aos Vereadores, que tenham interesse, em fazer uma nova visita às casas populares.
Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa se disponibilizou a visitar as casas
populares e dar seu apoio aos moradores. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a atenção
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 sete de julho
de dois mil e vinte e um, às dezoito horas. E, determinou que fosse lavrada a presente ata,
que após lida e achada conforme, vai por ele Presidente e pelo Secretário assinada.
Muqui/ES, 16 de junho de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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