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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA SETE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM
Aos sete dias do mês de julho 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: 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 Ronald Barbosa Eduardo. Assumindo a Presidência
interinamente, o Vice-Presidente, Vereador Tiago Fernandes da Costa, justificou a ausência
do Excelentíssimo Senhor Dr. Eros Prucoli, o qual apresentou atestado médico. Nesse
ínterim, convidou ao Vereador José Martins Filho para compor a Mesa Diretora. Após
confirmar quórum legal e invocar a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão Ordinária.
Dando início aos trabalhos, o Presidente em exercício 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,
pôs em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de junho
de dois mil e vinte e um, sendo aprovada conforme redigida. Ato contínuo, passou-se ao
pequeno expediente em que o Presidente Interino solicitou do Diretor-Geral a leitura dos
documentos recebidos: - Projeto de Lei nº 015/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal
a promover alterações no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2021 e dá outras
providências; - Projeto de Lei nº 016/2021 – Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental – FMEIEF e dá outras providências. Findo o
pequeno expediente, passou-se a Ordem do Dia. Seguindo a determinação da Presidência,
o Diretor-Geral realizou a leitura dos seguintes Projetos de Lei para apreciação em plenário:
- Projeto de Lei Nº 011/2021 – Dá nome a Travessa no bairro Alto Boa Esperança e outras
providências. O Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente,
Urbanismo e Infraestrutura Municipal é para que fosse apreciado em plenário conforme
redigido. Levado o referido Projeto em discussão, porém não havendo manifestação dos
Nobres Edis, o mesmo foi a votação sendo aprovado por unanimidade. – Projeto de Lei nº
012/2021 – Autoriza a Criação de uma Central de Empregos para Pessoas Portadoras de
Deficiência – CEPPDE no Município de Muqui e dá outras providências. O Parecer da
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Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e Infraestrutura
Municipal para que seja apreciado em plenário conforme redigido. Levado o referido Projeto
em discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi a votação
sendo aprovado por unanimidade. Neste momento, o Presidente em Exercício, suspendeu
a sessão por dez minutos, para que os funcionários da Câmara pudessem solucionar
problemas técnicos ocorridos com a câmera filmadora, cujo danos ocorridos neste
equipamento comprometeram o áudio e a imagem durante a transmissão nos meios de
comunicação da Casa. Ao retornar a sessão, o Presidente comunicou que a transmissão
prosseguiria apenas com áudio, sem imagem e determinou a leitura do Projeto de Lei nº
014/2021 – Dá nome a rua no bairro Entre Morros e outras providências. O Parecer da
Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e Infraestrutura
Municipal é para que fosse apreciado em plenário conforme redigido. Levado o referido
Projeto em discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi a
votação sendo aprovado por unanimidade. Nesse ínterim, lido o Requerimento Plenário nº
008/2021 – Vereador Proponente Carlos Henrique Dias Luparelli, posto em votação, o
mesmo foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Diretor-Geral proferiu a leitura das
seguintes indicações e suas respectivas justificativas para apreciação em plenário: Indicação nº 058/2021 – Vereador José Martins Filho; Indicação nº 059/2021 – Vereador
José Martins Filho; - Indicação nº 060/2021 – Vereador José Antônio Mendonça; - Indicação
nº 061/2021 – Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação nº 062/2021 – Vereador
Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação nº 063/2021 – Vereador Isaias Monteiro Meloni;
- Indicação nº 064/2021 – Vereador Isaias Monteiro Meloni; - Indicação nº 065/2021 –
Vereador Isaias Monteiro Meloni; - Indicação nº 066/2021 – Vereador Tiago Fernandes da
Costa; - Indicação nº 067/2021 – Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº
068/2021 - Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 069/2021 - Vereador Tiago
Fernandes da Costa; - Indicação nº 070/2021 – Vereador Tiago Fernandes da Costa; Indicação nº 071/2021 – Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 072/2021 –
Vereador Ronald Barbosa Eduardo; - Indicação nº 073/2021 - Vereador Ronald Barbosa
Eduardo; Indicação nº 074/2021 – Vereador Ronald Barbosa Eduardo. Após a leitura das
justificativas, todas as indicações foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. Na
oportunidade, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli solicitou dispensa de prazo dos
seguintes Projetos de Lei: Nº 010/2021, Nº 015/2021 e Nº 016/2021. Esclarecido pelo
Diretor-Geral que o Projeto de Lei nº 010/2021está tramitando na Casa há algum tempo,
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possui Parecer da Comissão e não depende de dispensa de prazo para ser apreciado.
Projeto de Lei nº 010/2021 - Dispõe sobre o Ato Criação das Instituições de Ensino da Rede
Municipal de Muqui para garantir a sua regularização junto ao CEE-ES. O Parecer da
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e
Infraestrutura Municipal é para que seja apreciado em plenário conforme redigido. Levado
o referido Projeto em discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, o
mesmo foi a votação sendo aprovado por unanimidade. O Procurador-Geral fez suas
explanações sobre o teor dos projetos em apreciação. Na sequência, lido o Projeto de Lei
Nº 015/2021 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover alterações no Orçamento
Municipal do Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências. O Parecer da
Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização é para
que seja aprovado conforme redigido. Posto em votação, a dispensa de prazo do referido
projeto foi aprovada por unanimidade. Aberto espaço para discussão, fez uso da palavra o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo que manifestou seu posicionamento favorável a
matéria, e, em seguida, levado a votação, o referido projeto foi aprovado por unanimidade.
- Projeto de Lei Nº 016/2021 - Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação
Infantil e Ensino Fundamental – FMEIEF e dá outras providências. O Parecer da Comissão
Permanente de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e Infraestrutura
Municipal é para que seja aprovado conforme redigido. Posto em votação, a dispensa de
prazo do referido projeto foi aprovada por unanimidade. Levado a matéria em discussão,
porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi a votação sendo aprovado
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 José Antônio Mendonça, popular Beré, após
cumprimentos iniciais, convidou a todos os companheiros Vereadores, que queiram ajudar
a iniciar um trabalho com animais e cachorros de rua, os quais vem causando muitos
transtornos à população e providências precisam ser tomadas. Portanto, na próxima terçafeira, às dezenove horas, no Centro de Múltiplo Uso haverá reunião com as pessoas que
cuidam desses animais. Lembrou ao Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
que foi autorizada a retirada das Palmeiras, localizadas próximo ao Grêmio e cobrou sejam
tomadas as providências, haja vista que a população está preocupada devido à
proximidade do período de chuvas. Informou que foi dada a ordem de serviço para o
3

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

calçamento na Comunidade Filipe Marques, iniciando após o Abrigo Frei Pedro
estendendo-se até a ponte de cimento. Mediante essa informação, cobrou da Secretaria de
Obras possa começar de imediato os trabalhos. Por ofício, agradeceu ao Secretário
Estadual de Agricultura pelo empenho e dedicação para com o Município de Muqui no que
se trata aos calçamentos rurais direcionados às comunidades Recreio e São Domingo.
Encaminhou ofício ao Diretor do DNIT, destacando que, conforme vários Vereadores já
pediram, é necessária a instalação de lombadas ou que retornem com os radares no bairro
Santo Agostinho, BR 393, justificando o perigo que correm os que atravessam essa via,
devido à alta velocidade dos carros que transitam nessa região. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão,
o Vereador Tadeu Custódio, após cumprimentos inicias, desejou melhoras ao Presidente
Dr. Eros Prucoli, que está de atestado médico. Em seguida, por ofício, direcionado ao
Prefeito e as Secretarias Municipais, cobrou que as respostas dos ofícios sejam dadas mais
rápidas a esta Casa; destacou ainda, que muitos não são, sequer, respondidos. Portanto,
que possa colocar uma pessoa para respondê-los, salientando a importância de dar retorno
à população. Ainda por ofício, reivindicou ao Secretário Municipal de Obras a instalação de
luminária em frente à residência do popular Pedrim do Henrique do Vidro, última casa, no
final do Bairro São Francisco e que este serviço possa ser feito pela empresa contratada
(responsável pela Iluminação pública). Também por ofício, direcionado ao DETRAN,
solicitou sejam refeitas as pinturas das faixas de sinalização nas ruas da cidade que estão
apagadas, informando que o Estado promoveu licitação para atender a essa finalidade.
Aparte o Vereador José Antônio Mendonça retificou o nome do bairro para o qual solicitou
lombadas ou retorno dos radares, sendo este o bairro São Francisco. E com relação a
reivindicação do Vereador Tadeu Custódio em que solicita do DETRAN a restauração das
faixas de sinalização, pediu que este serviço seja feito com material de qualidade, para que
tenha durabilidade de, no mínimo, dois anos. Aparte o Vereador Tiago Fernandes da Costa
manifestou-se quanto ao trânsito de Muqui, o qual considera caótico, necessitando de
revitalização e apresentou suas sugestões com relação às vagas de estacionamento de
carros. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou o pedido ao DETRAN para
readequar a sinalização de trânsito e refazer a pintura de faixas. Encaminhou ofício a ACEMuqui parabenizando pela instalação de Câmeras de segurança na cidade, relatou que
teve acesso às filmagens feitas em tempo real, enfatizando que esta iniciativa é importante
para a segurança da cidade. Por ofício, destinado ao Prefeito e a Secretaria de Turismo
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cobrou providências quanto ao areão colocado na linha férrea que corta o centro da cidade,
pedindo seja substituído por calçamento de paralelepípedos a fim de atender ao apelo dos
comerciantes e moradores que sofrem com a poeira. Aparte o Vereador Isaias Monteiro
Meloni expôs que os comerciantes já vem sendo prejudicados com os efeitos da pandemia;
e agora, com a poeira, causada por esse material colocada na linha férrea. Retomando a
fala, o Vereador Tadeu Custódio reforçou a necessidade substituir esse material colocado
na linha férrea pelo calçamento. Em meio a justificativas, por ofício, direcionado ao
Secretário Municipal de Agricultura, solicitou poda de árvore, no início da Rua Hitler Acha
Ayub, próximo à casa do Senhor Ozório. Também por oficio, direcionado à Secretaria
Municipal de Turismo fez apelo para que a Estação Rodoviária seja vista com mais carinho,
providenciando a limpeza, de forma que possam lavar com auxílio do carro pipa e que
façam uma vasculhada, pois o local está aspecto de abandonado e sujo, justificou ser um
ponto turístico e necessita de melhorias. Apontou também a necessidade de limpeza
constante do banheiro público e, por ofício, ao Prefeito e ao Secretário de Obras,
apresentou sua sugestão de terceirizá-lo, de maneira que coloque uma roleta, seja cobrado
de um a dois reais e deixar uma pessoa responsável pela limpeza desse local para que
possa ser usado, pois há muitas reclamações sobre as condições precárias, a sujeira e,
caso não tenha solução, que o mantenha fechado. Aparte o Vereador Tiago Fernandes da
Costa parabenizou ao Vereador Tadeu Custódio pelo discurso e destacou sua indicação na
qual solicitou reforma da estação rodoviária e a substituição do material colocado na linha
férrea por brita três, tendo em vista a necessidade de manter as características em virtude
do tombamento histórico. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio ressaltou que a
sugestão do Vereador Tiago da Farmácia referente ao material colocado na linha férrea é
válida, mas ainda defende o calçamento como a melhor alternativa. Manifestou suas críticas
pelo fato de a linha férrea ter virado estacionamento de carros e encaminhou ofício ao
responsável para tomar as medidas cabíveis. Reiterou o apelo ao Prefeito para que
responda os ofícios, tendo em vista ser uma forma de dar retorno aos eleitores e munícipes.
Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Dando continuidade à sessão, fez uso
da palavra, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo em que solicitou do Diretor-Geral a leitura
da resposta da CESAN referente a falta de água no Município de Muqui. Após a leitura,
disse que esta Casa de Leis tem buscado dar respostas à população e levou até ao
Governador do Estado essa situação da CESAN. Destacou as críticas que os vereadores
recebem da população, dizendo que tem dado o melhor de si. Reiterou que a CESAN deu
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respostas, acredita que não esteja faltando água em nenhuma casa e enfatizou os
investimentos no município informados, em ofício, pela CESAN. Abriu seu discurso,
reverenciando a Deus e comentou sobre o Dia Municipal do Evangélico em que será
promovida uma Live, no Parque de Exposição e, por ofício, parabenizou todas as igrejas
evangélicas que se empenharam nesse evento, parabenizou também ao Pastor Rodrigo e
a Pastora Adriana que se dedicaram muito a esta Live e convidou a todos para participar.
Abordou sobre as indicações apresentadas ao executivo, dizendo que o Município precisa
de buscar algo maior junto ao Estado, citando os custos das casas populares que foram
construídas e do campo de futebol que o Ex-Prefeito Renato Prucoli levou a uma
determinada comunidade, destacando que foi uma iniciativa interessante, mas não era o
momento para este tipo de investimento. Enfatizou ser um simpatizante do Ex-Presidente
Lula, mas ele fez vários campos de futebol e todos foram contra a essa iniciativa, pois os
valores gastos nessas obras poderiam ter sido investidos na saúde, sendo essa crítica
manifestada por muitos na internet. Comentou também que já pediu campo futebol na
comunidade onde reside, mas, em contrapartida, há muitas pessoas que pagam aluguel.
Mediante esta constatação, citou o valor investido nas casas populares que já foram
construídas no bairro Alto Boa Esperança, enfatizou que para construir um campo de
futebol o investimento seria de, aproximadamente, dois milhões e atingirá muito menos
pessoas, sendo que com pouco mais de três milhões fizeram quarenta e quatro casas
populares e, no mesmo local onde elas foram construídas, ainda há espaço para fazer uma
área de esportes, o que vem pedindo desde o início de seu mandato. Pediu ainda um campo
de areia para sua comunidade, inspirado na indicação do Vereador Zazá Meloni e, até o
momento, não foi atendido. Destacou que os Vereadores devem se unir em prol do povo.
Reiterou os comentários a respeito da sua indicação para construção de casas populares.
Aparte o Vereador Tiago da Farmácia parabenizou-o pela indicação, dizendo também que
é interessante um campo de futebol, mas há prioridades como o asfaltamento do bairro San
Domingos. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo comentou sobre a
dedicação do Prefeito Cacalo e que este dará a resposta que a população anseia, e, por
esse motivo, faria a indicação para que marcasse reunião com Governador a fim de
conquistar esse recurso para construir essas casas populares. Fez críticas a empreiteira
que construiu as casas populares no Alto Boa Esperança, citando os defeitos constatados.
Aparte o Vereador Tiago da Farmácia disse que Câmara não deixará acontecer o mesmo
com as próximas casas que vierem a ser construídas. Retomando a fala, o Vereador Ronald
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Barbosa Eduardo comentou sobre as iniciativas na Vereança. Por ofício, direcionado ao
Secretário Municipal de Saúde, solicitou que disponibilize a vacinação contra COVID-19
aos sábados e aos domingos, que no próximo sábado possa fazer um mutirão, que divulgue
em carro de som, tendo em vista que, muitas pessoas da faixa etária indicada para
receberem a vacinação, trabalham durante a semana, perderão dia de serviço. Abordou
sobre os pedidos feitos pelo Vereador Tadeu Custódio durante seu discurso, manifestando
seu posicionamento quanto a questão do banheiro público, enfatizando que o mesmo não
pode ser fechado e deve ser dada alguma solução para manter a limpeza deste. Aparte o
Vereador Tadeu Custódio reafirmou a questão da limpeza do banheiro e que envie projeto
a essa Casa com alternativas para conseguir mantê-lo limpo, pois o município não
consegue dar conta deste. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo
encaminhou ofício ao Secretário Municipal de Esporte dando boas-vindas que assumiu a
pasta, falando que esta Casa é parceira dele, votou favorável para desmembrar as
secretárias. Pediu ainda, para analisar a questão da academia popular no bairro Boa
Esperança que está sucateada, destacando que, no mandado passado, pediu para que a
tirasse desse local, mas dessa vez fará diferente, pedirá a manutenção desta e que coloque
professor para acompanhar as pessoas nas atividades físicas. Da mesma forma, pediu para
que o mesmo seja feito na academia popular da Comunidade Santa Rita. Por ofício,
destinado ao Prefeito e ao Secretário de Administração, informou que na Comunidade
Santa Rita há uma área boa para construção de um postinho de Saúde, destacou a
importância desse empreendimento para atender aos moradores da localidade. Ao finalizar
seu discurso, agradeceu pela oportunidade e desejou boa noite a todos. Na sequência, fez
uso da palavra o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli que, após cumprimentar a todos,
comentou sobre o evento que participou com o Governador, juntamente com a Senhora
Maísa, Secretária Municipal da Assistência Social, Cristiane, Coordenadora e o Prefeito,
oportunidade em que foram anunciados investimentos para Muqui, o qual foi contemplado
com recursos para sede própria do CREAS. Abordou também sobre os vinte e cinco
municípios do Estado que foram contemplados com o programa para melhorias nas praças
e indicou a de São Gabriel para que fosse beneficiada com esta iniciativa. Por ofício,
destinado ao Secretário Municipal de Obras cobrou a instalação de bancos no canteiro
central e que peça informação a Comunidade Chave Satiro, questionando se os bancos
que estão nessa comunidade serão usados; caso não sejam, que possam devolver porque
à locais no Município onde podem ser colocados. Por ofício, agradeceu ao Paulo Foleto
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que beneficiou o município com calçamento rural, destacando que as comunidades de São
Domingos e Recreio serão beneficiadas com este investimento. Abordou sobre a
necessidade de rever a sinalização do Trânsito de Muqui, mencionando a distância
percorrida para ter acesso ao Bairro Boa Esperança, o que prejudicou aos moradores da
cidade. Aparte o Vereador Tiago da Farmácia reforçou a necessidade de readequar a
sinalização de trânsito do município. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias
Luparelli pediu para divulgar, com antecedência, no sistema de alto-falante, a idade e o
local de vacinação contra Covid-19. Por ofício, destinado à empresa Premocil, responsável
pelo asfalto do programa caminhos do campo da Comunidade São Luiz/Verdade
comunicou que está começando a aparecer buracos e devem fazer reparos de imediato
para que não tome uma proporção maior. Abordou sobre o atendimento ao produtor rural,
relatando o caso de um produtor que pagou a licença ambiental para limpeza de córrego,
o maquinário foi a propriedade, voltou e não terminou o serviço; portanto, pediu ao
Secretário Municipal de Agricultura que possa começar e concluir os atendimentos. Aparte
o Vereador Ronald Barbosa relatou sobre manutenção na Comunidade Alto Alegre e já
reivindicou várias vezes ao Secretário de Agricultura, mas nem os seus telefonemas ele
está atendendo mais. Mediante essa situação, solicitou ofício ao Prefeito para que “puxe a
orelha” do Secretário Municipal de Agricultura, para que ele trate o vereador e o povo com
mais respeito e atenda aos telefonemas. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique
Dias Luparelli encaminhou ofício aos dez deputados federais, solicitando informações
concretas sobre o asfaltamento na região da terra fria, tendo em vista ser uma forma de
beneficiar os produtores de café e uma maneira de aquecer o mercado de Muqui. Nada
mais havendo a tratar, o Vice-Presidente, Vereador Tiago Fernandes da costa, no exercício
da Presidência, declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no
dia vinte e um 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, 07 de julho de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

8

