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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA VINTE E UM DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE
E UM
Aos vinte e um 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 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 e Tadeu
Custódio. O Presidente da Mesa Diretora, Excelentíssimo Senhor Dr. Eros Prucoli,
confirmando quórum legal e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão, e,
na oportunidade, justificou a ausência do Vereador Ronald Barbosa Eduardo por motivo de
saúde. 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 sete de julho de dois mil e vinte e um, sendo aprovada conforme
redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente em que solicitou do Diretor-Geral
a leitura dos documentos recebidos: - Projeto de Lei nº 017/2021 – Iniciativa do Vereador
Ronald Barbosa Eduardo - Torna obrigatória a divulgação junto ao Serviço Municipal de
Informação e Cultura – SEMINC, das farmácias de plantão no Município de Muqui/ES e dá
outras providências; - Projeto de Lei Nº 018/2021 - Iniciativa Prefeito Municipal de Muqui –
Ratifica alterações promovidas no contrato de Consórcio Público por meio de deliberações
da Assembleia Geral CIM POLO SUL, no tocante ao ingresso de novos Municípios
Consorciados e dá outras providências; - Projeto de Lei Nº 019/2021 - Iniciativa Prefeito
Municipal de Muqui - Dispõe sobre a alteração da nomenclatura de Instituições de Ensino
da Rede Municipal de Muqui/ES para atendimento ao Artigo 11 da Resolução nº 3.777/2014
do CEE/ES e dá outras providências; - Projeto de Lei nº 020/2021 - Iniciativa Vereador
Carlos Henrique Dias Luparellli - Dá Nome a rua no Bairro São Francisco e dá outras
providências. Findo o pequeno expediente passou-se a Ordem do Dia. De acordo com a
solicitação do Presidente da Câmara, o Diretor-Geral proferiu a leitura do seguinte
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Requerimento Plenário: -Requerimento Plenário nº 009/2021 – Iniciativa do Vereador Isaias
Monteiro Meloni; apreciado em plenário, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por
unanimidade. 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 075/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; Indicação nº 076/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº
077/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 078/2021 –
Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 079/2021 – Iniciativa do
Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 080/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago
Fernandes da Costa; - Indicação nº 081/2021 – Iniciativa do Vereador José Antônio
Mendonça. Após a leitura, todas as indicações foram apreciadas e aprovadas por
unanimidade. O Presidente da Câmara concedeu a palavra ao Vereador José Martins Filho,
em que, na oportunidade, solicitou a dispensa de prazo do Projeto de Lei nº 019/2021 que
dispõe sobre a alteração da nomenclatura de Instituições de Ensino da Rede Municipal de
Muqui/ES para atendimento ao Artigo 11 da Resolução nº 3.777/2014 do CEE/ES e dá
outras providências. O Parecer da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Meio
Ambiente e Infraestrutura é pela aprovação conforme redigido. Assinam o parecer, Senhor
Carlos Henrique Dias Luparelli, Relator e o Senhor José Martins Filho, Secretaria. Deixa de
assinar o Presidente, Vereador Ronald Barbosa Eduardo; em virtude do problema de saúde
que tem enfrentado e se encontrar internado até a data de hoje. Posto em votação, a
dispensa de prazo foi aprovada por unanimidade. Levada a matéria à discursão, porém não
havendo manifestação dos Nobres Edis, a mesmo foi a votação sendo aprovada 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 Walleson Cláudio Petini Alves, popular
Claudinho de São Domingo, após cumprimentos iniciais, encaminhou ofício ao Secretário
Municipal de Saúde a respeito do posto de saúde da Comunidade Verdade que já se
encontra reformado, portanto, pediu esclarecimentos sobre quando começará o
atendimento neste local, tendo em vista que a comunidade continua sendo atendida na
Sacristia da Igreja. Mencionou também que há apenas um médico para atender a área de
São Gabriel que se inicia nas proximidades da Pratinha estendendo até as comunidades
São Gabriel, Santa Mônica, São Luiz, São Domingo, Desengano, Recreio; portanto, por
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ofício, solicitou outro médico para atender a essa área por ser tão extensa. Por ofício,
parabenizou a Secretaria Municipal de Obras pelos serviços realizados nas estradas e as
que já foram atendidas, sem esquecer os que executam a obra, os funcionários, pelos belos
serviços prestados ao município. Na sequência, o uso da tribuna foi concedido ao Vereador
José Antônio Mendonça que, após os cumprimentos iniciais, agradeceu a oportunidade e
pediu a Deus pela saúde do colega Vereador Ronald Barbosa que se encontrava
hospitalizado, que possa protege-lo por ser o médico de todos os médicos e que o Senhor
faça a sua vontade na vida deste companheiro e todos os presentes. Estendeu seus
cumprimentos aos ouvintes que os acompanham pelos meios de comunicações e aos que
se encontram no plenário os incentivando e honrando-os com a presença. Cobrou dos
órgãos competentes que cuidem do trânsito da cidade de Muqui, relatando que há veículos
situações precárias, com pneus vazios e quebrados, parados nas ruas, por longos períodos,
mais de dois meses, interrompendo e prejudicando o fluxo nas vias públicas; mediante este
fato, pediu seja tomada providências. Sabe que pode acontecer imprevistos de carro
quebrar e ficar parados dois a três dias no mesmo local, mas há veículos que se encontram
a mais de sessenta dias no mesmo local; portanto, essa situação precisa ser revista, pois
está ocupando a vaga de alguém que queira ir ao comércio. Ressaltou que até mesmo os
donos de oficinas precisam ter um local adequado para fazer seu trabalho e que, pelo
menos durante a noite, esses veículos sejam recolhidos para os devidos lugares. Mais uma
vez, lembrou ao Secretário Municipal de Agricultura, juntamente com o do Meio Ambiente,
sobre a situação das Palmeiras, localizadas próximas ao Grêmio, no Bairro Boa Esperança,
que seja providenciada a poda, tendo em vista que já possuem a autorização da SECULT,
já está liberada a retirada dessas palmeiras, antes que comece o período de vendaval e
chuvas forte, evitando momentos de terror e medo aos que residem nas proximidades.
Agradeceu a Administração Pública pelos trabalhos realizados que, muitas vezes, o
Vereador reivindica; muitos são atendidos; e outros, demoram um pouco devido a
equipamentos que quebram, acontecendo um imprevisto e não ser a atendido no momento
e as pessoas e os Vereadores esperam acontecer. Reiterou os agradecimentos pelo
carinho como é recebido em todos os lugares onde chega, dizendo que estará a inteira
disposição, dentro do que for possível, no que for competência e trabalho do Vereador. Ao
finalizar seu discurso agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento, o
Vereador Tadeu Custódio abdicou o uso da palavra, sendo então, concedida ao Vereador
Carlos Henrique Dias Luparelli que, após cumprimentar a todos, estimou melhoras
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Vereador Roninho Bola Sete, desejando que possa, o mais rápido possível, estar junto ao
convívio nessa Casa. Por ofício agradeceu a Secretaria Municipal de Obras pela
recuperação do calçamento com bloquete na subida da ponte próximo ao popular Eduardo
do Bijoca. Discorreu a respeito do calçamento da localidade Filipe Marques e que o
Vereador Zinho se empenhou para que isso acontecesse, sendo iniciada a terraplanagem
e, com certeza ficará um bom serviço. Na oportunidade, agradeceu a presença da Senhora
Gleide que sempre acompanha as sessões da Câmara. Também, por ofício, direcionado a
Polícia Militar que possa fazer, com mais frequência, as diligências no Distrito de São
Gabriel, porque está ocorrendo roubos e já ocorreram três a quatro assaltos dentro de um
mês, portanto, as pessoas dessa localidade precisam de apoio da PM para que tenham
paz, sobretudo nos comércios. Encaminhou ofício ao Secretário Fábio solicitando a
manutenção do calçamento saindo do asfalto, nas proximidades da linha férrea da
comunidade Santa Rita, onde há um trecho que é calçado e precisa ser recuperado devido
aos buracos. Reiterou, por ofício, que seja construído banheiro no Posto de Saúde da
Comunidade Recreio, justificando a importância deste durante os atendimentos médicos.
Agradeceu a todos os motoristas desta administração, principalmente, aqueles que saem
às duas da manhã de Muqui para levar pessoas que precisam fazer hemodiálise em Vitória,
são três vezes por semana; e ainda, vão buscar os pacientes na zona rural. Disse ser um
trabalho cansativo e por isso os parabeniza. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou
boa noite a todos. No uso da palavra, o Vereador José Martins Filho, após cumprimentar a
todos, solicitou envio de ofício a Deputada Federal, Dra. Soraya Manato, agradecendo
pelas emendas enviadas neste ano para o Município de Muqui, sendo uma destinada à
saúde; e outra, para aquisição de um trator para comunidade. Ainda por ofício, solicitou a
Dra. Soraya Manato emenda para aquisição de uma pá carregadeira destinada à Secretaria
de Obras, salientando que tem certeza que será atendido. Pediu ainda que possa intervir
junto ao Governo Federal, na questão da Rodovia 393, conforme já mencionado no ofício
encaminhado a ela, mas que essa solicitação seja reforçada. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou boa noite a todos. Ato contínuo fez uso da palavra o Vereador Tiago
Fernandes da Costa que, após cumprimentar a todos, estimou melhoras ao Vereador
Roninho Bola Sete. Abordou sobre as indicações, dizendo que as justificativas foram
“puladas”; portanto, na próxima sessão, serão feitas as justificativas das próximas
indicações, porque senão essas ficarão vagas. Discorreu sobre as indicações referentes ao
asfaltamento no bairro San Domingo e com relação à viabilidade de parcerias para
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castração de animais de pequeno porte, citando os transtornos causados pelos cachorros
de rua. Por ofício, solicitou do Prefeito que coloque as suas indicações como prioridades
no Planejamento para dois mil e vinte e dois, pois são ideias pertinentes para as melhorias
necessárias do município de Muqui. Agradeceu aos profissionais da área da saúde que
trabalham na vacinação contra o COVID-19. Por ofício, solicitou do Prefeito, juntamente ao
Secretário de Saúde, Senhor Márcio, para que organize dias de mutirão de vacinação para
que possa aplicar no maior número de pessoas possível. Reforçou a importância de
respeitar as medidas de prevenção, porque a pandemia ainda não acabou, destacando que
a prática de esporte coletivo ainda está perigosa. Reforçou a necessidade de não se
descuidarem com o uso de máscaras; bem como o envolvimento das lideranças políticas,
religiosas, educadores e profissionais da saúde para que deem exemplo no combate à
COVID-19; citando o número de contaminados e as mortes ocorridas em decorrência dessa
doença no município. Sendo, portanto, necessária manter a prevenção para que o comércio
possa funcionar sem restrições. Agradeceu a CESAN pela substituição das bombas de
água nas casas populares e que luta, constantemente, juntamente à gerência deste órgão
para que não falte água em Muqui. Agradeceu ao Secretário de Obras pela dedicação; bem
como aos operadores de máquinas, motoristas, garis e ajudantes que estão cuidando do
jardim do Entre Morros que estava um caos e realizando melhorias no campinho de areia.
Pediu para que utilize o carro-pipa para aguar as plantas dos jardins do Entre Morros e da
Praça Geraldo Viana que necessitam de cuidados. Por ofício, direcionado ao Secretário de
Obras, Senhor Fábio, solicitou que utilize areia mais fina no jardim da Praça Geraldo Viana,
pois a que foi utilizada está machucando os pés das crianças. Parabenizou a Prefeitura
Municipal de Muqui e o empenho da Secretaria Municipal de Cultura por manter, de forma
virtual, a tradicional Festa de São João Batista, realizando eventos online. Por ofício,
desejou boas-vindas ao novo ortopedista, Dr. Guilherme, destacando suas qualidades,
dizendo que atenderá todas as segundas-feiras no dispensário médico. Ainda por ofício,
encaminhado ao Prefeito, solicitou, com urgência, antes que ocorra um desastre, que possa
resolver a situação de alta velocidade no bairro São Francisco, na Rodovia Muqui X
Cachoeiro. Busque junto aos órgãos competentes sanar este problema, executando suas
indicações que são: as instalações de cinco faixas de pedestres, citando também sistemas
de radares e quebra-molas. Também por ofício direcionado ao Detran solicitou que faça
uma revisão da Sinalização de Trânsito no Município por meio de auditoria, audiência
pública e das lideranças da cidade, abordando todos os problemas por considerar que está
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um caos, com multas desnecessárias, trânsito congestionados e carros estacionados por
dias atrapalhando o fluxo. Portanto, reforçou a necessidade da vinda da equipa do DETRAN
para reunião e auditoria para sanar esses problemas. Citou o esforço das pessoas
envolvidas com o crescimento do turismo na cidade, destacando que no GPS conta que o
trecho de, aproximadamente, quatrocentos metros, Maternidade – Dona Minervina, está
disponível; e, por isso, muitos turistas tomaram multa neste trajeto. Portanto, esse tipo de
situação prejudica o turismo local. Mediante esse fato, pediu ao DETRAN que retire do GPS
o referido trajeto que aparece como liberado, pois muitos turistas tomaram multa. Ainda em
seu discurso, relatou que a população está se queixando da retirada dos bancos entre as
árvores dos jardins centrai. Desse modo, encaminhou um ofício ao Prefeito para que retorne
com os banquinhos para os locais de onde foram retirados e que descubra onde foram
parar os mesmos. Expôs ainda que há meses a cidade sofre com a falta de iluminação
pública, por ofício, direcionado ao Prefeito, pediu para agilizar a troca das lâmpadas
queimadas. Disse ter ciência dos imprevistos ocorridos com a licitação para contratação da
empresa e que no dia vinte e seis de maio deveria estar concluída. Há mais de sete meses
desde fevereiro os munícipes começaram a vivenciar esse problema. Citou que houve uma
reivindicação de uma empresa que ficou em segundo lugar e continuou e processo, porém
esse mês será concluído; portanto, pediu a compreensão de todos os moradores. Solicitou
do Prefeito que, em parceria com a firma vencedora possa fazer mutirões, de domingo a
domingo, para sanar esse problema, pois o povo está indignado, citando vários bairros que
estão sem iluminação pública. Comentou sobre o ofício encaminhado ao Major Nério em
que relata casos de insegurança e, em apenas seis meses, ocorreram quatro homicídios,
sendo assustador para uma população de quinze mil habitantes. Portanto, pediu a
intensificação das rondas policiais, tendo em vista os assaltos ocorridos em Muqui, por volta
das dezoito horas, em que as pessoas, que saem para caminhar nesse horário, são
abordadas a mão armada. Requereu também, por ofício, que seja intensificada a ronda
policial, no Distrito São Gabriel, pelo menos duas a três vezes por semana, devido aos
assaltos ocorridos e insegurança. Reiterou que, situações como essas, são favorecidas por
falta da iluminação pública na praça desta comunidade. Agradeceu a Secretária de Obras,
juntamente com os funcionários Cristiano e Luiz, que se empenharam para que o caminhão
coletor de lixo pudesse passar na rua Dr. Gesse Coimbra, no bairro Nossa Senhora
Aparecida, na subida, após o Espaço de Estética do João Petini. Houve ainda, a
conscientização feita com os moradores dessa localidade para que deixassem o lixo nas
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portas das residências e não na pracinha. Pediu ainda que o caminhão passe pela Rua
Silvio Furtado e ruas adjacentes. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a atenção e desejou
ótima 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 quatro de agosto 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, 21 de julho de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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