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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE
E UM
Aos quatro dias do mês de agosto 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,
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 vinte e um de julho de dois mil e vinte e um, sendo aprovada conforme
redigida. Não havendo documentos a serem lidos no pequeno expediente, passou-se a
Ordem do Dia. Atendendo a determinação da Presidência, o Diretor-Geral proferiu a leitura
do Projeto de Lei nº 018/2021 – 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. O Parecer da
Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização,
assinado pelo Relator, Senhor José Antônio Mendonça; o Secretário, Senhor Tadeu
Custódio e o Presidente, Senhor Isaias Monteiro Meloni; é pela aprovação conforme
redigido. Posto o referido projeto em discussão, porém não havendo manifestação dos
Nobres Edis, o mesmo foi a votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo,
seguindo a determinação da Presidência, o Diretor-Geral realizou a leitura do Requerimento
Plenário nº 010/2021 – Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, após apreciação em
plenário, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foram lidas as Indicações
e suas respectivas justificativas para apreciação em plenário: - Indicação nº 082/2021 –
Iniciativa do Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação nº 083/2021 – Iniciativa
do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 084/2021 – Iniciativa do Vereador
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Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 085/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago
Fernandes da Costa; - Indicação nº 086/2021 – Iniciativa do Vereador Carlos Henrique Dias
Luparelli; - Indicação nº 087/2021 – Iniciativa do Vereador José Antônio Mendonça; Indicação nº 088/2021 – Iniciativa do Vereador Isaías Monteiro Melloni. 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 Walleson Claudio Petini Alves, popular Claudinho de São Domingos, após
cumprimentos iniciais, em nome da Câmara Municipal de Muqui prestou homenagens ao
seu avô, Senhor Juvenal de Assis Alves. Dizendo ter sido uma personalidade que levou o
nome de Muqui para bem longe, reconhecido pelos seus grandes feitos, amado por todos
e contribuiu muito com essa cidade. Na oportunidade, foi apresentado um vídeo elaborado
pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em que, ainda em vida, Senhor Juvenal
relatou sua trajetória artística como artesão. Após a referida apresentação, o vereador
agradeceu e desejou boa noite a todos. Na sequência, o Vereador Carlos Henrique Dias
Luparelli, após cumprimentar a todos, relatou que esteve na Comunidade São Luiz,
juntamente com os Vereadores José Antônio Beré e Claudinho de São Domingos, viram o
espaço, cedido por um proprietário local, onde será construída uma quadra coberta.
Abordou sobre o calçamento na localidade Filipe Marques, pedindo a administração que
possa fazer essa obra com carinho a fim de atender o anseio dos moradores dessa
comunidade. Discorreu sobre o início da revisão da iluminação pública na cidade,
destacando o longo período em que os Muquienses aguardaram essa prestação de serviço,
explicando que a demora ocorreu devido ao processo de licitação e agradeceu ao
Secretário Municipal de Obras pela iniciativa. Esclareceu sua indicação referente a
equiparação do salário dos técnicos de enfermagem ao dos agentes de saúde, citando a
importância de ter direcionado esse pedido ao Prefeito por gerar despesas ao Município.
Citou que esteve, nas proximidades do Bar do Edézio, no bairro São Pedro e percebeu a
necessidade de limpeza no quintal do falecido Amigo, popular Zé Pão, por haver muitas
madeiras e colchões, sendo estes materiais suscetíveis a pegar fogo, caso joguem guimba
de cigarro neste local, o que solicita providências. Na sequência, o Vereador Tiago
Fernandes da Costa, após cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente, aos demais
Vereadores, colaboradores e as pessoas que acompanham virtualmente pelas redes
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sociais, pelo Seminc e pelo site da Câmara; estimou melhoras o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo e o parabenizou pelo seu aniversário. Abordou sobre a manutenção da iluminação
pública, destacando o fato de jogarem pedras nas lâmpadas e, por ofício, direcionado ao
Prefeito solicitou seja realizado um mutirão, horas extras a fim de intensificar os serviços
para sanar esses problemas. Discorreu sobre o calçamento na Comunidade Morubia e, por
ofício, direcionado ao Secretário Municipal de Administração pediu para determinar os
gastos da empresa contratada, citando que durante uma pesquisa no portal transparência
percebeu que o valor do vergalhão ficou muito abaixo até mesmo do preço de custo, o que
pede esclarecimentos, questionando se está correto e se é compatível com o praticado no
mercado. Também por ofício, encaminhado ao Secretário de Administração pediu
esclarecimentos porque há servidores municipais, com a mesma função serviços gerais,
uns ganham insalubridade e outros não. Abordou sobre as pessoas, sobretudo as crianças
que ficaram ociosas, em virtude da Pandemia da COVID-19 e, mediante essa constatação,
encaminhou ofício à Secretária Municipal de Turismo para que possa acelerar junto ao
Ministério público imbróglio, que se estende há anos, na escola de música de Muqui, por
considerar imprescindível a abertura deste espaço, em caráter de urgência, para que as
crianças possam ocupar o tempo, adquirir conhecimentos musicais, havendo ainda o
resgate de pessoas vulneráveis a fim de que tenham uma vida digna e com incentivo a
carreira musical. Solicitou da Secretaria Municipal de Cultura a troca dos bancos da Praça
Geraldo Viana, pois da forma em que se encontram, prejudicam a imagem do Sítio Histórico
de Muqui. Por ofício, agradeceu às agências bancárias de Muqui, em especial, a Caixa
Econômica Federal e ao Banestes por atender sua solicitação quanto a melhoria do
atendimento à população de Muqui. Agradeceu ao Secretário de Obras e ao Secretário de
Agricultura que de modo incessante luta para servir a todos. Destacou que há muito a ser
feito em Muqui, mas bastante comunidade já foram atendidas, dentre elas citou: Palmital,
Premier, Santana e Argelim. Agradeceu também ao Secretário de Saúde pela dedicação
e atenção aos munícipes, no que tange aos atendimentos diversos e a vacinação. Sem
esquecer de todos os demais funcionários da saúde de Muqui. Por ofício, agradeceu ao
DNIT pela manutenção do asfalto da Rua Leonarda Fraga, iniciando-se no viradouro
estendendo-se até o cemitério. Ainda em seu discurso, solicitou das comunidades que
façam um abaixo-assinado para agilizar a instalação de quebra-molas a fim de sanar
problemas de alta velocidade. Por ofício, solicitou do Prefeito que verifique as condições
dos brinquedos do jardim da Boa Esperança, pois necessitam de manutenção e, se não
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tiver em condições próprias para uso, que os mesmos sejam retirados desse local. Abordou
o fato de as correspondências não chegarem em diversas ruas de Muqui, citando a Rua
Manuel Lopes, popular Goiabão. Enfatizou que solicitou reunião com o supervisor dos
Correios para sanar este problema, sugerindo a contratação de mais funcionários ou
estagiários para cobrir essa demanda. Mediante exposto, por ofício, pediu ao Prefeito que
possa cobrar dos Correios a solução desta problemática. Discorreu sobre a falta de
iluminação pública, e, por ofício, solicitou do Prefeito para agilizar a troca das lâmpadas
queimadas dos postes, na praça de São Gabriel e em todo o distrito, por questões de
insegurança. Ao finalizar, seu discurso agradeceu a atenção e desejou uma ótima noite a
todos. Ato contínuo, o Vereador Tadeu Custódio, iniciou seu discurso com cumprimentos
iniciais, e, por ofício, questionou ao Secretário de Saúde, quando começará o
funcionamento do posto de saúde da Comunidade Verdade, relatando que os atendimentos
ainda estão sendo feitos em espaço cedido na Igreja de São Luiz. Portanto, que o Prefeito
e o Secretário de Saúde possam olhar com carinho por essa comunidade. Encaminhou
ofício ao popular Andrinho, por considerar um menino simples que, juntamente com sua
esposa, contribuíram com a evolução desta cidade; investindo em loja de móveis e na
construção de uma academia a nível de cidade grande. Parabenizou-o pelo esforço,
competência e dinamismo, por acreditar em Muqui e estendeu suas congratulações aos
seus funcionários. Abordou sobre a situação de abandono da Praça Municipal, e, por ofício,
direcionado ao Prefeito e a Secretária de Turismo solicitou providências, com investimentos
em melhorias, que possam olhar com carinho para esse espaço que é um lugar de laser
para as famílias e as crianças. Alertou a respeito da COVID-19, pedindo a população que
use máscaras; sendo esta, uma forma de proteger e respeitar a si mesmo e aos outros.
Destacando que, em menos de vinte e quatro horas, ocorreram mais de mil e duzentas
mortes no Brasil em decorrência da COVID-19; reiterou que essa doença ainda não acabou
e continua causando muitos transtornos às famílias. Comentou também casos confirmados
com a variante da COVID-19 e a necessidade de redobrar os cuidados. Por ofício,
parabenizou ao Frei Jonas; ao Frei Sérgio Gusson e ao Frei Sérgio Sambl pelo dia do
Padre, que possam ser iluminados por levar a palavra de Deus às comunidades. Também
por ofício, direcionado ao Prefeito, pediu que coloque em funcionamento o Centro Cirúrgico
do Hospital Maternidade. Relatando que foi abordado por uma mãe cuja filha se encontra
grávida e o parto terá que ser em Cachoeiro, sem saber com que médico e em que hora.
Disse que o atual Prefeito tem conhecimento desta necessidade, pois no período em que
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esteve nesta Casa como Vereador, fez cobranças enfáticas à gestão da época. Portanto,
os Vereadores devem apoiar essa causa junto com o Prefeito, com o Secretário de Saúde
e torcer para que o centro cirúrgico funcione. Ainda em seu discurso, parabenizou ao
Prefeito, juntamente com secretários, funcionários e operadores de máquinas, pelos
serviços muito bem feito que vem sendo realizados no município. Parabenizou ao
Presidente da Casa de Leis, Dr. Eros Prucoli, pela Limpeza realizada na Câmara de Muqui
e as mudanças já puderam ser notadas. Aproveitou a oportunidade, em nome da Câmara
de Muqui, para parabenizar a todos os pais dessa cidade. Ao finalizar seu discurso, desejou
boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão, fez uso da palavra o Vereador José
Antônio Mendonça, popular Zé Antônio Beré, que, após cumprimentos iniciais, estimou
melhoras ao Vereador Roninho, dizendo que Deus estará no controle de Tudo. Agradeceu
aos funcionários pelo carinho, dedicação e atenção com a qual é acolhido nesta Casa.
Parabenizou a todos os pais Muquienses pelo seu dia. Abordou sobre os reparos da
iluminação pública, destacando que há vários pontos necessitados, mas a empresa já
iniciou os trabalhos e os pontos críticos foram atendidos. Comentou sobre o Posto de Saúde
da Comunidade Verdade, dizendo que já possui a mobília, dependendo apenas do médico
iniciar o atendimento. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que o
problema está na subida de chão acesso a este posto de saúde, que deve fazer uma
contenção, pois no local da obra havia uma rede de manilha, a qual foi tapada e esse
serviço de ser realizado. Retomando a fala, o Vereador José Antônio Mendonça disse que
esteve no local e a empresa deve informar se realmente havia esse bueiro e se foi tapado.
Comentou sobre o dia do Padre e a vida vocacional, por ser o mês dedicado as vocações.
Homenageou aos pais, aos que já partiram como o Senhor Juvenal, o Senhor José de Assis
e ao seu pai, lendo um poema cujo o titulo é “Meu Eterno Pai”. Ao finalizar seu discurso,
desejou as bençãos de Deus 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
dezoito 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, 04 de agosto de 2021.
EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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