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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE
E UM
Aos dezoito 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, Ronald
Barbosa Eduardo 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. 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 quatro de agosto 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 021/2021 – Dá nome a Rua “F” no Loteamento das Palmeiras e dá outras
providências; - Projeto de Lei nº 022/2021 – Altera a lei Municipal nº 720 de 15 de setembro
de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 023/2021 – Autoriza a Concessão de
Uso de Bens Públicos de Uso Especial e Dominicais e dá outras providências; - Projeto de
Lei nº 024/2021 – Autoriza a Execução de Serviços Particulares e dá outras providências;
- Projeto de Lei nº 025/2021 – Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e dá outras providências; - Projeto de Lei nº 026/2021 – Cria o Fundo Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências. Findo o pequeno
expediente, passou-se a Ordem do Dia. Seguindo a determinação da Presidência, o DiretorGeral realizou a leitura dos seguintes Projetos de Lei para apreciação em plenário: - Projeto
de Lei Nº 017/2021 – Torna obrigatória a divulgação junto ao Serviço Municipal de
Informação e Cultua – SEMINC das farmácias de plantão no Município de Muqui/ES e dá
outras providências. Lido o Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio
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Ambiente, Urbanismo e Infraestrutura Municipal, assinado pelo Relator, Senhor Carlos
Henrique Dias Luparelli de forma que seja submetido a deliberação em plenário. Dos
demais membros: O Secretário, Senhor José Martins Filho, com o Relator faz coro, votando
que se dê acolhida integral ao referido projeto encaminhado ao plenário para apreciação.
Deixou de emitir parecer, o Presidente da Comissão, Senhor Ronald Barbosa Eduardo, por
ser o autor do presente projeto. Levado o referido Projeto em discussão, porém não
havendo manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi a votação sendo aprovado por
unanimidade. Na sequência, lido o Projeto de Lei Nº 020/2021 – Dá nome a rua no Bairro
São Francisco e dá outras providências. Lido o Parecer da Comissão de Educação, Cultura,
Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e Infraestrutura Municipal, sendo o mesmo submetido
à apreciação plenária conforme redigido. Posto o referido Projeto em discussão, porém não
havendo manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi a votação sendo aprovado por
unanimidade. Dando prosseguimento, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli solicitou
a dispensa de prazo do Projeto de Lei nº 022/2021 - Altera a lei Municipal nº 720 de 15 de
setembro de 2017 e dá outras providências, o qual foi lido na íntegra pelo Diretor da Casa.
Nesse ínterim, o Presidente da Câmara explicou o teor do projeto aos Vereadores e, levado
em votação, a dispensa de prazo foi aprovada por unanimidade. Logo após, o Diretor-Geral
proferiu do 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 Isaías Monteiro Meloni; os quais submetem
o referido projeto à apreciação plenária conforme redigido. Posto o Projeto de Lei nº
022/2021 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 011/2021 –
Vereador proponente 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 089/2021 – Iniciativa
do Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação nº 090/2021 – Iniciativa do
Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 091/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago
Fernandes da Costa; - Indicação nº 092/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da
Costa; - Indicação nº 093/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; Indicação nº 094/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº
095/2021 – Iniciativa do Vereador Isaias Monteiro Melloni. Após a leitura, todas as
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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 Ronald Barbosa Eduardo, recebeu as boas-vindas do Presidente da Câmara e
seus cumprimentos pelo restabelecimento da saúde do Nobre Vereador. Em seguida,
iniciou seu discurso com saudações e direcionando-se aos Professores Municipais, os
quais se encontravam no plenário, destacando a necessidade de valorizá-los pela
importância de suas atribuições e colocou-se a disposição na luta pelo reajuste salarial
desta classe. Justificou sua ausência nas sessões ordinárias, por motivos de saúde,
relatando o período em que esteve internado. Disse que não vem a Câmara defender seu
salário; e sim, lutar e representar a população Muquiense. E mesmo quando se encontrava
no hospital, acompanhou os trabalhos desta Casa. Relatou o período em que esteve
internado, enfatizando a surpresa preparada no dia do seu aniversário pelos funcionários.
Por ofício, direcionado ao Hospital “Aluísio Filgueiras” e a empresa INGES agradeceu o
excelente tratamento recebido, não por ser Vereador, mas por ser um cidadão Muquiense.
Manifestou elogios ao Hospital Aluísio Filgueiras e a INGES, destacando que como todos
demais hospitais públicos, há muito que melhorar. Também direcionou ofício de
agradecimento ao Deputado José Esmeraldo, dizendo que esteve na cidade nessa
semana. Relembrou a reunião com o Governador Renato Casagrande em que pediu uma
ambulância semi-uti para fazer o transporte dos pacientes. E nessa visita, o Deputado José
Esmeraldo comunicou ao hospital que, se encontra empenhada, uma ambulância semi-uti
a pedido do vereador Roninho Bola Sete. Reiterou o ofício agradecendo ao deputado pela
iniciativa. Discorreu sobre o mutirão de vacina contra COVID-19, realizada no Parque de
Exposição, onde foram vacinadas quatrocentas pessoas. Informou também que sábado
serão vacinados jovens a partir de dezoito anos, salientando que com empenho da
secretaria municipal de saúde e dos demais funcionários acredita que a população será
imunizada. Justificou a importância da Lei que foi aprovada nessa sessão a respeito da
divulgação da farmácia de plantão. Questionou ao Diretor da Casa, a função do Vereador
sendo respondido que é fiscalizar, servir e legislar. Mediante essa resposta, questionou
porque essa Casa de Leis não conseguiu “tirar do papel” o projeto sobre o transporte de
pessoal para Marapé. Ressaltou o investimento da empresa Cofril, em um local para
fabricação de linguiça e a geração de mais de duzentos empregos. Ressaltou que essa
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Casa deverá buscar caminhos para criar uma lei que beneficiem o povo Muquiense. Aparte
o Diretor da Câmara informou que o referido projeto se encontra na Casa e o Executivo,
autor da matéria, solicitou que parasse com a sua tramitação. Retomando a fala, o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo expôs ter conhecimento do ocorrido, pois conversou com o
Prefeito Municipal. Questionou que, se há algo que esteja atrapalhando a tramitação deste
projeto, porque essa Casa de Leis, que possui um Jurídico forte, entendedor de leis, não
envie um ofício a Sudeste, detentora da concessão da linha, pedindo que venha firmar um
compromisso com Muqui, de forma que possa disponibilizar ônibus para levar esse povo a
Marapé, destacando que o povo de Muqui está desempregado e haverá muitas vagas
nessa região. Discursou sobre sua proximidade com Prefeito Municipal e seu objetivo como
Vereador que é de transformar Muqui uma das melhores cidades do Brasil para se morar.
Por ofício, direcionado ao Prefeito para que faça reunião com a Câmara e a SUDESTE a
fim de encontrar caminhos para que a população não perca essas vagas de empregos.
Aparte o Vereador Tiago da Farmácia esclareceu sobre a reunião nessa Casa, com os
Procuradores da Prefeitura e o da Câmara de Muqui, onde avaliaram esse projeto,
salientando que o sonho é que este entre em pauta e seja votado o mais rápido possível,
mas que o mesmo precisa de ajustes. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo reiterou seu posicionamento quanto a necessidade de se há problemas no projeto,
que essa Casa o devolva para prefeitura, pois quando há gastos, deve ser iniciativa do
executivo, mas a Câmara pode criar lei cobrar providencias da Sudeste ou busque ao
Ministério Público para que cumpra a determinação de colocar esse transporte para levar
os funcionários. Ainda em seu discurso, pediu uma reunião com a Secretária Municipal de
Cultura para que venha explicar a essa Casa, qual será o procedimento a respeito do Museu
“Senador Dirceu Cardoso”, tendo em vista ser uma obra grandiosa alavancada pela
Secretaria do Estado, mas não há muito acesso sobre o funcionamento do museu. Citando
que há muitas demandas sob a responsabilidade da Prefeitura, citando como exemplo,
gastos de, aproximadamente, quatrocentos mil reais por mês com a manutenção do
Hospital Maternidade. Reiterou a obra imensa do museu que demandará um grande gasto
e não se qual o planejamento, como será feito e como funcionará. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou boa noite a todos. No uso da palavra, o Vereador Carlos Henrique
Dias Luparelli, após cumprimentar a todos, comentou sobre a modificação do trânsito,
citando o trecho de mão única que inicia no grupo escolar até a lavanderia, considerando
inviável pelo tempo dispendido e gastos de combustível, portanto deve ser revisto; citando
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também a necessidade vagas de estacionamento. Solicitou ofício a responsável pelo
hospital questionando sobre o funcionamento do centro cirúrgico para atender aos
munícipes. Explicou também sobre a sua indicação de obras na ponte próximo ao Estádio
de Futebol, sendo necessária fazer as laterais para dar vasão da água e que o prefeito
possa limpar essa área, conseguir emendas e recursos para essa obra de desobstrução.
Comentou sobre a transferência da saída do jardim de infância para o terreno ao lado do
grupo escolar. Parabenizou a ACE-Muqui pela instalação das câmeras o que favorecerá o
comércio local e o monitoramento de entrada e saída de veículos da cidade. Comentou
sobre o seu contato com Saulo, chefe da empresa Real a fim de tratar de assuntos como a
utilização do parque de exposição como garagem dos ônibus e qual a contrapartida poderá
ser dada ao município sugerindo a construção de pontos de ônibus cobertos. Abordou sobre
as reivindicações dos professores municipais, citando a lei federal que impede reajustes
salariais durante a pandemia e sugeriu reunião com Prefeito para ouvir dele uma posição.
Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Tiago da Farmácia que, após cumprimentar
a todos, agradeceu aos prestadores de serviços de Muqui pelo comprometimento e
dedicação a população. Abordou sobre o destaque da educação de Muqui e a necessidade
de valorizar os professores municipais, parabenizando-os pelo trabalho. Por ofício,
agradeceu a equipe responsável pela iluminação pública e ao funcionário Elson pela
dedicação nos serviços prestados, citando as localidades atendidas. Relatou o descaso das
empresas CESAN e Banco do Brasil para com os munícipes. Solicitou ofício ao Prefeito
que determine mutirão para manutenção da iluminação pública no bairro San Domingo e
no Distrito São Gabriel. Citou as reclamações feitas quanto ao mal atendimento e excesso
de velocidade por parte dos funcionários da área da saúde, e, por ofício, solicitou do Prefeito
as devidas providências. Orientou as comunidades para que façam abaixo-assinado caso
queiram a instalação de quebra-molas. Por ofício, direcionado ao DNIT disse estar
insatisfeito e indignado por não ter sido atendido ao pedir a instalação de quebra-molas na
Rua Leonarda Fraga, o que reitera essa solicitação. Ainda por ofício à Secretária Municipal
de Educação, solicita que seja disponibilizado para os estudantes que moram na zona
urbana, o mesmo transporte escolar direcionado aos que residem na zona rural. Também
por ofício ao Secretário de Obras, questionou por que não fizeram o serviço de um morador
da Morada do Sol, sabendo que este requisitou uma NR, em janeiro. Desse modo, pede
com urgência a conclusão do calçamento que está irregular, impedindo-o sair de sua casa
com o seu carro. Reforçou por ofício, o pedido do Vereador Tadeu Custódio quanto ao
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banheiro público, próximo a rodoviária, solicitando que faça a manutenção ou interdite o
banheiro ou contrate empresa para sanar esse problema. Abordou sobre o relaxamento da
população com a COVID-19 e possibilidade de contaminação de crianças. Em aparte, o
Vereador Tadeu Custódio disse que entrou em contato com o Prefeito a respeito do
relaxamento das medidas contra a COVID-19 e obteve como resposta que está seguindo
as normas do Governo do Estado; deste modo, sugeriu envio de ofício ao Governador e ao
Secretário de Estado da Saúde, pedindo seja revista essa situação, devido o afrouxamento
das medidas de prevenção contra COVID-19, em que estão abrindo para festas e a doença
pode voltar a lotar os hospitais e declarou seu repúdio ao Governo do Estado quanto a esse
posicionamento. Retomando a fala, o Vereador Tiago da Farmácia, reiterou sua
preocupação quanto o recuo nas medidas de prevenção contra o COVID-19, sendo que o
vírus ainda circula em Muqui, e, por ofício, ao Secretário de Estado de Saúde e ao
Presidente da Assembleia, cobrando a intervenção destes para que as providências sejam
tomadas. Alertou a todos quanto a importância de tomar a segunda dose da vacina contra
a CPVID-19. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador José Antônio Beré que, após
cumprimentar a todos, se colocou à disposição dos professores com relação as suas
reivindicações salariais. Comentou sobre os agricultores de produtos orgânicos que
representaram Muqui no Jornal do Campo, citando os problemas de saúde causados pelos
agrotóxicos. Por ofício, solicitou da empresa Real que retornem o horário das 16:20h, linha
Muqui a Cachoeiro de Itapemirim, para favorecer os trabalhadores que dependem de
transporte público para retorna às suas residências. Agradeceu aos funcionários do
SEMINC pelos serviços prestados. Agradeceu pelos trabalhos iniciados no município,
citando como exemplo, o calçamento da comunidade Filipe Marques. Solicitou do
Secretário Municipal de Meio Ambiente retirada das palmeiras, localizadas próximas ao
Grêmio Estudantil, tendo em vista que já possui o licenciamento para esta finalidade e as
famílias que residem nas proximidades dessas palmeiras estão correndo risco. Solicitou da
Vigilância Sanitária que cobre aos proprietários dos lotes a limpeza dos mesmos e que o
município possa cobrar multa e, se necessário, envie lei com este teor para a Câmara
aprovar. Comentou sobre os pontos de ônibus que é responsabilidade do DNIT, e, por
ofício, solicitou sejam reconstruídos na comunidade São Luiz e Recreio; citando ainda a
possibilidade de parceria com a empresa Viação Real. Solicitou a manutenção na
iluminação pública, destacando que no bairro San Domingo, ainda há pessoas descendo
com lanterna de celular ligados devido as ruas escuras. Pediu ainda, a extensão de rede
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elétrica na Rua José Antônio Mendonça. Em meio às justificativas, pediu aos responsáveis
pelo trânsito de Muqui que providencie a instalação de uma placa “Pare”, em frente ao
antigo galpão da prefeitura, no bairro São Pedro. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e
desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Isaías Monteiro
Meloni, popular Zazá Meloni que, após cumprimentar a todos, parabenizou ao Vereador
José Antônio Beré pelo seu aniversário. Abordou sobre a reivindicação dos professores
municipais a respeito do reajuste salarial, citando os entraves existentes e os caminhos
para que eles sejam atendidos em suas reivindicações; e, por ofício, em nome de todos os
Vereadores, solicitou a presença do Prefeito, para que, na próxima sessão, venha dar
posição aos professores que apelam por essa valorização salarial. Abordou sobre as
indicações que são realizadas pelos Vereador, mas não são atendidas pelo Executivo,
citando, como exemplo, que, desde dezembro foi licitada a iluminação pública, a
substituição por lâmpadas de Led e a extensão de rede elétrica da localidade Eucalipto e,
até o momento não realizaram. Expôs que o Vereador está cobrando o básico. Ressaltou
a importância de os Poderes Executivo e Legislativo trabalharem em harmonia. Aparte o
Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli abordou sobre a possível transferência da
Comarca de Muqui para Mimoso do Sul, destacando o abaixo-assinado para que o Fórum
não saia de Muqui, tendo em vista ter sua sede própria. Enfatizou ainda que, a comarca de
Mimoso do Sul que deveria vir para Muqui, pois eles pagam vinte e sete mil reais de aluguel;
e, em Muqui, não haveria essa despesa. Informou também que já foi solicitado o apoio dos
Deputados Federais. Retomando a fala, o Vereador Isaías Monteiro Meloni, reiterou o
pedido de ofício para que o Prefeito compareça à próxima sessão a fim de prestar os
devidos esclarecimentos aos professores municipais e se colocou à disposição para o que
for necessário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa Diretora, declarou
encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia primeiro de setembro
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, 18 de agosto de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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