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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA PRIMEIRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
VINTE E UM
Ao primeiro dia do mês de setembro 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 dezoito 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 027/2021 – Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Muqui, Estado do
Espírito Santo para o período de 2022 a 2025. Findo o pequeno expediente, passou-se a
Ordem do Dia. Seguindo a determinação da Presidência, o Diretor-Geral realizou a leitura
do seguinte Projeto de Lei para apreciação em plenário: - Projeto de Lei nº 021/2021 – Dá
nome a Rua “F” no Loteamento das Palmeiras 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. Ato contínuo, seguindo a
determinação da Presidência, o Diretor-Geral realizou a leitura das Indicações e suas
respectivas justificativas para apreciação em plenário: - Indicação nº 096/2021 – Iniciativa
do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 097/2021 – Iniciativa do Vereador
Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº 098/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago
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Fernandes da Costa; - Indicação nº 099/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da
Costa; - Indicação nº 100/2021 – Iniciativa do Vereador Eros Prucoli; - Indicação nº
101/2021 – Iniciativa do Vereador Isaias 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 Tadeu Custódio, após cumprimentar a todos, iniciou seu discurso abordando
sobre a indicação do Vereador Zazá Melloni, citando o acidente ocorrido, recentemente,
nas proximidades do ponto de táxi. Por ofício ao Prefeito Municipal, sugeriu seja discutido
até mesmo com os próprios taxistas para que o ponto de táxi possa ser apenas de um lado
da rua. Aparte o Vereador Tiago da Farmácia reafirmou a ocorrência de acidentes e
reforçou a necessidade de consulta pública e a volta do DETRAN ao município a fim de
discutir melhorias no trânsito de Muqui. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio, por
ofício, direcionado ao diretor do DETRAN solicitou a este para que possa vir a Câmara de
Muqui, realizar reunião com Vereadores e os taxistas a fim de rever essa situação e tomar
providências. Parabenizou a INGES, que administra o Hospital Maternidade, e, por ofício à
direção da INGES; ao Secretário de Saúde, Senhor Márcio e ao Prefeito, solicitou
esclarecimentos quanto a questão do Raio-x, relatando que o paciente faz o exame e o
laudo médico não é disponibilizado, portanto possa contratar o profissional para essa
finalidade. Também por ofício, ao Secretário de Obras que possa colocar um braço de
iluminação pública, na última casa, do lado direito, no bairro São Francisco, tendo em vista
que já possui o poste no local e está tudo certo para esta instalação. Solicitou também do
Secretário de Obras possa colocar saibro ou massa asfáltica na beirada da rua ao lado do
Colégio CEM, devido a lama que dificulta transitar nessa região. Ainda por ofício, solicitou
ao Secretário de Obras retirar parte da calçada da ponte, localizada próxima à delegacia,
justificando que há marcas de pneus; pois quando os carros curvam esbarram e amassam
as rodas na beirada dessa calçada. Discorreu sobre os problemas da ponte, localizada na
Rua Hitler Acha Ayub, próximo ao popular Ozorinho, por ser uma estrutura para quatro
vigas, e, em gestões anteriores, retiraram uma das quatro vigas com a promessa de colocala de volta, o que não ocorreu, até o momento. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite
a todos. No uso da palavra, o Vereador José Antônio Mendonça, após cumprimentar a
todos, agradeceu a Deus pela oportunidade de poder buscar melhorias para o Município.
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Agradeceu aos que se encontravam presente no plenário, citando o nome de cada um
destes cidadãos. Relatou sobre o cruzamento que liga a Avenida Jerônimo Monteiro ao
Hospital Infantil e ao Colégio CEM, que já foi motivo de indicação apresentada nesta Casa,
feita por ele, há uns trinta dias, solicitando melhorias nesse local, tendo em vista haver um
fluxo grande e ser intenso o trânsito na parte da manhã, necessitando de instalação de
passagem de pedestre e melhorias nessa região. Abordou também sobre a indicação a
respeito da passagem de pedestre na ponte próximo ao Ozorinho, justificando que, por ela
ser estreita, não tem como uma pessoa, uma bicicleta, uma moto passar junto com um
carro nesse local. Portanto é importante que essas reivindicações sejam atendidas. Por
ofício ao chefe do DNIT solicitou seja resolvida a situação do bairro São Francisco, sobre a
instalação de lombadas para diminuir o excesso da velocidade dos veículos, dizendo que
apesar de vários ofícios serem feitos pelos colegas Vereadores, nenhuma posição foi
tomada nessa localidade, retiraram os radares e os moradores solicitam providências.
Direcionando-se ao Vereador Tiago da Farmácia comentou sobre a retirada dos bancos,
destacando ser esta uma cobrança da população e está sendo definido se retornará com
banco de madeira ou de cimento; portanto, assim que tomarem a decisão, que possam
colocá-los nos locais da onde foram retirados. Disse não saber quem; com a autorização
de quem e para onde foram os bancos retirados; portanto, essa situação deve ser
averiguada e que a Secretaria de Obras, a de Turismo ou quem seja responsável por essa
área verifique como eles foram doados, quem levou e quem pegou, pois houve a
autorização de alguém. Citou a importância de fiscalizar, atuar como legisladores do
município e lutar para que o melhor aconteça e de forma correta. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou boa noite a todos. No uso da tribuna, o Vereador Carlos Henrique
Dias Luparelli, após cumprimentar a todos, agradeceu aos presentes no plenário.
Agradeceu a Deus pela Chuva, citando que o produtor está satisfeito, água é vida, citou as
reportagens sobre o baixo nível das barragens que geram energia. Relatou sobre a estrada
do Margoso, um trecho que a patrol passou e retirou o saibro que estava no morro; dizendo
que ela poderia até passar, mas numa profundida pequena, de forma que jogasse o saibro
de fora para dentro da via e citou a dificuldade dos moradores da região saírem devido as
más condições da estrada. Da mesma forma, ocorreu com a estrada da comunidade Santa
Joana, em que patrolaram, limparam a beirada do barranco, não tiraram a terra e não
colocaram o saibro, portanto, assim que possível possa fazer esse trabalho na estrada, por
haver linha de aluno, moradores, caminhão do leite e o produtor rural precisa de escoar sua
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produção; portanto, necessitam de estrada em condições de transitar. O mesmo ocorre na
comunidade Santa Rita, citando como ponto de referência, o trecho acesso a piscina do
popular Paulo Henrique, por ter passado a máquina na estrada, moradores não tiveram
condições de chegar a suas casas. Na localidade Filipe Marques, onde iniciou o
calçamento, também precisa de melhorias e que o Prefeito informe se realmente veio
recurso para essa obra, dizendo ter ouvido comentários que o dinheiro não chegou e
precisa confirmar se o que foi dito pela gestão passada sobre esse investimento procede.
Relatou sobre a reunião em que participou com Vereador Zinho, Roninho Bola Sete, o
Prefeito e os professores municipais a respeito das reivindicações dessa classe quanto a
reposição das perdas salariais; sendo esclarecido pelo Prefeito que, de acordo com a
arrecadação de 2022, verificará o que será possível melhorar. Solicitou do Secretário
Municipal de Obras, Senhor Fábio, informações sobre o material Revsol, que já foi usado
na localidade Morubia, questionando o porquê não chegou em Muqui ainda; citando como
exemplo que em várias estradas do município de Jerônimo Monteiro foi colocado esse
material. Portanto, deve verificar o que está ocorrendo para que Muqui não fique sem revsol,
tendo em vista ser um produto que o Governo do Estado está cedendo aos Municípios.
Aparte o Vereador Roninho Bola Sete relatou a reunião que participou juntamente com o
Prefeito e o Secretário Municipal de Agricultura em que o Prefeito de Cachoeiro se
disponibilizou a ajudar e abriu as portas do município para Muqui. Disse ainda que esse
material, o Revsol, já deveria estar amenizando o sofrimento de muitos e endossou o ofício
enviado pelo Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli. Retomando a fala, o Vereador
Carlos Henrique Dias Luparelli reiterou os comentários sobre o revsol e o pedido de ofício
sendo um para o Secretário de Obras de Muqui; e o outro, para a Prefeitura de Cachoeiro
de Itapemirim. Também por ofício, direcionado ao engenheiro da Prefeitura, solicitou que
possa realizar uma vistoria numa obra construída no município, o calçadão na localidade
popular Rua das Palmeiras, onde fizeram muro de contenção próximo ao rio. Que seja visto
no projeto qual a porcentagem de cimento usado, destacando que pelo que parece não foi
usado cimento, apenas sacos de terra. Mediante esta constatação, solicitou o laudo do
engenheiro, verificando no projeto se a obra foi executada corretamente e, caso não esteja,
pode correr o risco de cair e a empresa ter que refazer o serviço, já que receberam bastante
dinheiro para prestar esse serviço, deve ser algo de qualidade, citando como exemplo, as
casas populares que estão refazendo o piso, salientando que da primeira vez utilizaram um
produto de péssima qualidade e o posto de saúde da comunidade Verdade que está sendo
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pintado novamente, recebendo como informação que estavam retocando a pintura devido
a ocorrência de problemas em uma telha por onde entrou água. Elogiou a postura do
Vereador José Antônio Mendonça a respeito da cobrança dos bancos que foram retirados
do município, cobrando ou da Associação Surucuiti ou da Chave Satyro possam
encaminhar para essa Casa o ofício o qual autorizou que autorizou a doação desses
bancos. Orientou ao Prefeito que abra a ocorrência na delegacia quanto ao telhado da sede
da prefeitura, que se encontra danificado e prestes a cair, dependendo da SECULT para
solução deste problema, com esse procedimento poderá se resguardar e retirar dele a
responsabilidade do que vier a acontecer. Reclamou da demora da SECULT em revolver
essa situação do telhado, que não tem laje por baixo, sendo que há pessoas correndo risco
por estarem trabalhando neste local. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa
noite a todos. No uso da palavra o Vereador Dr. Eros Prucoli, após cumprimentar a Mesa
Diretora, estendendo aos demais Vereadores, aos presentes no plenário e aos que ouvem
pelo sistema de comunicação desta Casa, agradeceu ao Vereador Roninho Bola Sete, por
ter concedido pronunciar seu discurso antes do dele, ressaltando que seria bem rápido. Por
ofício, convidou para vir a Câmara de Muqui, o Senhor Tyago Hoffmann, Secretário da
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico –
SECTIDES a fim de tratar de assuntos que ele já vem abordando em diversos lugares do
Estado, nas regiões norte e noroeste, referente ao Fundo Soberano, BANDES e SEBRAE.
Destacou que o município possui a ACE-Muqui muito bem organizada e também tem
certeza que o Prefeito participará juntamente com a Câmara desse evento. Reiterou o
pedido para que todos os nove vereadores possam assinar esse convite, a Câmara estará
de portas abertas para o Senhor Tyago para esclarecer o que pode ser ofertado a Muqui,
tendo em vista haver um comércio extremamente carente. Ressaltou que o município
possui como empregador a Prefeitura e o comércio, não há empresas grandes; portanto,
existe uma dependência do pequeno comerciante. Enfatizou a importância de fortalecer o
comércio e reiterou a necessidade de trazer a Muqui o Secretário da SECTIDES, a fim de
apresentar propostas do BANDES, que está bem capitalizado no Estado e com muito
crédito, sendo disto que Muqui está precisando no momento. Ainda em seu discurso,
solicitou ofício destinado ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras com relação a
limpeza do rio, utilizando o maquinário pocan; haja vista a proximidade da estação chuvosa;
portanto as cobranças devem iniciar agora, pois não adianta esperar, se chegar outubro,
novembro, período em que os moradores ribeirinhos passam as noites vigiando o rio.
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Reiterou o pedido a administração pública para que se antecipe quanto a limpeza dos rios,
que seja solicitando do Estado uma patrulha mecanizada, tipo pocan das maiores, para
atender essa demanda. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli destacou a
relevância da limpeza dos rios, porém o mais importante seria a retirada de areia de baixo
da ponte próximo ao Campo de Futebol, pois toda a água passa embaixo por esse local.
Há também uma viga que dá um metro e setenta de altura no sentido contrário do fluxo do
rio e represa a água, portanto, quanto mais tirar aumentará o volume; e a máquina pocan
já pegaria essa areia e jogaria em cima do caminhão. Retomando a fala, o Vereador Eros
Prucoli reafirmou a necessidade de se dar atenção especial embaixo de todas as pontes,
não somente a da saída do campo, que sempre tem dado problemas; mas em todas as
outras, desde o Entre Morros, passando pelo Ferroviários, vindo pela Boa Esperança,
sendo necessário organizar essa parte para que não se tenha problemas no final de ano.
Desejou que se possa chegar no final de ano com Muqui inteira vacinada contra a COVID19 e sem enchentes também. Reiterou os benefícios das limpezas do rio feitas
anteriormente e que a estenda até as proximidades do Campestre. Ao finalizar seu discurso
agradeceu a atenção e desejou boa noite a todos. No uso da palavra, o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo, após cumprimentar a todos, reverenciou a Deus, destacou as
dificuldades da vereança e, por ofício, direcionado a Deputada Lauriete e aos trinta
deputados estaduais, pediu a cada um que se prontifique a enviar emenda parlamentar
para beneficiar ao município de Muqui e que seja ofício coletivo em nome de todos os
Vereadores. Comentou sobre a necessidade de haver um raio-x com laudo, sendo este um
direito do paciente. Reiterou o ofício à Deputada Lauriete, agradecendo pela presença
nesse município e por destinar emenda parlamentar no valor de trezentos mil reais e de um
caminho de coleta de lixo no valor de trezentos e oitenta mil reais. Relatou sobre o pedido
de emenda no valor de cinco milhões para construção de cinquenta casas populares,
prometendo-se a lutar por essa causa em seu mandato. Salientou que em reunião com a
INGES, foi dito que o Hospital Maternidade precisa de equipamentos, e, por ofício,
direcionado à Deputada Lauriete solicitou emenda no valor de duzentos mil reais para
equipá-lo com camas hospitalares e demais acessórios a fim de proporcionar a INGES mais
tranquilidade para trabalhar. Disse que ficou internado no hospital Aluísio e constatou que
o tratamento está de primeira qualidade, porém há muito o que melhorar. Aparte o Vereador
Tadeu Custódio parabenizou ao Vereador Roninho pelo esforço e trabalho feito em prol do
município de Muqui. Retomando a fala, por ofício, ao Deputado José Esmeraldo, agradeceu
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pela presença no município e pela ambulância semi-UTI que já se encontra empenhada e
chegará diretamente para o hospital de Muqui, ressaltando ser uma emenda de bancada,
no valor de duzentos e oitenta mil reais, destinada para uma cidade pequena como Muqui.
Nesse ínterim, pediu ao Deputado José Esmeraldo emenda de cem mil reais para o Hospital
Maternidade destinado para custeio em geral. Destacou que seu trabalho é voltado para
área da saúde e destinou ofício ao funcionário Rony Von Nery, destacando que o Prefeito
Cacalo fez uma contratação muito bem feita. Este funcionário é gerente de transporte,
motorista e tem boa vontade de atender a população Muquiense. Aparte o Vereador Tadeu
Custódio endossou o ofício em nome dessa Casa para o funcionário Rony Von Nery e
demais motoristas da saúde, incluindo o Senhor Adilson pela disponibilidade e bom
atendimento prestado à população. Retomando a fala, o Vereador Ronald Bola Sete sugeriu
o envio de ofício coletivo a estes profissionais. Citou que, no período de campanha, o
Prefeito prometeu resolver o problema da rede de esgoto a céu aberto na rua Adolpho
Hoppe, relatando que devido a um erro no planejamento, o esgoto cai direto na rua e a
comunidade sofre com mau cheiro. Comentou sobre uma rua que estava toda descalçando;
justificando que a maioria das obras, do mandato passado, foram feitas muito rápidas,
considerando obras eleitoreiras. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli sugeriu
recorrer a empresa que fez as obras para que sejam tomadas as devidas providências. No
uso da palavra, o Vereador Tiago da Farmácia, após cumprimentar a todos, iniciou seu
discurso corrigindo suas palavras ditas na sessão passada referente ao excesso de
velocidade dos motoristas da área saúde, justificando que se referiu a alguns; e, não a
todos os motoristas. Por ofício, os agradeceu pela dedicação, pelos serviços prestados e
reiterou que alguns são imprudentes, podendo causar acidentes. Comentou sobre as
dificuldades enfrentadas nos últimos tempos, como a pandemia, ausência de chuvas e a
crise energética. Por ofício, direcionado a CESAN e EDP Escelsa para que possam criar
estratégias e alternativas de energia, citando a solar e a eólica, fazer comunicados e
conscientizar na economia de energia e de água, porque, muitas vezes, falta conhecimento
de como usar adequadamente estes recursos. Mediante exposto, deixou seu apelo a
CESAN e a EDP Escelsa para criar estratégias e alternativas de economia. Solicitou ofício
ao Prefeito para viabilizar medidas com intuito de conter a poluição sonora transmitidas
pelos carros de propagandas, por transitarem com volume acima do permitido pela lei,
incomodando idosos e crianças. Discorreu sobre a situação da Rodovia Muqui x Cachoeiro,
Bairro São Francisco, dizendo que enviou ofício, a um tempo atrás, ao DNIT, pedindo
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soluções, como o retorno do radar, instalação de quebra-molas e faixas de pedestres.
Obteve resposta deste órgão em que demostrou a estatística sobre a ocorrência de
acidente fatal de três em três anos e não possibilitaria o retorno do radar. Lamentou por ter
que haver acidente fatal e só depois tomar providências, preferindo a prevenção. Mediante
o exposto, solicitou o reenvio de ofício ao DNIT para que dê alternativas com a finalidade
de sanar o excesso de velocidade na BR 393, rodovia Muqui x Cachoeiro. Ainda em seu
discurso, disse que para suprir as necessidades da população, faz muitas indicações para
que as comunidades sejam atendidas. Desse modo, encaminhou outro ofício ao Prefeito
para que as avalie com carinho, tendo em vista ser ideias para o bem estar do povo. Aparte
o Vereador Zazá Melloni agradeceu ao Prefeito, à Secretária Municipal de Educação e ao
Vagner por terem vindo à Câmara prestar esclarecimentos aos Professores Municipais a
respeito da remuneração salarial. Se colocou à disposição juntamente com essa Casa de
Leis, pois deseja o bem dessa classe. Retomando a fala, o Vereador Tiago da Farmácia
citou a Lei 173, da pandemia, válida até dezembro, mas acredita que, no próximo ano,
poderá atender as reivindicações dos professores municipais. Solicitou ofício ao Secretário
Municipal de Agricultura para continuar a dragar os rios, citando que os serviços pararam
no bairro Entre Morros, na Rua Leonarda Fraga. Possa atender a Rua Assunta Tâmara
sentido Mimoso do Sul, nesse local há muitos objetos dentro do rio. Reiterou o pedido ao
secretário para que possa sanar este problema, por enquanto é uma prevenção, justificando
que as enchentes causam grandes transtornos. Também por ofício à Viação Real, ao
Gerente Comercial, Saulo Fraga, para que não relaxe nas medidas preventivas contra a
COVID-19, pois a pandemia ainda não acabou, há muita aglomeração nos ônibus e o perigo
de contaminação aumenta, portanto, atitudes devem ser tomadas. Nesse ínterim,
parabenizou ao Senhor Saulo por ser prestativo, estando sempre à disposição para ajudar.
Também por ofício, a empresa prestadora de serviços de iluminação para que de forma
imediata possa resolver a falta de iluminação pública no distrito de São Gabriel e algumas
pendências na Zona Urbana, pois há bastante reclamações. Se não há atendimento por
que o carro não consegue ter acesso às localidades, que coloque um carro menor e dê
alternativas. Aparte o Vereador Zazá Melloni, por ofício, cobrou ao Prefeito quando haverá
a extensão de rede elétrica na popular Rua do Eucalipto, dizendo ter sido cobrado
novamente pelos moradores. Cobrou manutenção da iluminação pública, lâmpadas
queimadas no bairro San Domingo e, até o momento, não chegou o atendimento nas ruas
que estão completamente escuras. Pediu ao Prefeito que tenha um carinho especial para
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com os moradores do Bairro San Domingo, onde ele tanto andou pedindo votos.
Retomando a fala, o Vereador Tiago da Farmácia reiterou o pedido de alternativas e carro
menor para atender as localidades de difícil acesso e sanar esse problema de falta de
iluminação pública, dizendo que o povo aguardou o processo de licitação, mas agora que
a empresa foi contratada deve realizar mutirão, trabalhar nos dias de sábado, domingo e
feriado, porque o povo está nas escuras, enfrentando o caos e a insegurança. Encaminhou
ofício ao Secretário Municipal de Obras, em caráter emergencial, para sanar o
desmoronamento do calçamento da Avenida João Jacinto, perto da ponte da Boa
Esperança, em frente a casa da professora Luciene de Oliveira. Portanto, possa reformar
o calçamento para que não ocorra uma tragédia. Pediu ao Senhor Prefeito que, se for o
caso, faça um processo seletivo para os agentes de saúde para as áreas que estão sem
cobertura desses profissionais a fim de atender as comunidades desassistidas. Por ofício
a Secretária Municipal de Cultura pediu que faça uma parceria juntamente com a igreja e a
Prefeitura de Muqui para providencias o conserto do relógio da Igreja Matriz, citando que,
em conversar com especialista, essa manutenção não ficará barata. Reafirmou ser
representante do povo e visa as necessidades destes. Ao finalizar seu discurso, agradeceu
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 quinze 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, 01 de setembro de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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