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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE
E UM
Aos quinze 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: 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 primeiro de setembro de dois mil e vinte e um, sendo aprovada
conforme redigida. Ato contínuo, passou-se ao pequeno expediente em que o Presidente
solicitou do Diretor-Geral a leitura dos documentos recebidos: - Projeto de Lei Nº 028/2021
– Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 035/1998 e dá outras providências; - Projeto de Lei Nº
029/2021 – Autoriza a contratação temporária de profissional na área da saúde para atuar
durante o período de decretação de situação de emergência em saúde, decorrente da
pandemia da COVID-19; - Projeto de Resolução Nº 002/2021 – Concede título de Cidadão
Muquiense 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 025/2021 – Cria
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências. Lido
o Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, em que
submete a matéria 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, lido o Projeto de Lei nº 026/2021
– Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências.
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O Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização,
submete a matéria 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 102/2021 – Iniciativa do Vereador Isaias Monteiro
Melloni; - Indicação nº 103/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; Indicação nº 104/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; - Indicação nº
105/2021 – Iniciativa do Vereador Isaias Monteiro Melloni. Após a leitura, todas as
indicações foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. Na oportunidade, o Presidente
da Mesa Diretora, Vereador Dr. Eros Prucoli, solicitou dispensa de prazo para o Projeto de
Resolução Nº 002/2021 – Concede título de Cidadão Muquiense e dá outras providências.
Posto em votação, a dispensa de prazo do referido projeto foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, o Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de Resolução Nº 002/2021 e, logo
após, levado a discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, 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, por vinte minutos aos Vereadores inscritos, que
ocuparam a tribuna em pronunciamento, na seguinte ordem: O Vereador Tadeu Custódio,
após cumprimentar a todos, por ofício, pediu providências a INGES quanto a organização
e controle da sala de espera onde se encontram muitas pessoas aglomeradas em plena
pandemia, disponibilizar um técnico ou enfermeiro para verificar casos de atendimento
prioritários, sobretudo mães com crianças de colo, gestantes e idosos; bem como casos de
urgências. Citou relatos de pessoas contaminadas por Covid e estarem nesse local
aguardando atendimento junto com outros pacientes. Abordou sobre os assaltos ocorridos
a mão armada aos dois postos de gasolina da cidade, reclamando da demora no
atendimento por meio do 190 cuja central é em Vitória. Mediante sua constatação, sugeriu
seja disponibilizado um telefone local para agilizar o contato com a Polícia Militar. Ainda
sobre esse assunto, encaminhou ofício ao Secretário de Segurança de Estado do Espírito
Santo e ao Prefeito Municipal, destacando que esse sistema não foi aprovado, sendo
necessário que revejam e que autorize um contato, um número de celular no batalhão local
para receber as chamadas o qual possa ser divulgado para a população. Se posicionou
quanto a possibilidade de transferência da Comarca do Município e, por ofício, ao Tribunal
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de Justiça, ao Presidente da Assembleia e ao Deputado Estadual Theodorico de Assis
Ferraço, pedindo providências e que não feche a Comarca de Muqui, como já fecharam as
do norte do Estado. Explicou sobre o atraso que ocorrerá caso juntem os processos de
Muqui, Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul e reiterou o pedido de ofício para tomada de
providências. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Em seguida,
o Vereador Isaías Monteiro Meloni, popular Zazá Melloni, após cumprimentos iniciais,
abordou sobre diversas reivindicações que os Vereadores ouvem dos munícipes, as quais
são enviadas ao Prefeito por meio de indicações e requerimentos; sendo deste, a
prerrogativa de executá-las. Mediante o exposto, solicitou ao Chefe do Poder Executivo que
possa analisar as indicações com atenção e carinho. Comentou sobre a sua indicação
referente a disponibilização de ônibus para os estudantes de faculdade, em que obteve
como resposta a inviabilidade por aumento de gastos. Portanto, por ofício, pediu que faça
a relação dos gastos para que possa incluir no orçamento de 2022 que será votado na
Câmara. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. No uso da
palavra, o Vereador Tiago Fernandes da Costa, após cumprimentar a todos, prestou seus
agradecimentos aos servidores públicos e funcionários que prestam serviços em Muqui,
destacando as atribuições desempenhadas pelas secretárias. Por ofício, manifestou seus
agradecimentos aos profissionais da Secretaria Municipal de Obras citando os serviços
realizados no município. Por ofício, agradeceu à Cooperativa Cafesul, aos idealizadores do
Póde Mulheres e demais empresas de café que geram empregos no município. Por ofício,
ao Major Nério pediu para intensificar o policiamento nas proximidades do local de
embarque do ônibus com destino ao Rio de Janeiro, às 22:00h; bem como nas
proximidades dos postos de gasolinas, farmácias que ficam de plantão e lanchonetes.
Verificar ainda excesso de velocidade nas vias públicas, sobretudo na popular Rua do Boi.
Atuar também na Comunidade São Gabriel devido as festas ocorridas em bares com som
alto a noite toda, o que vem causando transtornos à vizinhança. Abordou sobre a
necessidade de dar continuidade a manutenção na iluminação pública. Comunicou que já
enviou ofício à Viação Real pedindo para que não deixe nenhum passageiro para trás por
falta de sinalização nos pontos de ônibus nas rodovias federais, estaduais e municipais.
Ainda por ofício ao DNIT, ao DER e a SEDURB solicitou seja feita manutenção nas placas
informativas de ponto de ônibus e agradeceu ao Senhor Saulo Fraga pela disponibilidade
e interesse de sanar os problemas de aglomeração. Expôs os esclarecimentos prestados
pelo Secretário Municipal de Administração a respeito da contratação de agentes de saúde
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para o município. Explicou as iniciativas tomadas e a disponibilidade de vacinas para
aplicação da terceira dose direcionadas aos idosos. Ao finalizar seu discurso agradeceu e
desejou boa noite a todos. No uso da palavra, o Vereador José Antônio Mendonça expôs
seu posicionamento sobre a demora no atendimento prestado pelo 190, enfatizando os
transtornos enfrentados ao acionar a Polícia Militar. Manifestou seus agradecimentos,
encaminhando ofício aos funcionários e a empresa que realizam a manutenção da
iluminação pública no município. Elogiou o trabalho das mulheres cafeicultoras da região
que participaram do globo repórter. Aparte, o Vereador Tadeu Custódio sugeriu envio de
ofício, em nome de todos os Vereadores da Câmara, parabenizando a estas mulheres,
sendo prontamente acatado pelo Vereador José Antônio Mendonça. Ao retomar o uso da
palavra, abordou sobre a poluição sonora e o incomodo causado às famílias, destacando
que deve ser fiscalizado. Aparte o Vereador Tadeu Custódio relatou sobre o carro de
propaganda vindo de Cachoeiro que transitou pela cidade com volume do som muito alto.
Retomando a fala, o Vereador José Antônio Mendonça relatou sobre a necessidade de
cobrar dos vigias da Praça Municipal que devem estar atentos aos casos de globos e
lâmpadas quebradas por vândalos. Ao finalizar seu discurso desejou boa noite a todos. No
uso da palavra, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, após os cumprimentos iniciais,
disse que convidará ao Prefeito a visitar e buscar firmar parcerias com o Prefeito de Atílio
Vivácqua, com relação ao maquinário tipo pokan necessário para a limpeza dos rios,
sobretudo embaixo da ponte próximo ao estádio de futebol. Por ofício, solicitou a
substituição de lâmpadas na praça de São Gabriel onde as crianças gostam de brincar à
noite. Também por ofício, solicitou do Secretário Robertinho para que envie a licença do
IEMA para comprovar se realmente foi autorizado o aterro realizado no antigo Polivalente,
relatando a causa de ser sido demolido; solicitou também, a do serviço de escavação feita
atrás do Hospital Maternidade. Por ofício, ao servidor Miguel pediu para agilizar a licitação
referente ao calçamento rural. Abordou sobre os assaltos ocorridos com popular Paulo do
Muro e nos postos de gasolina da cidade, lamentando pelo tempo que se leva para efetivar
as chamadas pelo 190 até o atendimento efetivado pela Polícia Militar no local da
ocorrência. Citando também o atendimento nas ligações feitas para o SAMU, cuja central
é Vitória, o excesso de dados solicitados o que leva muito tempo até socorrer uma pessoa
que sofreu acidente ressaltando que, a morosidade no atendimento das chamadas
prejudica aqueles que precisam de atendimento com urgência. Discorreu sobre as
informações solicitadas ao Executivo a respeito do recurso destinado ao Calçamento da
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localidade Filipe Marques, oportunidade em que solicitou ao Diretor da Câmara a leitura da
resposta recebida do setor responsável de convênios da Prefeitura. Após a leitura,
questionou aos Vereadores se possuíam informações sobre esse recurso e concedeu
aparte ao Vereador Ronald Barbosa Eduardo que expôs seu posicionamento, dizendo que,
no ano passado, ano eleitoral, foi afirmado que havia muitos recursos, mas na verdade, o
atual Prefeito está todo enrolado, não há recurso em caixa como foi dito e, mais uma vez,
a população foi enganada pela administração anterior. Aparte o Vereador José Antônio
Mendonça comentou sobre as críticas recebidas pelos vereadores e manifestou sua
indignação quanto ao recurso que não está em conta para realizar a obra de calçamento
de Filipe Marques, pedindo à pessoa que está falando que esse dinheiro existe, que mostre
a população onde ele está. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli
relembrou o fato ocorrido há um tempo atrás referente a um recurso que disseram que havia
chegado para obra na ponte próxima ao estádio de futebol com intuito de aumentar a vazão
da água; mas, até o momento, nada apareceu; destacando que não se deve enganar a
população. Apresentou sua defesa a respeito do processo eleitoral pelo qual estão sendo
investigados, ele e o Vereador Zinho, tranquilizando aos seus eleitores, que lhe deram seu
voto de confiança e mostrando o diploma, o qual justifica que não entrou pela janela,
destacando que acionou advogados que entrará com recurso para que essa situação seja
resolvida. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa Diretora, declarou encerrada
esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia seis de outubro 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, 15 de setembro de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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