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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E
UM
Aos seis dias do mês de outubro 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, com ausência justificada do Vereador Tadeu Custódio, por motivo de saúde. 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
quinze de setembro 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 030/2021 – Iniciativa do Executivo Municipal –
Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Muqui/ES para o Exercício Financeiro de
2022; - Projeto de Resolução 003/2021 – Altera Resolução nº 002/2012 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
Requerimento Plenário: -Requerimento Plenário nº 012/2021 – Iniciativa do Vereador
Carlos Henrique Dias Luparelli - Apreciado em plenário, o mesmo foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade; -Requerimento Plenário nº 013/2021 – Iniciativa do Vereador
Carlos Henrique Dias Luparelli - apreciado em plenário, o mesmo foi a votação, sendo
aprovado por unanimidade; - Requerimento Plenário nº 014/2021 – Iniciativa do Vereador
Isaias Monteiro Melloni; 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
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em plenário: - Indicação nº 106/2021 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa; Indicação nº 107/2021 – Iniciativa do Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação
nº 108/2021 – Iniciativa do Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; - Indicação nº
109/2021 – Iniciativa do Vereador Isaias Monteiro Melloni. Todas as indicações
supramencionadas 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 José Antônio Mendonça, após cumprimentos iniciais, mencionou os Vereadores
que fizeram reivindicações a respeito dos quebra-molas no bairro São Francisco,
ressaltando que as placas foram instaladas, os trabalhos serão iniciados e agradeceu a
equipe responsável por esse trabalho. Por ofício, direcionado ao Secretário Municipal de
Obras solicitou a limpeza na Rua João Ventana, na popular Nossa Senhora Aparecida,
devido a sujeira nas canaletas, relatando que, com as poucas chuvas que caíram, já
ocorreram transtornos; portanto, poderá ser ainda pior no período chuvoso, portanto, que
seja revista com carinho a situação desta rua. Seja realizada ainda, dentro das
possibilidades, a limpeza dos rios também em forma de prevenção, devido ao período
chuvoso que se aproxima. Agradeceu a equipe de iluminação pelo empenho em atender
os pedidos dos Vereadores, sobretudo em São Gabriel, onde fizeram a revisão na praça,
mas que seja feita também nas demais ruas, nas periferias e nos bairros das partes altas
deste Distrito. Citou que na Rua João Ventana foram realizados os reparos na iluminação,
mas nessa localidade já tem lâmpadas queimadas novamente. Comentou sobre a situação
das Palmeiras que ainda não foram retiradas, citando que na mesma rua estão sendo
realizados serviços de manutenção, porém ainda não concluíram os trabalhos, sendo
necessário cobrar da empresa responsável. Direcionando-se aos Vereadores disse que
são os fiscais, são cobrados pelo povo por ser essa situação vergonhosa e caso a empresa
não tem competência, que mude por outra. Esclareceu os motivos pelos quais houve a
paralisação da obra de calçamento na localidade Filipe Marques, destacando que o recurso
que falaram que existia na conta não há um centavo e está parado em Brasília por algum
motivo. Citou ainda que começou a obra, porém teve que paralisar, caso contrário, se a
empresa continuasse os serviços, o município não teria como pagar. Nesse ínterim,
apresentou um dos representantes da Associação de Moradores da comunidade Filipe
Marques e pediu sua compreensão e que o ajudasse a cobrar. Aparte o Vereador Ronald
2

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barbosa Eduardo e José Martins Filho também manifestaram suas opiniões quanto os
motivos de paralisação dessa obra. Retomando a fala, o Vereador José Antônio Mendonça
fez cobranças ao Prefeito e ao Secretário quanto a paralisação desse calçamento Filipe
Marques, dizendo que tem consciência que tudo possui um limite e condições para serem
resolvidos. Comentou sobre os maquinários quase todos quebrados, citando os que estão
em condições de uso, mencionou as dificuldades para realizar os atendimentos,
ressaltando que muitas das vezes, falta carinho com a ferreamente de trabalho. Aparte o
Vereador Dr. Eros Prucoli descordou com esse comentário feito pelo Vereador José Antônio
Mendonça, dizendo que pensa o contrário, o secretário trabalhou muito, atendeu as
localidades rurais e esses maquinários acabaram quebrando. Retomando a fala, o
Vereador José Antônio Mendonça concordou com o que foi dito pelo Vereador Dr. Eros
Prucoli, citando as localidades, as estradas que foram atendidas, manifestando seu
agradecimento. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso
da palavra, o Vereador Tiago Fernandes da Costa que, após cumprimentos iniciais, expôs
que neste é o mês que se reflete sobre a prevenção ao câncer de mama, sendo chamado
de “Outubro Rosa”, alertou às mulheres quanto aos exames, os tratamentos adequados e
o suporte dado pela Secretaria Municipal de Saúde. Abordou que no dia doze de outubro
comemora-se o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o dia das crianças,
desejando que a fé e a alegria transbordem nos corações de todos. Ainda neste mês é
comemorado o dia dos professores, parabenizando a todos por dominarem a arte de
ensinar, considerando-os dádivas de Deus. Solicitou envio de ofício a todas as escolas do
município, sejam elas públicas ou privadas, com suas congratulações aos docentes.
Parabenizou aos Nobres Edis pelo dia do Vereador, comemorado no dia primeiro de
outubro. Solicitou envio de ofício agradecimento a INGES que prontamente atendeu seu
pedido quanto a contratação de vigilantes para o Hospital “Aluísio Filgueiras”. Aparte o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que, por ofício entregue em mãos à Senhora
Adriana, também fez o pedido de vigias. Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes
da encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde para que junto com o SAMU possam
propor soluções para resolver a demora do socorro, reconheceu as limitações dos recursos
da cidade de Muqui, por isso, pediu que tanto o Hospital Dr. Aluísio Filgueiras quanto o
SAMU possam se unir para acelerar a prestação de socorro, pois um segundo vale uma
vida, portanto que o Secretário Márcio efetive essa parceria. Com exemplo, relatou o caso
do falecido Senhor Egler que levou mais de trinta minutos até o socorro chegar. Orientou
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às pessoas que queiram doar sangue a agendar na Secretaria de Saúde, o local de saída
é no antigo dispensário médico, sendo disponíveis dois horários um às sete horas e outro
meio-dia. Pediu a população para que tome a vacina, afirmando que dessa forma diminuirá
os riscos, as internações e o crescente números de óbitos. Fez um apelo, por ofício, para
que não deixe acabar com a Fanfarra Avides Fraga, reconhecendo a dedicação da baliza
Maristela Schiavo, popular Nena e dos músicos. Ainda por ofício, enviou seus
agradecimentos à Fanfarra Avides Fraga por representar um dos nossos patrimônios
imateriais; e outro, diretamente a Baliza Nena, parabenizando pelo amor e doação à
fanfarra. Por ofício, também fez apelo ao Prefeito para que o mesmo dê todo o apoio a
Associação Comercial de Muqui, pois sem o apoio da Prefeitura não haverá o sorteio de
prêmios no final de Ano, motivado pela pandemia e pela diminuição de renda do comércio
local. Por ofício, pediu ao Prefeito, juntamente com a Secretaria de Obras, possa fazer a
manutenção paliativa na comunidade Morubia, pois o turismo fica comprometido e a
população prejudicada, sabe do imbróglio com relação a paralisação das obras e as verbas
que não vieram; mas que jogue um saibro ou revsol, revestimento asfáltico, para diminuir
os transtornos enfrentados. Aparte, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli manifestou
favorável a este produto revsol, destacando que há denúncias contra a Prefeitura, sobre o
local na Santa Rita, que inclusive é licenciado, e não pode depositar saibro, pedras
marroadas e inclusive o revsol. Portanto, devido a essa denúncia o município está perdendo
tempo, citou que o executivo deverá fazer um novo processo e dispensar este local que era
gratuito. Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa abordou sobre a
prestação de serviços da CESAN e as dificuldades e atender a população Muquiense;
citando, como exemplo, a demora para consertar um vazamento de água na Rua Assunta
Tâmara. Por ofício, agradeceu a resposta da CESAN quanto ao seu pedido em propor
medidas de conscientização para economizar água e pela boa vontade em ajudar o
município a superar a crise hídrica que afeta o Brasil. Abordou sobre a valorização de
empresas prestadoras de serviços e de pessoas comprometidas com Muqui. Prestou
homenagem ao saudoso João Batista Rodrigues Nunes que merece reconhecimento,
sugerindo que a praça, localizada em frente ao Hotel Nunes receba seu nome, agradeceu
a todos os Vereadores que foram favoráveis a essa indicação. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu a atenção e desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo, após os cumprimentos iniciais, disse que o trabalho do
Vereador não é apenas nesse momento de sessão, pois até chegar cumprimentar a todos
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na tribuna, muito já foi feito em prol da população, citando como exemplo um jornalista que
trabalha muito antes de apresentar as notícias no jornal. Agradeceu o apoio de todos na
sua busca de melhorias para o município, os compreendem e aqueles que depositaram o
voto de confiança nele, disse que não se sabe se está fazendo muito, mas está fazendo o
seu melhor, dizendo que essas eram as orientações que recebeu de seu pai que era um
analfabeto, mas um ótimo pedreiro. Agradeceu a Deus oportunidade de estar nessa tribuna.
Parabenizou ao Prefeito e a Secretária de Assistência Social dizendo que nesse período
de pandemia a cesta básica beneficiou a muitas pessoas carentes. Comentou cobre o
trabalho realizado pela Câmara, dizendo que são bem assessorados. Comentou sobre o
recurso devolvido pela Câmara à Prefeitura no período da Pandemia em que beneficiou a
muitos que estavam em dificuldades. Relatou que quando uma família chega a recorrer a
um Vereador a procura de uma cesta básica é porque já buscou em vários setores, não
foram atendidos antes. Agradeceu a todos os Vereadores que possibilitaram que as
pessoas carentes fossem atendidas. Por ofício, ao Secretário Municipal de Obras, sabe que
não é um momento, devido a pandemia os recursos estão escassos, mas pediu para que
faça uma pintura no centro e dar uma limpeza na cidade. Solicitou ainda a limpeza dos rios,
justificando os transtornos causados no período chuvoso. Cobrou a iluminação pública na
popular rua do boi. Parabenizou ao Vereador Tiago Fernandes da Costa e ao Presidente
Eros Prucoli pelo empenho ao desenvolver suas atribuições. Abordou sobre os cachorros
soltos nas ruas, pedindo providências e questionou ao Vereador José Antônio Beré como
funciona o projeto em Castelo. Aparte o Vereador José Antônio Mendonça explicou o como
funciona o projeto que atende aos cachorros abandonados, citando a formalização de
associação, a disponibilização de um local adequado e o custo gerado. Retomando a fala,
o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que na comunidade onde reside há muitos
cachorros soltos estão em período de cruzamento e, em pouco tempo, novos cães estarão
nas ruas, portanto é necessário busca solução para esse problema. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão, fez uso
da palavra o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, após cumprimentos iniciais, informou
a contratação da empresa que fará o calçamento em parte das comunidades rurais Recreio
e São Domingo; a inauguração dos postos de saúde na comunidade Babilônia e São Luiz.
Aparte o Vereador José Antônio Mendonça mencionou os horários das referidas
inaugurações. Por ofício, solicitou ao Secretário Municipal de Obras, um refletor na
localidade Alto Boa Esperança, sentido ao Sítio do Vilson, justificando que há várias casas
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e precisa de iluminação. Cobrou dos órgãos responsáveis que resolvam a situação do
trânsito no trecho sentido Hospital até a lavanderia, dizendo que antes era mão dupla e,
após a reformulação feita pelo DETRAN, tornou-se mão única; fez a exposição de motivos,
justificando que a população foi prejudicada. Aparte o Vereador Tiago Fernandes da Costa
agradeceu o apoio por reforçar esse pedido que vem sendo feito por ele e pelos demais
Vereadores, sugerindo uma consulta pública para reformular o trânsito de Muqui,
principalmente esse trecho citado pelo Vereador Carlinhos. Por ofício, solicitou da
Administração, informações sobre em quais maquinários da prefeitura foram realizadas
revisões, no período de dois mil e treze a dezembro de dois mil e vinte. Seu intuito é de
questionar se fizeram revisão, mas caso não tenha feito essa será a resposta de porque o
maquinário está quebrando. Disse que nessa gestão estão trabalhando bastante na zona
rural. Pediu que assim que uma das duas pás mecânicas, que está quebrada, voltar a
funcionar, possa colocar saibro na estrada que atende as comunidades Premier, Floresta
e Santa Joana. Informou que tudo aquilo que gera custo à administração deve ser feito em
forma de indicação, pediu ao Prefeito que instale câmeras nas repartições públicas,
explicando a importância dessa iniciativa investigar atos de criminalidade e depredação ao
patrimônio. Solicitou a pintura nas dependências do Hospital Maternidade para melhorar a
aparência e a limpeza do ambiente. Disse ainda que está havendo reclamações quanto o
atendimento prestado no hospital maternidade e assim que chegar os relatos chegarem em
suas mãos será feita a cobrança, porque paga-se bem para atender bem. Pediu o conserto
do telão do retroprojetor porque há cobranças a serem feitas e mostradas. Disse que pediu
que tomassem providências quanto ao ponto de ônibus coberto no município, porém até o
momento não recebeu a resposta. Pediu também que depois de obter autorização do órgão
responsável pelo tombamento que se faça uma escadaria em frente ao Centro Cívico
acesso a praça Municipal para beneficiar as pessoas de idade para que não precise dar a
volta pelo Faítos ou na Caixa Econômica. Mencionou que os Secretários estão recebendo
para trabalhar e devem produzir, pois a prefeitura não é cabide de emprego. A população
votou, acreditou na mudança, acreditando que iria melhorar, portanto deve mostrar que a
administração é capaz, porque daqui quatro anos muda tudo novamente. Disse que já foi
dito a empresa que fará o calçamento rural e informou que foi medido, com a autorização
do Prefeito, para conseguir junto ao Governo do Estado esse benefício paras as
comunidades Babilônia e São Luiz. Dando continuidade, conforme solicitado pelo Vereador
Carlos Henrique Dias Luparelli, o Diretor-Geral, Senhor Roberto Carlos Lívio Carrari,
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pronunciou a leitura do comprovante de pagamento feito ao Senhor Cláudio Martins, na
importância de um mil e trezentos reais, na data de 24/07/2020, referente à cobertura de
um píer na propriedade da Verdade, sendo quinhentas telhas no valor de seiscentos reais
e a mão de obra no valor de setecentos reais. Retomando a palavra, o Vereador Carlos
Henrique esclareceu que há época, ainda não era Vereador em que esse serviço foi
realizado ainda não era Vereador. Relatou a acusação feita no “Acorda Muqui”, a foto tirada
na propriedade de sua filha e prestou seus esclarecimentos referente as telhas liberadas
para utilizar na reforma do telhado da escola da comunidade São Domingo, cujas as
mesmas se encontram dentro dessa escola. Fez o relato dos fatos ocorridos, suas
justificativas e questionou como que dez mil telhas caberiam em um caminhão do tipo
seiscentas e oito. Disse se tratar de uma perseguição, citando os comentários feitos pela
pessoa chamada Vênus. Ressaltou que os Vereadores estão trabalhando, exercendo sua
função. Quem deve devolver dinheiro é o funcionário fantasma que tem o nome na
Prefeitura, mas que nunca apareceu para trabalhar e recebe. Disse que enquanto o
processo está tramitando, ainda possui o mandato e a melhor justiça é a divina. Apresentou
um processo de uma idosa contra a Vênus, cuja audiência ocorrerá no dia 26/10/2021,
havendo até mesmo bloqueio de bens e que aguardará o resultado para se este também
será publicado no “Acorda Muqui”. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a atenção 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 vinte 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, 06 de outubro de 2021.

EROS PRUCOLI

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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