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CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 
 
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Tadeu 

Custódio e Ronald Barbosa Eduardo. O Presidente da Mesa Diretora, Excelentíssimo 

Senhor Dr. Eros Prucoli, confirmando quórum legal e invocando a proteção de Deus, 

declarou aberta a Sessão e, dando início aos trabalhos, 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”. Em seguida, 

passou-se ao pequeno expediente em que o Diretor-Geral proferiu a leitura dos documentos 

recebidos: - Projeto de Lei Nº 007/2022 – Dá nome a Rua no Distrito de Camará e dá outras 

providências; - Resolução Nº001/2012 – Relação das Homenageadas no Dia Internacional 

da Mulher – Artigo primeiro, parágrafo terceiro – Da Resolução Nº 001/2012 – Ano de 2022, 

sendo as senhoras: Maria José da Silva, indicada pelo Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli; Sirlene de Oliveira Mario Inácio, indicada pelo Vereador Dr. Eros Prucoli; Maria 

do Carmo Narducci Viana, indicada pelo Vereador Isaias Monteiro Meloni; Onilda Medeiros 

do Rosário, indicada pelo Vereador José Antônio Mendonça; Marly Teodoro Fonseca 

Teixeira indicaca pelo Vereador José Martins Filho; Cristiane Spinola Bernardes Assis, 

indicada pelo Vereador Ronald Barbosa Eduardo; Leide Mirian Suman de Araújo, indicada 

pelo Vereador Tadeu Custódio; Maria Rita Ravoni de Paula, indicada pelo Vereador Tiago 

Fernandes da Costa; Maria de Lourdes Medeiros Inácio, indicada pelo Vereador Walleson 

Cláudio Petini Alves e Regina de Fátima da Silva Suares Cândido, indicada pela Câmara 

Municipal de Muqui. 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 

Requerimento Plenário nº 002/2022 – Do Vereador Walleson Cláudio Petini Alves ao 

Secretário Municipal de Transportes e Obras, com seguinte teor: Aterrar as diversas 
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crateras que se formaram no trecho da linha férrea, principalmente em frente ao Sindicato 

Patronal, tendo em vista que quando chove criam-se grandes lagoas, sendo uma 

reivindicação dos munícipes sejam os que trabalham nas proximidades, bem como os que 

servem da via como meio de locomoção. Levado em votação, o requerimento foi aprovado 

por unanimidade. Na sequência, conforme solicitado pela Presidência, o Diretor-Geral 

proferiu a leitura das seguintes indicações: - Indicação Nº 022/2022 – Vereador Dr. Eros 

Prucoli - Elaborar Projeto que dispõe sobre o PDM – Plano Diretor Municipal do Município 

de Muqui. - Indicação Nº 023/2022 – Vereador Carlos Herinque Dias Luparelli – Que seja 

construído um estacionamento para uso escolar, na comunidade do Recreio, antigo “Trailer 

do Nenego”. - Indicação Nº 024/2022 – Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli - Que seja 

disponibilizado um gari para localidade do Bairro Entre Morros. - Indicação Nº 025/2022 – 

Vereador Tiago Fernandes da Costa - Que seja estudada a possibilidade de uma parceria 

público/privada, para retirada das pessoas que tem frequentado a Praça Geraldo Viana, por 

ali se instalando fumando e ingerindo bebidas alcoólicas. Após a leitura das justificativas, 

todas as indicações foram aprovadas conforme redigidas. Ato Contínuo, a pedido do 

Vereador Tadeu Custódio, autorizado pelo Presidente da Mesa Diretora, a leitura do 

documento encaminhado pelo Deputado Estadual Theodorico de Assis Ferraço ao 

Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Renato Casagrande, com as seguintes 

indicações parlamentares: 1 -  Que seja viabilizado, por especial gentileza, a construção de 

galerias pluviais na entrada de Muqui, no trecho próximo ao Campo de Futebol; 2 -  A 

execução urgente de serviços de desassoreamento/dragagem e limpeza do Rio Muqui. 

Justificando que a presente indicação tem por objeto atender a reivindicação dos moradores 

de Muqui, tendo em vista que no referido local não há escoamento correto das águas e, 

com as fortes chuvas, destroem calçadas, deixam ruas alagadas e crateras abertas, 

gerando grandes transtornos. Registra-se ainda que o desassoreamento/dragagem do rio 

Muqui contribuirá para o escoamento e vazão das águas da chuva, evitando assim possível 

alagamentos. 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: Fez uso da tribuna, o Vereador José Antonio 

Mendonça, que após cumprimentar a todos, agradeceu ao povo e a Deus por permitirem 

estar presente nessa Casa. Solicitou da Secretaria Municipal de agricultura e de obras que 

muitas vezes passam por cima de buracos nas ruas e nas estradas, os quais são 
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reivindicados por Vereadores. Portanto; deve-se haver consciência por parte de todos que 

trabalham nessas áreas nas estradas e, sobretudo, os operadores de máquinas, que se 

não tiver a autorização do Secretário, passam por cima do buraco batendo uma máquina e 

não tem coragem de tapá-lo. Portanto, mencionou ser com muito carinho por todos os 

funcionários municipais; que fez esse pedido e que seja revista essa situação. Conforme 

colocado em forma de indicação, em frente ao sindicato rural há uma cratera no lado de 

cima da linha, onde um dia desses caiu motoqueiro, considerando ser feio para o Vereador 

assistir uma cena dessas. Mediante esse relato, pediu para que os secretários possam 

dentro do possível realizar as recuperações necessárias nesse local. Pediu ainda, sejam 

fiscalizados os garis, as pessoas que mantem a cidade limpa, mas há alguns que precisam 

ser cobrados para que faça seu trabalho na área que são responsáveis, para que não sejam 

jogados lixos dentro do rio, porque possuem carrinhos e sacos de lixo. Sendo assim, que 

seja cobrado desses funcionários que tomam essas atitudes para que faça seu trabalho 

com dignidade, porque é por meio deste que ganham o seu “pão de cada dia”, por isso 

deve ser valorizado. Comunicou ao Secretário Municipal de Saúde que há muitos agentes 

de saúde que não visitam as famílias. Há reclamações de que passa noventa a cento e 

vinte dias sem dar essa assistência. Portanto, que possam ser cobrados para que atenda, 

que faça com carinho o trabalho que lhe cabe; e, caso não tenha condições por ter muitas 

famílias sob sua responsabilidade, que lute para diminuir essa quantidade a fim de que 

possa oferecer uma atenção melhor. Entende que se estiverem sobrecarregados não fará 

bem suas atribuições; mas, se estiverem numa área que tem condições de exercer e 

cumprir com horário de trabalho, que são de oito horas dia, que o faça de maneira digna, 

valorizada e que agrade a população onde atua. Reiterou o pedido de atenção dos 

secretários para que as cobranças sejam efetivas nessas áreas, destacando que os 

Vereadores também são cobrados pelo povo. Novamente manifestou-se quanto os lixos 

varridos que são jogados no rio; citou que há varredor designado para determinada rua 

onde nunca foi visto atuando; portanto deve haver cobranças; da mesma forma, que dos 

agentes de saúde, do médico e demais funcionários; pois se a pessoa possui um trabalho, 

mas não está feliz com ele e com o valor que está ganhando, deve deixar e procurar outro 

melhor. Reiterou que o povo reclama e seu dever é repassar para os secretários tais 

demandas. Reforçou que sua função é reivindicar e ser fiscal não somente da população, 

da administração; mas também, quando são vistos erros de funcionários para que seja 

corrigido a fim de que façam bem o trabalho e sejam valorizados. De forma que, quando 
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estes; vierem cobrando seus direitos, possa “abraçar causa”. Agradeceu ao Deputado 

Quintino e a SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura, juntamente com o Governador 

do Estado, pelo envio de maquinários para o Município de Muqui, os quais serão destinados 

ao atendimento do programa “ProBacia”, em que beneficiará a comunidade Alto Fortuna 

até ao asfalto. Aparte o Vereador Dr. Eros Prucoli pediu para assinar o ofício de 

agradecimento ao Deputado Quintino e do Governador, juntamente com o Vereador José 

Antonio Mendonça. Retomando a fala, o Vereador José Antonio Mendonça respondeu, 

prontamente, que sim e reiterou seus agradecimentos a todos os deputados que colaboram 

com o município de Muqui, por meio de emendas parlamentares, considerando Muqui, uma 

cidade com muitas carências e melhorias que devem ser feitas. Citou, como exemplo, o 

Ginásio de Esportes “Américo Maia” que depende de reformas e, dentre alguns dias, fará 

ofício, em nome de todos os Vereadores que estiverem de acordo, solicitando emendas 

aos deputados e a atenção do Governador a fim de buscar condições para essa reforma, 

tendo em vista ser este ginásio, um local que atende a população. Mencionou que o Ginásio 

do bairro San Domingo, por enquanto, não está atendendo ao povo, mas espera que esta 

situação seja resolvida e logo seja liberado. Deixou seus agradecimentos ao Prefeito 

Municipal, aos seus secretários, pedindo que lutem, com carinho, por uma Muqui melhor. 

Disse que está pronto para cobrar; e, não criticar. E não se pode fechar os olhos para o que 

está errado. Ao finalizar seu discurso, desejou um boa noite e que Deus abençoe a todos. 

Dando prosseguimento a sessão, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após 

cumprimentar a todos, prestou homenagem póstuma a Marcelo Bozio, trabalho na antiga 

Rádio Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim; depois foi para a Rádio Diocesana e 

prestou serviços por catorze anos, onde fazia o programa “Ave Maria e rezava o terço. Foi 

vereador em Cachoeiro; há época, salvo engano, ficou entre os três mais votados com mil 

quinhentos e cinquenta votos e seguiu carreira no gabinete do Deputado Theodorico de 

Assis Ferraço. Mediante exposto, encaminhou ofício de pesar a família do falecido Marcelo 

Bozio. Através do Deputado Ferraço, na Assembleia Legislativa, ele ajudou muito a Muqui, 

com as indicações e os ofícios enviados por ele, Tadeu Custódio e pelo ex-vereador Sérgio 

Luiz Anequim, Camarão. Com quarenta e nove anos de idade, descobriu a doença, um 

câncer foi muito rápido, dentre dez a quinze dias morreu e seu enterro foi ontem. A pedido 

do Vereador Ronald Barbosa Eduardo que este ofício, direcionado a família Marcelo Bozio 

para o gabinete do Deputado Ferraço, possa ser feito em nome de todos os Vereadores da 

Câmara Municipal; porque direta ou indiretamente, ele ajudou muito a Muqui e a Cachoeiro 
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de Itapemirim com projetos voltados para a área da Saúde e aos menos favorecidos. 

Mesmo com seus quarenta e nove anos, deixou seus feitos para o Estado do Espírito Santo. 

Deixou forte abraço e seus sentimentos a família de Marcelo Bozio. Ainda em seu discurso, 

abordou sobre o trabalho do Prefeito e de seus secretariados, dizendo que o município é 

pobre, carente e pode-se dizer que é uma roça em desenvolvimento; cobra-se muito, mas 

deve ser justo, Muqui passou por muitas chuvas, COVID e muitos problemas; porém 

através do Prefeito e seus secretariados estão enfrentando. Tem visto até secretário 

pegando de frente e dirigindo caminhão e máquina para fazer o melhor pelo município. 

Acredita que tanto os Vereadores, quanto o Prefeito e seus Secretários não estão fazendo 

mais que obrigação, porque ganham para isso; mas, mesmo assim, parabeniza ao Prefeito 

por ver que está em busca de recursos. Tem visto benfeitorias e maquinários chegando ao 

Município, por isso deve cobrar; mas deve ver as coisas boas acontecendo em Muqui, 

mesmo em meio a uma crise que o país está passando e isso acontece, porque o Prefeito 

está lutando, junto com seu secretariado. Ressaltou que o maior patrimônio que o município 

possui são os funcionários da Prefeitura; portanto, que o Prefeito tenha mais carinho e, 

assim que for possível, seja concedido o aumento salarial a eles, estendendo “as mãos” e 

ajudando-os nessa questão. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite e as bênçãos de 

Deus a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Isaías Monteiro Meloni que, 

após cumprimentar a todos, comentou que, juntamente com o Vereador José Antonio Beré, 

vem cobrando muito os reparos do calçamento do bairro San Domingo e, para isso, foram 

elaboradas várias indicações e ofícios. Agradeceu os serviços que foram iniciados na 

popular Rua do Pau “D’alho” e que dê continuidade aos trabalhos. Comunicou que entrou 

em contato com a Senhora Bianca, Diretoria da Escola Municipal “São Vicente” e o Ginásio 

do bairro San Domingo foi liberado e, a partir de segunda-feira, se iniciará as práticas 

esportivas nesse local, em que desafogará o Ginásio Américo Maia, que era o único que 

estava sendo utilizado na cidade e, por ofício, agradeceu a Diretora Bianca pela recepção. 

Ainda em seu discurso, agradeceu a Secretaria Municipal de Obras pelos reparos 

realizados na comunidade Babilônia, atendendo ao pedido da Senhora Janaína, que 

solicitou manilha e a região se encontrava intransitável. Cobrou ao Secretário de Obras a 

limpeza da Rua Tenente Pacheco, popular “Camisim”, destacando que há gari contratado, 

porém não realiza sua função e a mais de quatro meses que não se passa um gari na citada 

rua. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso da tribuna o 

Vereador Tiago Fernandes da Costa, que após cumprimentar a todos, parabenizou a todas 
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as mulheres, principalmente as Muquienses, porque no dia oito de março será comemorado 

o Dia Internacional da Mulher, ressaltando que, cada vez mais, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

empoderamento feminino é destaque em todos os cenários. Um dia para reivindicar 

igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo, desse modo aproveitou para 

protestar contra a desigualdade salarial e o preconceito que existem pelas lideranças 

exercidas nas profissões. É um dia de reflexão para igualar os direitos entre homens e 

mulheres e que a luta é árdua e contínua. Agradeceu a Prefeitura pelos serviços nas 

estradas: de Santa Joana, Babilônia próximo ao posto de saúde, manutenção de São 

Rafael até no cemitério do Entre Morros, Aliança e São Luiz. Por ofício, pediu ao Prefeito 

para não esquecer das Localidades: Premier, Santa Mônica e Água Santa (ao lado do sítio 

do Carlos), e intensificar as varreduras de Muqui e no distrito de São Gabriel, se possível 

fazer mutirão da limpeza. Destacou ainda, a atitude do Prefeito que ajudou as cidades 

vizinhas, devido às fortes chuvas. Encaminhou ofício ao Secretário de Obras para que, 

juntamente com a Secretária de Cultura Joelma, ajeitar o campinho de areia do Entre 

Morros, passando uma máquina para igualar o terreno, se não puder fazer um muro ou 

grade, dar uma solução para que a comunidade do Entre Morros a fim de conceder um 

espaço digno para prática de esportes que há tempos vem lutando. A parte o Vereador 

Tadeu Custódio, orientou que o ofício deve ser encaminhado ao Secretário de Esportes. 

Em resposta, o Vereador Tiago Fernandes da Costa reafirmou que ofício deve ser 

encaminhado a Secretária de Obras, juntamente com a Joelma da Secretaria de Cultura, 

por haver empecilhos da SECULT, quanto a instalação de grades, devido intervenção no 

local próximo ao prédio, Palacete Rambalducci. Salientou ainda que, em gestões passadas, 

a quadra foi retirada desse local. Mediante exposto, encaminhou ofício a Concult (Conselho 

de Cultura de Muqui) para serem debatidos os seguintes temas: o campinho, a praça perto 

do batalhão e o calçamento à beira Linha Assunta Tâmara. Além disso, intensificou o 

pedido, juntamente com o Vice-Prefeito, Senhor Toninho, para retirar ou fazer uma 

contenção nos dormentes da linha férrea, os quais poderão acarretar riscos iminentes de 

acidentes aos moradores desta região. Novamente pediu a secretaria de obras possa 

acelerar essa troca dos dormentes ou providenciar contenção e fazer também um pequeno 

calçamento na rua de terra, no atalho que chega à Igreja Santo Ezequiel Moreno. Acelerar 

também, o retorno dos banquinhos dos canteiros da cidade e através de ofício pediu 

informações quanto a data prevista deste serviço. Comentou sobre a problemática da falta 

de espaço nos cemitérios, principalmente no municipal, sugeriu em forma de ofício ao 
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secretário de administração para que possa remanejar os corpos daqueles que morrerem, 

de forma provisória, aqueles falecidos que não tenham parentes enterrados no municipal, 

serem enterrados nos cemitérios de São Gabriel ou de São Luiz, onde a prefeitura poderia 

ajudar no transporte. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que há uma 

área ao lado do cemitério, onde foi realizado um muro a pouco tempo, descobrir quem é o 

proprietário e se tem interesse em entrar no acordo com a Prefeitura para a expansão do 

cemitério, desta forma continuaria no mesmo local. Retomando a fala, o Vereador Tiago 

Fernandes da Costa questionou até quando terá que esperar por essas atitudes, reiterou 

sua preocupação com a falta de espaço e deve dar soluções, por isso deixou suas 

sugestões ao Secretário de Administração; bem como a manutenção dos cemitérios de São 

Gabriel e de São Luiz que estão abandonados. Aparte o Vereador Claudinho de São 

Domingos ressaltou que o Cemitério de São Luiz, em conversa com o proprietário da região, 

há interesse em aumentar este espaço. Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da 

Costa disse que deve ser dada soluções e, neste mesmo ofício, pediu o término da obra da 

Capela Mortuária de São Gabriel, os moradores dessa comunidade estão sem local para 

velar seus entes queridos. Falta terminar os banheiros, colocar as portas e energia elétrica 

e cobrou um prazo para resolver este problema e aguarda respostas.  Ainda sobre a 

comunidade São Gabriel pediu a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretária de 

Administração, possua providenciar reparos no calçamento que está solto, trazendo perigos 

aos transeuntes, citando ainda o posto no meio da rua, podendo causar acidentes de 

trânsito, portanto que resolva tais situações junto aos órgãos competentes. Cobrou 

também, em toda extensão desta rua, uma boa limpeza como: varredura, roçagem e troca 

de lâmpadas queimadas. Ainda em seu discurso, encaminhou ofício ao Prefeito para que 

possa dar o benefício do ticket alimentação aos Professores DT’s, pois estes têm contrato 

curto de apenas um ano, estando vulneráveis. Considera ainda que esta iniciativa seria 

uma forma de reconhecimento pela dedicação e amor aos estudantes municipais. 

Encaminhou ofício também ao prefeito para que possa contribuir mais com os estudantes, 

fazendo investimentos no transporte destinados a faculdade e cursos técnicos, 

disponibilizar outros ônibus de forma gratuita, tendo em vista que os estudantes não 

aguentam pagar faculdade e transporte; justificando que, muitos destes; ficaram 

desempregados devido a pandemia. Disse que ônibus está vindo lotado, risco de acidente 

e de contaminação pela COVID-19. Nesse ínterim, relatou as dificuldades financeiras 

enfrentadas no período em que era universitário. Ainda por ofício, direcionado ao Prefeito 



  

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES 

 
cobrou apresentar soluções sobre a problemática dos cachorros, tendo em vista que já 

encaminhou diversas indicações sobre este assunto, em forma de ofício para o Prefeito e 

aos secretários: de meio ambiente, assistente social e de saúde (vigilância sanitária), 

solicitando castração de cadelas, com intuito de reduzir cachorros de ruas; sendo estes, um 

perigo aos transeuntes e aos motoristas. Para isso, sugeriu licitações com os pet shops e 

contratação de tais serviços ou pedir ao veterinário da prefeitura para fazer dias de cuidados 

com os cães de rua, como castrações e vacinações. Ainda em seu discurso, encaminhou 

ofício a CESAN para saber o prazo da obra, o valor do investimento, considerando que 

precisa de uma estrutura segura para atender a população, de forma que não venha sofrer 

mais por falta d`água. Pediu também, a roçagem do pátio do reservatório da cesan, na rua 

Leonarda Fraga, devido o aumento do matagal, causando até aparição de animais 

peçonhentos nas casas ao redor. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a atenção e desejou 

boa noite a todos. Dando continuidade a Sessão, fez uso da palavra o Vereador Ronald 

Barbosa Eduardo que, após cumprimentar a todos, iniciou seu discurso agradecendo a 

Deus, demostrou seus sentimentos pela perda do assessor do Deputado Ferraço 

acometido por um câncer que ceifou a vida deste cidadão. Destacou que Ferraço é um 

deputado muito atuante, no qual sempre votou e, só deixou de votar nele, depois que 

conheceu Glauber Coelho. Acredita que Ferraço foi bem assessorado e, mesmo não 

conhecendo este cidadão, foi de grande importância para aquele gabinete. Reafirmou o 

envio de ofício de pesar em nome de todos os Vereadores da Câmara de Muqui. Disse que 

este é um dos motivos que sempre abre seu discurso agradecendo a Deus, citando que em 

dez dias, um rapaz de quarenta e nove anos faleceu; portanto, quem pode garantir que 

daqui quinze dias se fará presente nessa Casa, numa próxima sessão. Agradeceu a Deus 

novamente por representar esse povo de Muqui humilde e lutador. Relatou que assistiu a 

um vídeo sobre a guerra entre a Ucrânia e a Russa, que vem machucando os corações de 

muitos. E, se deparou pensando no povo de Muqui, dizendo que pessoas da Ucrânia 

entraram na frente dos tanques de guerra e não a abandonou. Tem certeza que se a cidade 

de Muqui passe por essa situação, o povo agiria da mesma forma, por isso, tem muito 

orgulho em falar que é vereador desta cidade. Após cinco anos nesta Casa de Leis, com 

ofício em mãos, agradeceu ao Prefeito Municipal por atender ao seu pedido feito através 

de Ofício nº 055/2022, no qual solicitou a limpeza geral na comunidade onde mora e a 

instalação de uma tampa de buraco. Descreveu que, nessa manhã, se deparou com 

maquinários, turma de funcionários limpando e cobrindo os buracos. Novamente, 



  

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES 

 
manifestou seus agradecimentos, salientando que sempre disse nessa Casa que o povo 

iria se orgulhar do Prefeito que eles elegeram. Descreveu a trajetória de vida do Prefeito, 

que esteve nessa Casa por dois mandatos e sabe de tudo que essa cidade precisa. Disse 

que a Câmara é um berço que prepara os futuros administradores do executivo e descobre 

o que realmente a população precisa. Por ofício, agradeceu ao prefeito pela limpeza e por 

tapar os buracos em toda a cidade de Muqui. Ainda por ofício, agradeceu ao Secretário de 

Agricultura por tudo que tem feito, não pelo Vereador, que tem pedido muito, mas pelas 

demandas atendidas. Disse não ser voltado para a publicações em internet, mas acredita 

que o reconhecimento é pelo trabalho e nem tanto pela divulgação. Aparte o Vereador 

Tadeu Custódio encaminhou ofício a Secretária de Educação e ao Prefeito Municipal para 

que revejam a questão dos horários da creche, que dividiram em meio expediente. 

Questionou como uma mãe irá trabalhar e ter que buscar a criança meio-dia. Afirmou que 

a creche deve ser em horário integral; caso contrário, feche a creche, porque não atende 

as necessidades das mães, ressaltou que muitas delas a procurou para fazer essa 

reivindicação. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse acreditar que 

o Vereador Tadeu Custodio está com a razão. Por ofício, parabenizou a Secretária de 

Educação que tem recebido críticas dessa Casa, mas, em momento nenhum, ela baixou a 

cabeça. Acredita que a pessoa deve acertar ou errar tentando; e não, se omitindo. 

Interferindo a fala do Vereador Ronald, o Vereador Tadeu Custódio ressaltou que o ano 

começou agora e, por isso, deve rever essa questão da creche que deve ser integral. 

Retomando a fala, disse que este foi um dos motivos que encaminhará este ofício a 

parabenizando, por ter tomado muitas decisões; e as erradas, essa Casa questiona, ela 

tem corrigido. Portanto, tem certeza que ela encontrará uma maneira de atender, não ao 

Vereador. Interrompendo, o Vereador Tadeu Custódio disse que este pedido estar sendo 

feito em nome das mães que o procuraram e fizeram este apelo, pedindo o envio deste 

ofício para rever o horário da creche que no seu modo de pensar deve ser integral.  Aparte, 

o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que entendeu as falas do Vereador Tadeu 

Custódio em que a mãe tem que dar a sorte de conseguir um trabalho até onze horas para 

conciliar com este horário; caso contrário, o que ela ganha terá que pagar uma pessoa para 

pegar os filhos na creche. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo 

reafirmou que acredita que a Secretária de Educação está aberta ao diálogo e todos os 

vereadores, como representantes do povo, pode ter certeza que esta reivindicação, ela 

encontrará uma maneira de acertar. Disse que tem reparado muito nesta secretária, ele 
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mesmo já a criticou muito, porém vê que tem disponibilidade, as vezes errando muito, mas 

lutando para acertar. Acredita que conseguirá colocar no rumo legal essa linha de trabalho 

e a população será beneficiada cada vez mais. Por ofício, direcionado ao Prefeito pediu 

para seja feito a abertura da lavanderia recém-reformada pelo Ex-Prefeito Renato Prucoli e 

cuja obra foi concluída na gestão do atual Prefeito Cacalo. Disse que ficará um trabalho 

muito bonito, há academia. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que 

deve pedir informações do que esta faltando para inaugurar a referida obra para que não 

tenha que pintar novamente; da mesma forma que aconteceu no posto de saúde da 

Comunidade São Luiz. Retomando a fala, através do ofício encaminhado na sessão 

passada, foi respondido que o Prefeito iria inaugurar dia dezoito, mas não ocorreu. 

Mediante esta resposta, reenviou cobrando ao Prefeito que abra esse local que foi feito 

para o povo. Parabenizou ao Presidente da Câmara, Dr. Eros Prucoli, pela forma como tem 

administrado essa Casa, com algumas dificuldades, mas com seriedade, sem beneficiar 

um Vereador a mais que o outro. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite 

a todos. Dando continuidade, fez uso da palavra o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli 

que, após cumprimentar a todos, encaminhou ofício ao Prefeito, em parceria com o 

Secretário de Estado Paulo Foleto, para que possa conseguir perfil, viga de cimento usada 

em pontes, que será de grande serventia para o município e poderá ser instalada na ponte 

próxima a residência do Senhor Ozorinho, onde antes havia três perfis e hoje só tem dois, 

devido a enchente que ocorreu no passado. Disse que esse local é apertado para passar 

ônibus, salientou que há as laterais e precisa apenas do perfil. Ainda em seu discurso, 

tratou sobre alguns assuntos relacionados a Secretaria de Obras, em que solicita ofício 

onde relata que há um servidor que varre a rua do Entre Morros que entrou de férias, 

portanto, que possa ser substituído para manter a cidade limpa. Disse que acompanhou 

juntamente com Vereador deste bairro, Senhor Roninho, a limpeza realizada pela 

Secretária de Obras na comunidade Alto Boa Esperança e a operação tapa-buraco no 

asfalto, dizendo que assim o trabalho está sendo feito. Foi encaminhado ofício ao Secretário 

Municipal de Obras, onde relata questões referentes ao ônibus que transporta os alunos da 

comunidade Recreio, destacando que o encosta é pequeno e, quando o ônibus para, uma 

parte deste fica para dentro da pista, os alunos que descem, correm risco de 

atropelamentos e acidentes. Portanto, que faça um acostamento para o ônibus entrar onde 

era o trailer do popular Nenego, pedindo autorização ao proprietário da Cofril, Senhor Zezé 

para fazer essa entrada de forma que o ônibus fique fora da pista e assim evitar que ocorra 
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algo pior. Solicitou a substituição das lâmpadas da Praça Geraldo Viana, há dez postes e 

ao Secretário de Agricultura pediu qu7e fizesse também nesta praça, poda das árvores e 

reparos nas gramas que cresceu muito rápido em virtude das chuvas. Aparte o Vereador 

Tadeu Custódio a respeito da Praça Municipal lamentou pelo fato de ver pessoas jogando 

bola na praça, e, por ofício, cobrou do responsável que o vigia tome as medidas cabíveis, 

porque não é permitido jogar bola no jardim. Reforçou o pedido do Vereador Carlos 

Henrique, dizendo que a praça está escura, precisa podar as árvores e a praça está 

abandonada. Aparte o Vereador José Antonio Beré disse que, por isso comentou em seu 

discurso a questão dos funcionários, que há alguns que não cumprem sua função e é 

necessário cobrar destes. Sabe que todas as pessoas merecem respeito, porque situações 

como as relatadas estão ocorrendo. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio disse 

que o funcionário que não foi trabalhar no dia que houve “pelada” na praça, a população 

passa ver essa situação e quem fica desmoralizado são os Vereadores, Prefeito, Vice-

Prefeito e secretariados, porque passa a imagem de que Muqui está abandona. E todos as 

autoridades da administração pública pagam o parto pelo fato de o vigia não estar no local 

de trabalho. Disse que o Prefeito está pagando em dia, está pagando as horas extras de 

quem faz, por isso considera essas situações de funcionários não querem trabalhar 

covardia com Prefeito. Questionou onde estava este vigia, no dia que havia pessoas 

jogando pelada na praça. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli 

disse que quem recebe deve produzir. Comentou que, em conversar com o Secretário de 

Obras, os bancos seriam instalados nos canteiros, durante o carnaval, mas acharam melhor 

não ser nesse período porque há pessoas do bem, mas há as mal intencionadas também; 

disse que já estão pintados e certinhos para instalar. Por ofício, direcionado ao Senhor José 

Francisco Rodrigues, o agradeceu por ceder a madeira para construção da ponte na 

Propriedade Santa Joana, sendo uma ponte comprida, são quatro vigas de treze metros; 

este proprietário deu as vigas e os pranchões; a prefeitura entrou com a contrapartida 

disponibilizando a motosserra para executar o trabalho. Descreveu que, por várias vezes, 

seis ou sete vezes foram colocar terra na manilha, sendo duas redes de manilhas de oitenta, 

isso para se ter ideia do volume de água que passou por lá, então aterrava em um dia, no 

outro já não havia nada mais. Portanto, a única solução foi fazer essa ponte de madeira. 

Por esse motivo, reforçou seus agradecimentos ao proprietário que cedeu a madeira. Pediu 

ao Fábio que, próximo as palmeiras do antigo grêmio, precisa terminar dois serviços do 

calçamento nessa localidade. Comunicou aos moradores que, o asfalto que inicia no bairro 
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São Pedro, subindo a capela mortuária, já foi licitado e está aguardando a autorização da 

Caixa Econômica por se tratar de uma verba federal. Agradeceu ao Deputado Coronel 

Quintino pela máquina pá mecânica e ao Secretário do Estado, Senhor Paulo Foleto pela 

Pokan de esteira direcionada ao programa ProBacia na Comunidade São Domingo e, assim 

que concluírem as instalações do biodigestor, as represas e caixas secas; esse maquinário 

ficará para o município. Disse que encaminhou ofício assinado por todos os Vereadores 

para Secretária de Educação pedindo para rever essa situação do tíquete alimentação, 

porque a lei diz que esses professores DT´s têm direito de receber esse benefício. 

Aguardará a resposta depois do dia dez, tem certeza que a intenção do Prefeito é pagar e, 

se houve algum erro não partiu do prefeito, pois já ele iria deixar de valorizar essa classe. 

Não vê diferença entre professores efetivo e DT´s, todos possuem o mesmo valor e se 

dedicam com amor na sela de aula. Agradeceu ao Secretário de Obras, Senhor Fábio, 

relatando que, na terça-feira de carnaval, às seis horas da manhã, estavam resolvendo uma 

situação na estrada da comunidade Recreio e os proprietários ficaram satisfeitos; sendo 

portanto, mais um serviço prestado ao município. 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 oito de 

março de dois mil e vinte e dois, terça-feira, às dezoito horas, para Sessão Solene em 

Comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E, determinou que fosse lavrada a presente 

ata, que após lida e achada conforme, vai por ele Presidente e pelo Secretário assinada. 

Muqui/ES, 03 de março de 2022.
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