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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZESSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS 
 
Aos dezesseis 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: 

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, Tadeu Custódio e Ronald Barbosa Eduardo. O Presidente em exercício, 

Excelentíssimo Senhor Tiago Fernandes da Costa, confirmando quórum legal e invocando 

a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão. Justificou a ausência do 

Presidente da Câmara, Vereador Dr. Eros Prucoli e do Vereador José Martins Filho por 

motivo de saúde. 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 008/2022 – Iniciativa do Presidente da Câmara Municipal – Dispõe sobre 

a antecipação da gratificação natalina aos servidores do Legislativo Municipal de Muqui e 

dá outras providências. Convite: Comandante do Terceiro CPOR – Coronel PM Gunther 

Wagner Miranda e o Comandante da 15ª CIA Independente Major PM Nério Pereira da 

Silva Filho convidam para formatura geral e entrega dos destaques operações da 15ª CIA 

Independente a realizar-se no dia 23 de março de 2022, quarta-feira, no Auditório da 

Câmara de Vereadores de Mimoso do Sul. Findo o pequeno expediente passou-se a Ordem 

do Dia. De acordo com a solicitação do Presidente em Exercício, o Diretor-Geral proferiu a 

leitura da Mensagem de Veto ao Autógrafo de Lei nº 024/2021 – Autoriza a remoção de 

veículos abandonados em vias públicas ou estacionamentos públicos do Município de 

Muqui/ES e dá outras providências. O Parecer da Comissão Permanente de Justiça, 

Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização é pelo acolhimento do referido Veto ao 

Autógrafo de Lei nº 024/2021 em sua integralidade. Sendo assim, o presente veto foi 

submetido diretamente a apreciação plenária. Esclareceu que deixa de votar um dos 

membros da Comissão, Vereador Tadeu Custódio, por ser o autor do Projeto de Lei. Posto 
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o veto supramencionado em discussão, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa 

Eduardo que, após cumprimentos inicias, direcionando-se ao Vereador proponente, 

Excelentíssimo Senhor Tadeu Custódio, explicou que votará favorável a manutenção do 

veto, mas o parabenizou. Disse ainda que Muqui deve implantar a guarda municipal e o 

motivo do veto deste projeto que, já deveria estar funcionando na cidade, é pelo fato de não 

haver pátio. Ressaltou que precisa conversar com Dr. Ubaldo, Assessor Jurídico da 

Câmara, se há uma quantidade de habitantes no município para implementar a guarda, 

segundo chegou a seu conhecimento não precisa. Reiterou a importância do projeto, mas 

infelizmente não é competência do legislativo, pois requer recursos financeiros, mas essa 

Casa te condições de criar lei da guarda municipal, e, se assim proceder, terá que 

providenciar uma secretaria de segurança, virá recursos para essa área. Aparte o Vereador 

Carlos Henrique Dias Luparelli enfatizou que está esperando a documento referente a 

guarda municipal, citando que a pessoa com quem se informou é guarda municipal em 

Cachoeiro e sindicalizado; portanto, assim que enviarem deverão se reunir e verificar o 

caminho a seguir. Retomando a fala, o vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que esse 

projeto foi uma semente plantada; e dele, serão colhidos frutos, onde esse município será 

beneficiado. Posto em votação, o Veto ao Autógrafo de Lei Nº 024/2021 foi mantido por 

cinco votos e, se absteve, o Vereador Tadeu Custódio por ser o autor da matéria. Na 

sequência, conforme solicitado pela Presidente em Exercício, o Diretor-Geral proferiu a 

leitura das seguintes Requerimentos Plenários: - Requerimento Plenário Nº 003/2022 – 

Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli. Com o seguinte teor: “Carlos Henrique Dias 

Luparelli, Vereador com assento nesta Casa de Leis, na busca de informações que o 

subsidie sobre questões  específicas dos  Servidores do Executivo Municipal, requer:  Seja, 

nos termos dos arts. 210 e ss. do Regimento Interno c/c a Resolução nº 04/2006 aprovada  

a convocação dos Senhores Secretários Municipais: Claudiomar Barbosa - Pasta da 

Administração; Wagner Lovatti - Assessor Contábil e Emanuelli Narducci - Pasta da 

Educação, a fazerem-se presentes nesta Casa de Lei no próximo dia 23/03/2022 às 9:00hs, 

a fim de prestarem as informações necessárias pertinentes as alterações na Lei que 

instituiu o Auxilio Alimentação dos Servidores do Executivo em prejuízo aos Contratados 

em Designação Temporária, e alterações no remanejamento dos alunos da educação 

básica. Levado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, 

lido Requerimento Plenário Nº 004/2022, do Vereador Isaias Monteiro Meloni, que possui 

seguinte teor: “Isaias Monteiro Meloni, Vereador com assento nesta Casa de Leis, visando 
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dar ênfase à faculdade de fiscalizar e servir, vem respeitosamente à h. presença de V. Ex.ª, 

para REQUERER, sejam tomadas providências pelo Ilustríssimo Senhor Secretário 

Municipal de Transportes e Obras para o que segue:1- Melhorias na estrada da Providência 

e do Monte Carmelo. Trata-se de estradas necessárias ao transporte escolar, bem como 

do uso de seus moradores cuja situação está precária e necessita da atenção do Poder 

Público. Levado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ainda em 

pauta, lido o Requerimento Plenário nº 005/2022, do Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli, que apresenta o seguinte teor: Carlos Henrique Dias Luparelli, Vereador com 

assento nesta Casa de Leis, visando dar ênfase à faculdade de fiscalizar e servir, vem 

respeitosamente à h. presença de V. Exª, para REQUERER, sejam enviadas a esta Casa, 

informações e comprovações quanto à licitação dos aparelhos de ar condicionado 

adquiridos  por esse Executivo Municipal, informando e apresentando dotações 

orçamentárias, informando as empresas que participaram do processo e documentos da 

vencedora, com notas fiscais e orçamento com  recibos de aquisição e demais documentos 

inerentes. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade, o Presidente em exercício solicitou a leitura das seguintes indicações: - 

Indicação nº 026/2021 – Do Vereador Isaias Monteiro Meloni indica ao Prefeito: Construção 

de muro na Maternidade Aluisio Filgueiras; - Indicação nº 027/2022 – Do Vereador Isaias 

Monteiro Meloni indica ao Prefeito: Construção de uma pequena praça na Rua Tenente 

Pacheco; - Indicação nº 028/2022 – Tiago Fernandes da Costa indica ao Prefeito: Parceria 

com SEBRAE; - Indicação nº 029/2022 – Do Vereador Tiago Fernandes da Costas indica 

ao Prefeito: - Construção de local adequado para prática de esportes na Escola Bom 

Destino; - Indicação nº 030/2022 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo indica ao Prefeito: 

Acolhimento ao Projeto de Lei que neste ato encaminha. Após a leitura das justificativas, 

todas as indicações foram aprovadas conforme redigidas. Dando prosseguimento a sessão, 

o Vereador Isaias Monteiro Meloni solicitou a dispensa de prazo para o Projeto de Lei nº 

008/2022. Nesse ínterim, o Diretor-Geral proferiu a leitura do projeto supramencionado. 

Posto em votação, a dispensa de prazo do Projeto de Lei nº 008/2022 foi aprovada por 

unanimidade. Levado a matéria em discussão, porém não havendo manifestação dos 

Nobres Edis, a mesma foi a votação sendo aprovada 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: Fez 
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uso da tribuna, o Vereador Tadeu Custódio que, após cumprimentar a todos, encaminhou 

ofício ao Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo a respeito da Santa Casa de 

Cachoeiro de Itapemirim. Relatou os problemas pelos quais esta instituição vem passando, 

considerando uma falta de respeito e de responsabilidade tanto por parte do Governador, 

Senhor Renato Casagrande quanto do Secretário de Estado da Saúde, Senhor Nésio 

Medeiros Junior. Tendo visto o Governador do Estado esbanjando dinheiro e a Santa Casa 

se encontra em estado de calamidade pública e abandonada. Por intermédio desse ofício, 

direcionado ao Secretário de Saúde do Estado e ao Governador, pediu que olhem por essa 

entidade, que atende e é responsável pela região sul, composto por vinte e dois municípios. 

Portanto, deve ser dada a atenção a Santa Casa, porque a saúde deve vir em primeiro 

lugar. Tem visto nos meios de comunicação, pacientes a espera de cirurgias, disse que o 

Senhor Governador e o Secretário de Saúde, Senhor Nésio Fernandes Mediros Junior, não 

precisam recorrer ao atendimento dessa entidade, mas se tivesse parentes deles 

necessitando iriam ajuda-la. Reiterou que a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim se 

encontra abandonada e o Governador não olha a saúde do Estado do Espírito Santo, 

manifestou a sua revolta na tribuna e pediu, encarecidamente, ao Governador e ao 

Secretário de Saúde do Estado que olhem pela Santa Casa porque a população da região 

Sul se encontra abandonada. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, enfatizou que 

faz parte do governo, foi eleito pelo partido PSB, mas faz as palavras do Veraedor Tadeu 

Custódio as suas, parabenizando-o. Disse que a Santa Casa é o refúgio das pessoas 

humildes, onde todos são acolhidos e realmente está abandonada; portanto, neste ofício 

pediu para incluir o nome do Vereador Roninho Bola Sete, pois também manifesta sua 

indignação. Disse que não foi eleito para se acovardar e defender o que está errado. Aparte 

o Vereador Tiago Fernandes da Costa sugeriu fazer ofício em grupo para dar mais força. 

Destacou a importância desta iniciativa, a considera muito pertinente e expôs seu 

questionamento referente ao Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Senhor Vitor Coelho, 

que por ser do mesmo partido do Governador, ainda não fez nenhuma reivindicação. Disse 

que os acidentes ocorridos nos municípios, todos caem na Santa Casa. Aparte o Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo parabenizou ao Vereador Tadeu Custódio novamente pelo 

assunto abordado e, direcionando-se ao Vereador Tiago Fernandes da Costa, comentou 

que, uma certa vez, houve uma discussão nesta Casa de Leis onde falaram que a prefeitura 

de Cachoeiro não ajudava com nada a Santa Casa de Misericórdia. Buscou informações 

junto às pessoas da administração e confirmou que, realmente, não há essa contribuição 
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por parte da Prefeitura de Cachoeiro. Aparte o Vereador Tiago Fernandes da Costa disse 

que não está falando sobre investimentos, mas sobre a questão de parcerias, porque tanto 

PSB do município quanto do governo, porque teria como ter um vínculo maior e agilidade 

deste problema. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli sugeriu que o rotativo 

de Cachoeiro de Itapemirim fosse direcionado à Santa Casa. Retomando a fala, o Vereador 

Tadeu Custódio encaminhou ofício a todas as Câmaras Municipais da região Sul para que 

abracem essa causa junto, junto com a Câmara de Muqui, de forma que encaminhem 

ofícios ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Saúde, sobre a situação da 

Santa Casa, pois tem  vistos pessoas em macas, sofrendo e esperando por uma cirurgia e 

considera isso um absurdo, por isso, deixa apelo a todas as Câmaras Municipais e tem 

certeza que saúde deve vir em primeiro lugar. Ainda em seu discurso, pediu por ofício que 

o Secretário da Prefeitura de Muqui agilize a substituição das lâmpadas queimadas no 

jardim da Boa Esperança e na Praça Municipal que se encontram às escuras. Comentou 

sobre o ofício que estar pronto a ser enviado a Deputada Federal Norma Ayub e ao 

Deputado Federal Evair de Melo, relatando que, neste mês de junho, o sinal analógico será 

cortado e o povo mais carente ficará sem ver televisão; por isso, deixou seu apelo aos 

deputados federais Norma Ayub, Evair de Melo e Ted Conti que possam abraçar essa 

causa, liberando o sinal digital. Aparte o Vereador Tiago Fernandes da Costa reforçou que 

também encaminhou ofício ao Deputado Federal Amaro Neto e para Secretaria de 

Comunicação do Espírito Santo, porque o povo está refém das operadoras pagas de 

televisão e para assistir um canal local deve pagar sessenta reais, sendo que o salário 

mínimo não dá para nada. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou seu apelo 

aos deputados supramencionados, citou os ofícios encaminhados pelos Vereador Tiago da 

farmácia ao Deputado Amaro Neto, e considerou uma atitude importante para juntar forças 

para ajudar ao povo que mais necessitam, reafirmando que a partir de junho o sinal 

analógico será desligado e, por isso, necessitará desse sinal digital no município. Por ofício, 

direcionado ao Prefeito Municipal, pediu que possa liderar os municípios da região sul, com 

intuito de fazer um repasse de recursos a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Acredita 

que, se cada município devolvesse dez mil reais para Santa Casa, não seria fazer nenhum, 

pois todos recorrem a esta instituição. Citou ainda, que a maioria dos partos são realizados 

em Cachoeiro de Itapemirim; portanto, seria plausível o Prefeito Cacalo liderar, entrar em 

contato com os demais prefeitos e fazer repasse mensal para Santa Casa de Misericórdia 

de Cachoeiro de Itapemirim e se cada município der dez mil reais, daria um montante de 
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duzentos e vinte reais por mês, mediante exposto, reforçou sua indicação ao Prefeito 

Cacalo. E se for caso, que Câmara, por meio do Presidente, Dr. Eros Prucoli, possa 

intermediar, junto aos Presidentes das Câmaras desses vinte e dois municípios, para eu 

seja feito repasse para a Prefeitura; e esta, repassar a Santa Casa. Ressaltou que o 

legislador é pago pelo povo e está na hora de ajudar a Santa Casa, citando, novamente, os 

valores que poderiam ser repassados. Salientou que o SUS paga apenas nove reais por 

consulta, a cada paciente que a Santa Casa atende, considerando um absurdo. Reiterou 

seu apelo, esperando que o Prefeito Cacalo e o Presidente Eros Prucoli façam os contatos 

com seus pares a fim de ajudar urgentemente a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 

Ao finalizar, agradeceu e desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o 

Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, após cumprimentar a todos, agradeceu ao 

Secretário de Obras, Senhor Fábio, pela instalação dos banquinhos no canteiro central. 

Também fez um pedido ao Diretor-Geral, Senhor Roberto Carlos Lívio Carrari, o qual está 

elaborando um abaixo-assinado referente ao asfalto do “Caminho do Campo” da 

comunidade São Luiz/Verdade, direcionado ao Governador, solicitando o recapeamento 

deste asfalto, porque o que se gasta para preparar um asfalto é muito maior do que foi 

colocado, uma camada muito fininha e já está apresentando problemas. Aparte o Vereador 

Tadeu Custódio disse que esta obra está completando três anos e meio, são cinco anos de 

garantia. Fez questão de ver o nome da firma que prestou os serviços, Construtora 

Premocil. Caso o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli autorize, essa Casa de Leis 

poderia encaminhar ofício a referida empresa, pedindo seja enviado o responsável por esse 

asfalto para tomar as devidas providências. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique 

Dias Luparelli permitiu o envio de ofício solicitado pelo Vereador Tadeu Custódio, 

salientando que esta firma pertence ao ex-deputado Avílio. Ainda em seu discurso, 

ressaltou que acredita que o Secretário Fábio já deve ter tomado providências para o 

cancelamento da empresa responsável pela iluminação pública no município, por que já 

foram notificados por duas ou três vezes e não vieram prestar os serviços; portanto, se não 

querem trabalhar o correto seria cortá-la fora, que façam nova licitação e contrate outra 

empresa, pois os moradores não podem ficar no escuro. Por ofício, direcionado a Secretária 

Municipal de Educação, relatou que na Escola da Comunidade São Gabriel há duas salas 

com trinta alunos, ultrapassando o quantitativo, sendo que há salas vazias. Portanto, que o 

Prefeito, através desta Secretária possa contratar mais profissional, de forma que diminua 

esse número de aulas em uma única sala, porque da forma que se encontra, é ruim para o 
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professor; e pior ainda, para o aluno aprender. Abordou sobre a convocação dos 

secretários, pedindo aos Vereadores que participem desta reunião, que ocorrerá na última 

quarta-feira do mês, às nove horas da manhã, na Câmara de Muqui para tratar de assuntos 

referentes ao ticket alimentação dos professores DT’s. Sabe que errar é humano, não sabe 

de qual secretário que partiu, mas que possa ser corrigido; citando a Lei Municipal nº 724 

de 05 de outubro de 2017, em que diz que “o auxílio alimentação será devido ao Servidor 

público ativo”, por isso não considera justo o professor estar trabalhando e não receber o 

ticket alimentação. Novamente cobrou a participação dos demais vereadores nessa 

convocação para chegarem a resultado positivo, porque se sentiria humilhado se fosse 

vereador. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo pediu para expandir essa cobrança 

para outras classes que não estão recebendo o ticket alimentação. Acredita que deve 

beneficiar os professores DT´s, mas há servidores de outros setores, como o da segurança, 

que não são beneficiados, citando que a lei resguarda a todos que estão em exercício. 

Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que pode haver falhas 

na lei, mas pelo entendimento da assessoria jurídica, Dr. Ubaldo, o caminho seria esse, por 

isso conta com a presença de todos os Vereadores, alguém deveria tomar a iniciativa de 

convocar os secretários; e assim fez, mas isso não quer dizer que o “dono da bola” não 

todos os vereadores devem estar juntos para resolver essa situação. Ao finalizar seu 

discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Fez uso da palavra, o Vereador José 

Antonio Mendonça que, após cumprimentar a todos, por ofício, agradeceu ao diretor do 

DNIT por ter iniciado os trabalhos de manutenção na BR 393, próximo a Muqui, local onde 

estava correndo um grande risco de acidentes. Parabenizou aos secretários que, com o 

apoio do Prefeito Cacalo, já estão realizando os trabalhos de tapa-buracos com asfalto nas 

comunidades. Citou que já fizeram no Alto Boa Esperança e iniciaram no Alto San Domingo. 

Desta forma, agradeceu por atender aos apelos dos Vereadores. Relatou que fizeram 

também, na popular rua do Campinho, cinco quebra-molas, desta forma, atenderam suas 

solicitações com o apoio de todos os vereadores e juntos conseguem êxito, sozinhos 

ninguém é capaz. Mencionou a campanha da fraternidade cujo tema foi a educação, 

dizendo que é preciso valorizá-la. Destacou que o trabalho que começa dentro da própria 

família e as responsabilidades dos professores nas escolas pelos quais deve ser 

manifestado todo o carinho, devendo parabenizá-los pela dedicação. Muitas vezes, faz 

algumas críticas, mas que sejam construtivas, citando, como exemplo, o ticket alimentação 

que foram retirados dos professores DT´s, mas a secretária de educação está buscando 



  

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES 

 
meios de corrigir esse erro e espera que seja, para que todos tenham o mesmo valor e 

direitos garantidos. Aparte o Vereador Tadeu Custódio parabenizou a cobrança de 

providencias junto ao DNIT em que pediu reparos em buraco na saída Muqui/Cachoeiro o 

qual já estava virando uma cratera. E aproveitou, por ofício, juntamente com todos os 

Vereadores, pediu ao Chefe do DNIT para que construa e/ou instale nova gurita na entrada 

da comunidade de São Luiz, a qual foi retirada a pedido dessa Casa, pois estava prestes a 

cair e causar um acidente, mas, até o momento, eles não voltaram. Retomando a fala, o 

Vereador José Antonio Mendonça pediu providencias com relação a gurita da comunidade 

Recreio, que está correndo risco de cair sobre uma pessoa, podendo causar um grave 

acidente. Ressaltou que a gurita da Comunidade São Luiz é especial porque não há 

nenhuma moradia próxima para a pessoa se proteger do sol ou da chuva. Portanto, espera 

que compreenda a importância das solicitações e que sejam atendidas. Abordou sobre a 

saúde, ressaltando que sabe da importância da Santa Casa que atende a todos no Estado; 

mas também, solicitou ao Secretário de Saúde que dê resposta com relação ao seguinte 

fato: muitas vezes acontece a necessidade da análise de um exame de sangue talvez fora 

de hora de deve sair uma ambulância do hospital, uma ou duas da manhã para ser 

analisado. Portanto, que possa buscar um laboratório de analise no hospital, para que não 

seja necessário ocorrer casos como esses. Muitas vezes, sai o exame para análise e o 

paciente fica no hospital, por duas ou três horas, aguardando o resultado chegar. Reafirmou 

a necessidade de sair em busca desse laboratório, sendo que há três laboratórios na 

cidade, portanto, que um desses pudesse ficar de plantão, vinte e quatro horas, para 

atender com esses exames, para não precisar sair do município para ter esse tipo de 

serviço prestado. Sugeriu escala desses laboratórios que atendem ao município para que 

tivessem a disponibilidade de atender. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo relatou 

que, nessa semana, entrou em contato ao Hospital Maternidade para buscar paciente que 

estava de alta, e, a pessoa responsável pelo transporte alegaram que a ambulância havia 

ido a Mimoso levar uma coleta de exame, considerou um absurdo deslocar uma ambulância 

para essa situação. Portanto; essa Casa Legislativa deve acabar com essas questões a 

prejudicam e ser beneficiado da mesma forma que as cidades grandes. Aparte o Vereador 

Tiago Fernandes da Costa disse que três laboratórios ganharam a licitação e seria 

interessante conversar para ver se são capazes de fazer a coleta e os exames em Muqui 

da mesma que em Mimoso consegue prestar esse serviço. Retomando a fala, o Vereador 

José Antonio Mendonça disse que já que há três laboratórios que atende em Muqui, que 
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seja capacitado para atender a essas necessidades, colocando a cada dia um deles de 

plantão para não precisar deslocar uma ambulância e deixar de atender um paciente para 

levar um exame a Mimoso ou Cachoeiro. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite e 

agradeceu a todos. Dando prosseguimento, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa 

Eduardo que, após cumprimentar a todos, abriu seu discurso agradecendo a Deus, 

Ressaltou que todos os setores deveriam ser selecionados pelo sistema democrático, 

porque a pessoa pública, eleita pelo voto, faz questão de agradar, caso contrário perde o 

mandato. Citando, como exemplo que, se é mal atendido em um banco, quando volta na 

agência, o mesmo funcionário continua, porque não precisa de agradar; numa delegacia da 

mesma forma, mas nesta Casa de Leis faz questão de agradar, porque a resposta vem na 

urna; por isso, considera este sistema muito bonito. E se tivesse força e se sua voz fosse 

ouvida tentaria implementar este sistema em todos os setores. Parabenizou ao Vereador 

Tadeu Custódio pela sua trajetória e representatividade de sua família, deixando seu forte 

abraço ao Gentil, que através dele conheceu ao Vereador Tadeu Custódio do qual se tornou 

um grande admirador. Salientou que ele tocou em pontos cruciais em seu discurso, porque 

Muqui necessita de muitas coisas, mas deve começar dando “o ponta pé inicial na bola, 

sendo que a bola não é sua”, conforme foi dito pelo Vereador Carlinhos do Leite. Por ofício, 

agradeceu ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Obras e a empresa Trilhos Construção, 

a qual não conhecia, mas essa foi a segunda empresa que passou nesse município que 

merece seu reconhecimento. Relatou que chegaram na comunidade onde reside para 

cobrir os buracos no calçamento, da mesma forma que vem fazendo em toda a cidade. 

Acredita que eles merecem receber ofício de agradecimentos pela dedicação, cuidado e 

carinho que estão tendo com a população. Explicou que a empresa pediu para chamar o 

Vereador Roninho, porque o “pará-raios” do povo, quem apanha, quem o povo cobra é o 

Vereador, quem está na linha de frente é o soldado; e o Vereador, é o soldado do Prefeito. 

Mediante, o pedido da empresa, destacou todos os pontos necessários e o serviço foi 

realizado. Reiterou que, na comunidade onde reside, os moradores chegam e reclamam, 

por isso merecem seus agradecimentos, sobretudo o Prefeito Municipal, porque quando 

assumiu essa briga de apoiar o Prefeito Cacalo, muitos acharam que ele estava louco. 

Disse que ainda não está deslanchando numa excelente administração, porque está saindo 

de um momento complicado de pandemia, mas acredita que este Prefeito, que foi eleito 

democraticamente, ficará na história deste município. Aparte o Vereador Tadeu Custódio 

disse que o Prefeito atual teve que encarar também as constantes chuvas, que beneficiou 
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muitos agricultores, as nascentes voltaram, mas trouxe também um certo sofrimento para 

o município, pois as estradas acabaram. Porém, tem visto o prefeito no dia-a-dia correndo 

atrás para acertar as estradas. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo 

disse que chegaram dois maquinários novos e o Secretário, juntamente com Prefeito e toda 

a equipe, formada por servidores que estão na execução dos serviços. Aparte o Vereador 

Tadeu Custódio disse que o maior patrimônio do município são os funcionários públicos e 

por isso devem ser parabenizados. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo 

disse que todos da administração tem se dedicado muito e quando decidiu apoiar o prefeito, 

viu que era um homem do campo e acredita na luta e na coragem que encaram o dia-a-dia. 

Por esse motivo, acredita que o município terá uma mudança espetacular. Aparte o 

Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que nunca é tarde para fazer parte da zona 

rural, sonhos são realizados. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo 

relatou que certo dia foi a uma comunidade e, em conversar com um amigo, disse a ele que 

seu sonho seria vender sua casa na rua e ir morar na roça; por isso, tem trabalhado muito 

para chegar onde ele, que é mais novo, já conseguiu alcançar. Abordou sobre as obras 

feitas pela empresa Lance, que são cinco anos de garantia, citando a que foi realizada com 

sacos de terra na localidade das Palmeiras. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli disse que o engenheiro da prefeitura não tem interesse de somar com a 

administração, porque, em discursos anteriores, já pediu para fazer análise do quantitativo 

de cimento utilizado nestes sacos de terra. Questionou como formalizará uma denuncia se 

não dão condições de vistorias, que depende desse profissional para prosseguir. Se não 

derem condições denunciar, esse problema recairá nas costas do Prefeito atual. 

Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que obra feita na Boa 

Esperança, com sacos de terra, não tem dois anos de inaugurada, sendo que o prazo de 

garantia é de cinco anos. Disse que na gestão anterior, cobrou muito sobre a forma como 

foi realizada esta obra, comparando-a com as obras que foram executadas no atual 

mandato, citando como exemplo, a qualidade das obras que fizeram próxima ao popular 

Clebinho, sendo construtora de Muqui. Aparte o Vereador Tiago Fernandes da Costa 

salientou que a muito tempo vem lutando pela obra em frente à casa da professora Luciene 

de Oliveira e parabenizou ao Prefeito e a construtora pela qualidade e a execução desta. 

Relatou que esteve em São Paulo e as obras são para durar a vida toda; já em Muqui, tem 

essa mania de fazer obras para acabar no ano seguinte e o dinheiro público é “jogado de 

ralo abaixo”, citando as lutas diárias dessa população. Disse que o Vereador Carlinhos do 
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Leite pode ser considerado chato por cobrar e fiscalizar, mas ele está correto. Essa Casa 

de Leis deve dar nova direção a administração, porque o Prefeito está trabalhando. Relatou 

que esteve na comunidade Santa Rita, participando de uma reunião e todas as 

comunidades deveriam fazer da mesma forma, intimar a participar do Prefeito e dos 

Secretários, salientou que esteve representando essa Casa de Leis, falou em nome de 

todos os Vereadores, deixando a Câmara Municipal de portas abertas estando disposto a 

ajudar no que for preciso. Portanto, se a população reivindicar mais as coisas começarão 

a funcionar. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente em Exercício, declarou encerrada a presente sessão, 

convidando para a próxima a se realizar no dia seis de abril de dois mil e vinte e dois. E, 

determinou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai por ele 

Presidente e pelo Secretário assinada. 

Muqui/ES, 16 de março de 2022.
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