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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 SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 
 
Aos seis dias do mês de abril 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”. Na sequência, 

o Presidente da Mesa Diretora pôs em discussão e votação as atas das Sessões anteriores, 

a saber: atas das Sessões Ordinárias dos dias 16/02/2022; 03/03/2022 e 16/03/2022, e 

ainda a ata  da Sessão Solene do dia 08/03/2022, em homenagem ao Dia Internacional das 

Mulher, todas aprovadas conforme redigidas. Em seguida, passou-se ao pequeno 

expediente em que o Diretor-Geral proferiu a leitura dos documentos recebidos: - Projeto 

de Lei nº 009/2022 – iniciativa da Mesa Diretora: concede reajuste aos servidores da 

Câmara Municipal de Muqui e dá outras providências; Projeto de Lei nº 010/2022 – Iniciativa 

da Mesa Diretora : Altera o valor do Auxílio Alimentação dos Servidores públicos do 

Legislativo Municipal de Muqui e dá outras providências. Convite – Prefeitura Municipal – 

para participar da solenidade de entrega material esportivo 07/04/2022 – 1º Teste Folclórico 

de Muqui/ES – Morada Alto Boa Esperança – Grupo Folclórico.  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 Projeto de Lei Nº 024/2021 – Autoria do 

Executivo Municipal : Autoriza a execução de serviços particulares e dá outras providências, 

e ainda parecer da Comissão pela procedência e submissão ao Plenário com emenda para 

suprimir do texto, o art. 10. De igual forma, o Sr. Presidente também apresentou emenda 

para prestação de contas à Câmara Municipal de forma bimestral. Pela discussão 

levantada, foi suspensa a sessão por 5 minutos.  
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Após, em seu prosseguimento, foram aprovadas as emendas, e em análise do Projeto, foi 

o mesmo aprovado por unanimidade,  com as emendas apresentadas.  Solicitou, após, a 

Leitura do Projeto de Lei  nº 006/2022 –  Autoria do Executivo Municipal:  Dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente e dá outras providências – 

com parecer da Comissão pela submissão ao Plenário conforme redigido. Submetido a 

apreciação, foi o mesmo aprovado por unanimidade.   

Projeto de Lei nº 007/2022 – Autoria Ver. Tiago Fernandes da Costa:  Dá nome a Rua no 

Distrito de Camará e dá outras providências. Submetido a apreciação, foi o mesmo 

aprovado por unanimidade, nos termos do Parecer da Comissão competente. Submetidas, 

ainda ao Plenário, as seguintes indicações:  031/2022 – Vereador Tiago Fernandes da 

Costa ; 032/2022 – Vereador Tiago Fernandes da Costa; 033/2022 – Vereador Tiago 

Fernandes da Costa; 034/2022 – Vereador Ronald Barbosa Eduardo; 035/2022  - Vereador 

Dr. Eros Prucoli; 036/2022 – Vereador Dr. Eros Prucoli; 037/2022 – Vereador Dr. Eros 

Prucoli; 038/2022 – Vereador Walleson Claudio Petini Alves; 039/2022 – Vereador Isaías 

Monteiro Melloni; 040/2022 – Vereador Ronald Barbosa Eduardo; 041/2022 – Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo e 042/2022 – Vereador Ronald Barbosa Eduardo, foram todas a 

seu turno, aprovadas por aclamação. 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: Vereador Tiago da Farmácia, 

que cumprimentando a todos iniciou sua fala. Inicia agradecendo aos pedidos que foram 

por ele discriminados, onde faz a relação, como conserto de ruas, retorno dos bancos, 

recuperação das estradas rurais, limpeza das ruas na zona urbana, onde agradece, E 

solicita Ofício de agradecimento ao Secretário de Obras. Exibiu slides das realizações por 

ele intermediadas, apontando-as uma a uma no painel da Casa Legislativa. Falou da 

necessidade de se inaugurar a praça da Boa Esperança, próximo à lavanderia. E continuou 

apontando pelos slides, as realizações que foram efetivadas em toda a extensão urbana de 

Muqui. Falou que Muqui está necessitando do retorno do DETRAN para se ajustar os 

pontos em conflito. Ainda em exposição, continuou agradecendo às realizações que foram 

efetivadas. Falou ainda, da comunidade Santa Mônica que tem recebido o apoio do Poder 

Público, bem como as ruas da cidade. Falou que são alguns dos trabalhos por ele 

desenvolvidos, e falou que apoiou a rádio Cidade FM que divulgará a decisão da copa rural 

de Muqui e pede ofício de agradecimento aos profissionais da imprensa. Falou que a 
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Maternidade necessita de um centro de triagem, e pede, ainda ofício ao Secretário de 

Vigilância pedindo maior apoio policial. Ofício ao Sec. Obras, para instalação de ponto de 

ônibus no Recreio e São Luiz. Pede ofício para catalogação e instalação de placas de 

identificação das ruas pelo Secretário da Administração e para concluir solicita o apoio dos 

cidadãos Muquienses, encerrando sua fala. Com a palavra o Vereador Carlinhos do Lei 

cumprimentou a todos e iniciou pedindo um minuto de silencia por falecimento de Diana 

Borges. Retomando sua palavra, pede ao Servidor Sebastião Jesus, para verificar sobre a 

questão pelo Vereador solicitada de ruas que necessitavam ser pavimentadas. Disse que 

constantemente tem acontecido assaltos no Distrito do Camará, onde pede possa voltar a 

força policial em recuperação do imóvel que está sendo depredado. Pede ofício ao 

Secretaria de Obras para priorizar a limpeza próxima ao Recreio, onde as crianças estão 

ficando ao lado direito, com árvores que estão tirando a visão dos motoristas, no que pede 

a limpeza e a poda junto ao proprietário Zezé da Cofril. Pede ainda uma contratação 

emergencial para uma empresa de iluminação pública. Falou que existe um terreno baldio 

na rua do Grupo, onde pede possa se fazer por ali, a saída dos alunos do Jardim de 

Infância. Local que poderia ainda, abrigar a feira do produtor. Com relação ao Projeto 

votado hoje de horas máquinas, já existem vários produtores que pagaram por ter o serviço. 

Disse não ser justo que venham a pagar agora. Em aparte o Sr. José Antônio Mendonça, 

falou entender justa a reivindicação e pede seja analisada a situação apresentada, para 

que ninguém venha a sofrer por isso. Retomando disse o Vereador que já esteve com o Sr. 

Prefeito que lhe disse estar providenciando a iluminação da Praça. Com a palavra o 

Vereador Ronald Barbosa Eduardo cumprimentou a todos e iniciou dizendo que Agradece 

pelo simples fato de estar o Presidente dando uma carta branca ao Prefeito para agir em 

prol do projetos que estão sendo votados, dando condições ao Prefeito de Trabalhar. Falou 

da suplementação aprovada. Falou que verificava as obras passadas, onde via o que era 

feito, aparteado em apoio pelo Vereador Carlinhos do Leite. Retomando a fala, o Vereador 

parabenizou o Sr. Presidente, o Vereador Tiago da Farmácia, e explicou sobre a quantidade 

de obras que o Sr. Prefeito já fez. Assim, parabeniza o Vereador Tiago que as apontou em 

sua fala. Falou que acredita muito nesse Prefeito e que Muqui ganhará muito com isso. 

Pede ofício ao Major Neri, apoiado pelo Vereador Tadeu Custódio que pede ofício em nome 

de toda a Casa, para dar apoio policial junto à comunidade do Camará. Falou que hoje 

esteve na Prefeitura e disse que se não produzirem todos serão prejudicados. Mas o 

sucesso da Administração é o sucesso de todos. Disse que ontem a noite lhe ligaram de 
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São Gabriel. E é por isso que colocou o Projeto de Vídeo Monitoramento, no que pede 

guarda municipal dizendo que Muqui tem gente para isso. E nesse sentido, falou que pede 

uma Secretaria de Segurança Pública. Com a palavra o Vereador José Antônio Mendonça 

cumprimentou a todos e falou de seu agradecimento ao SEMINC que sempre apoiou as 

Sessões dessa Casa. Agradece ao Presidente pela melhoria da Casa. Disse que somente 

quer agradecer a todas as emendas parlamentares e aos Srs. Deputados, no que agradece 

o apoio do Sr. Governador de Estado do Esp. Santo. Assim agradece a todos os Deputados. 

o que já chegou para as comunidades, vindos da SEAG, onde agradece à Prefeitura, cuja 

participação é efetiva pelo empenho, no que agradece. Parabeniza o Prefeito e todos os 

Secretários envolvidos nessa busca. Agradece ao Secretário de Obras a limpeza nas ruas 

dos bairros. Pede ao Secretário de obras que se faça a limpeza dos rios, e várzeas do Entre 

Morros. Falou o Vereador Tadeu que o pessoal do bairro Ferroviários reclama muito por 

sempre ficarem de lado, precisando de limpeza em suas áreas. Em aparte o Vereador 

Ronald pede aos nove Vereadores para fazerem um ofício coletivo em voto de pesar pelo 

falecimento de Diana Borges.  Retomando sua fala, o Vereador José Antônio falou de sua 

alegria quando é atendido. Disse que o trabalho do Vereador é ver o povo feliz. Pede rede 

de captação de água na rua dos Eucaliptos. Com relação a iluminação, disse que há muitas 

reclamações de lâmpadas apagadas, de empresas que recuperem o calçamento 

danificado. Falou ainda, da questão do calçamento próximo à Creche Nova que precisa de 

recuperação. Assim apela e pede o apoio, ratificado pelo Vereador Carlinhos do Leite. 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 abril de dois mil e vinte e dois, 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, 6 de abril de 2022. 

 

 

DR EROS PRUCOLI  

PRESIDENTE  

 

 

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES 

SECRETÁRIO 


