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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 VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 
Aos vinte 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: 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, justificou a ausência do Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli; 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 do dia seis de abril de dois mil e vinte e dois, sendo aprovada 

conforme redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente em que o Diretor-Geral 

proferiu a leitura dos documentos recebidos: - Projeto de Lei nº 011/2022 - Dispõe sobre as 

Diretrizes para Elaboração e a Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro 

de 2023 e dá previdências; - Projeto de Lei nº 012/2022 – Altera o Artigo 1º da Lei Municipal 

nº 860/2022 e dá outras providências; - Ofício nº 009 GDNA/2022 – Resposta ao Vereador 

Tadeu sobre “Digitaliza Brasil” – Deputada Norma Ayub. 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 009/2022 – Autoria da Mesa Diretora - 

Concede Reajuste aos Servidores da Câmara Municipal e dá outras providências. O 

Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finança, Orçamento e 

Fiscalização pela submissão ao Plenário conforme redigido. Submetido à apreciação, foi o 

Projeto de Lei Nº 009/2022 aprovado por unanimidade. Solicitou, após, a Leitura do Projeto 

de Lei nº 010/2022 – Autoria da Mesa Diretora – Altera o valor do Auxílio Alimentação dos 

Servidores Públicos do Legislativo Municipal de Muqui e dá outras providências. O Parecer 

da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização é pela submissão 

ao Plenário conforme redigido. Submetido à apreciação, foi o Projeto de Lei nº 010/2022 

aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento a presente sessão, apreciados os 
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Requerimentos Plenários nº 006/2022 e nº 007/2022, sendo aprovados por unanimidade. 

Ato contínuo, submetidas ao Plenário, as seguintes Indicações: 043/2022 – Vereador Dr. 

Eros Prucoli; 044/2022 – Vereador Tiago Fernandes da Costa; 045/2022 – Vereador José 

Antônio Mendonça; 046/2022 – Vereador José Antônio Mendonça; 047/2022 – Vereador 

Tiago Fernandes da Costa; 048/2022 – Vereador Dr. Eros Prucoli, foram todas, a seu turno, 

aprovadas por aclamação. Na sequência, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo solicitou 

dispensa de prazo do Projeto de Lei nº 012/2022 – Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 

860/2022 e dá outras providências. O Presidente da Mesa Diretora solicitou a leitura do 

referido projeto, e, em seguida, posto em votação, a referida dispensa foi aprovada por 

unanimidade. O Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e 

Fiscalização é para que o mesmo seja submetido ao Plenário conforme redigido. Posto à 

apreciação, foi o Projeto de Lei nº 012/2022 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 

na ordem do dia, passou-se ao Grande Expediente em que, de acordo com o artigo 74 

(setenta e quatro) do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra, por vinte minutos aos 

Vereadores inscritos, que ocuparam a tribuna em pronunciamento, na seguinte ordem: 

Vereador Tiago Fernandes da Costa, após cumprimentar a todos, solicitou ofício de pesar 

a Família de Zenilda Mendonça, funcionária pública. Agradeceu a prefeitura por atender a 

seus pedidos, citando a capina na Rua Coronel Luiz Carlos, popular Rua da igreja e a 

manutenção do calçamento da localidade Morubia, elogiando os serviços prestados. Pediu 

mutirão da limpeza nos rios de Muqui, na Avenida São João Batista, no Centro da Cidade, 

na rua Leonarda Fraga, no bairro São Pedro, Rua Honório Fraga, popular Rua do Boi e na 

Rua das Palmeiras. Ainda, por ofício ao Secretário de Obras, solicitou que exija da Mimo 

Pedra, empreiteira responsável pela obra nessa região, que faça o calçamento ou, ao 

menos, que ajeite a terraplanagem na Rua Gabriel Alves, na localidade Goiabão para que 

faça o acabamento dessa obra. Também exigiu que também faça o acabamento na Rua 

Manuel Alves. Por ofício direcionado a Secretaria Meio Ambiente solicitou a capina em 

frente ao antigo colégio CEM, na  rua da casa do popular Andrim. Ainda, por ofício, solicitou 

a limpeza e capina na Rua Sílvio Furtado, acesso a creche nova e na Rua Crésio 

Bertassoni, na rua da creche nova. Por meio de Requerimento direcionado ao Secretário 

Municipal de Obras, ao Secretário Municipal de Administração e ao Prefeito, possa informar 

os valores gastos nas obras das Pontes no bairro Entre Morros e em frente ao Bijoca, na 

Rua Honório Fraga que estão inacabadas, as luminárias não ascendem e porque não foram 

concluídas. Ressaltou ainda o perigo da falta de iluminação nesses locais o que propicia o 
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uso de drogas e assédio. Transmitiu a reclamação dos moradores quanto ao tamanho dos 

quebra-molas, pedindo para que se faça um mais amplo, menos elevados, para que não 

quebre os carros. Aparte o Vereador José Antônio Mendonça comunicou que os problemas 

referente aos quebras-molas do bairro San Domingo já foram resolvidos.b Retomando a 

fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa manifestou sua satisfação por ter sido atendido 

pela Secretaria de Obras a respeito da ampliação dos quebra-molas. Abordou sobre o caos 

em que se encontra a Rua Catília Rizzo Costa, porque as pessoas não conseguem virar o 

carro, sendo um transtorno para a população dessa localidade. Solicitou, em  forma de 

requerimento, para o Prefeito contrate urgente e faça um remanejamento dos funcionários 

da prefeitura, responsaveis pela parte elétrica, formando uma equipe que possa solucionar 

os problemas de falta de iluminação pública, por ser uma questão segurança para os 

municípes. Citou ainda que ocorreu a Via Sacra na localidade Cruzeiro e essa região estava 

às escuras, sendo um transtorno para os fiéis que participaram deste evento na Semana 

Santa. Reiterou a necessidade de remanejamento dos funcionários e de comprar o material 

para que eles possam colocar a iluminação na cidade. Por ofício, direcionado ao Prefeito, 

solicitou a ele que possa exigir um posto de segurança na comunidade São Gabriel, com  

pelo menos dois policiais, os quais possam emitir boletim de ocorrência. Mencionou sobre 

a coleta de lixo, citando que as pessoas continuam jogando na Rua do Eucalipto, sendo 

que há um horário especial para dispensá-los. Mais uma vez, alertou a popualção sobre os 

horários de coleta de lixo e que a cidade deve ser cuidada por todos e não apenas pela 

Prefeitura, todos devem fazer sua parte, há muito lixo nas ruas e não adianta culpar os 

cachorros; portanto, deve-se cultivar a visão de uma sociedade urbanizada. Cobrou 

iniciativas do Ministério Público a respeito das pessoas que ficam no jardim municipal. Já 

estão estendendo roupas, defecam nas gramas e há relatos de estarem tirando as roupas 

para fazer suas necessidades fisiológicas, é um caos. O jardim Municipal é um local de 

recepção dos turistas, mas é uma vergonha para o município. Abordou sobre as câmeras 

de segurança, enfatizando que a Associação Comercial já acionou o prefeito e a Câmara 

Municipal e deve apoiar essa iniciativa para que seja instalada também nas saídas da 

cidade o que beneficiará a atuação da polícia. Comentou sobre os plantões de farmácias 

no município, dizendo que a secretaria de saúde deve fiscalizar e os estabelecimentos 

devem cumprir corretamente seus plantões. Fez suas explanações sobre o transporte 

destinado aos pacientes dos municípios, enfatizando que a secretaria de saúde deve 

manter as conduções para as pessoas carentes se destinarem a Mimoso e Cachoeiro. 
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Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo expôs que os problemas acarretados foi por 

conta de uma denuncia gerada por um contrato mal elaborado em que o Ronie, responsável 

pelos veículos, teve que se ausentar, mas a administração está lutando para resolver essa 

questão. Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa parabenizou a equipe 

da endemias por passar o carro fumacê pela cidde, os munícipes reclamam que há muitos 

mosquitos nas casas e sugeriu a moto fumacê por ser mais econômico para o município. 

Ainda em seu discurso, por ofício, cobrou da CESAN quando iniciará as obras prometidas 

no município, bem como a limpeza da estação de água, na Rua Leonarda Fraga. Em ofício, 

direcionado a Secretaria Municipal de Administração sugeriu brinquedos de madeira para 

praça nos mesmo moldes que há no clube campestre. Por ofício, encaminhado a Igreja 

Católica e a Prefeitura, cobrou o conserto do relógio da Igreja Matriz que faz parte do 

patrimônio do município, sugeriu diversos meios para arrecadação de recursos a ser 

destinado para essa finalidade. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a oportunidade e 

desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento, o Vereador José Antônio Mendonça, 

após cumprimentar a todos, reverenciou a Deus, agradeceu aos secretários pelas lutas 

travadas em busca de melhorias para os munícipes e ao Prefeito pela busca de recursos. 

Agradeceu pelo retorno da obra de calçamento na Localidade Filipe Marques tão esperada 

pela comunidade. Manifestou-se quanto os trabalhos prestados pela CESAN, considerando 

vergonhoso; solicitou envio de ofício ao Senhor Laudes, citando a obra de captação próximo 

ao Asilo, onde já foi feito o calçamento, passando pelo Senhor José Ribeiro e retornando 

para o reservatório. Ressaltou que refiseram o calçamento em menos de quinze dias, mas 

se encontra danificado e afetaram os bueiros que agora estão entupidos de areia.  Mediante 

o exposto, disse que o povo paga caro pelos serviços prestados pela CESAN, portanto, que 

se faça um trabalho com carinho, que contrate calceiteiros e pessoas capacitadas, que 

sejam compactados os locais onde estão passando as tubulações, porque se jogar uma 

terra em uma vala e um calçamento por cima, ele afundará, até mesmo se uma moto passar 

por cima. Novamente, solicitou envio de ofício a CESAN, em nome de todos os 

companheiros vereadores desta Casa, para que seja realizado um trabalho com amor a 

população que pagam suas contas e têm o direito de exigir. Por ofício, direionado ao 

Prefeito disse que, até o momento, Muqui não regulamentou a parceria público-privada, 

portanto, solicitou seja encaminhado projeto com urgência para que o Município seja 

beneficiado, tendo em vista que, muitas vezes, por falta deste, atrapalha a receber 

recursos,a elaborar e aprovar projetos importantes para toda população Muquiense. 
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Agradeceu a Secretaria de Obras por ter atendido aos pedidos de vários colegas 

Vereadores quanto ao quebra-molas em frente ao popular Bar do Edézio. Ao finalizar seu 

discurso, desejou boa noite e a paz a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo que, após cumprimentar a todos, reverenciou a Deus. Abordou 

sobre o desmembramento das Secretaria de agricultura e a de meio ambiente, o que gerou 

muitos comentários na cidade contra o Prefeito acusando-o a estar gerando com esta 

atitude um cabine de empregos. Comentou sobre a gestão do ex-Prefeito Renato Prucoli, 

destacando a fase em que eram parceiros  políticos, o periodo em que se afastou dele e as 

inicitivas, como exemplo, a reforma nos hospitais e demais trabalhos bons para o município, 

que não pode tirar o mérito dele e deve ser respeitado. Pediu ao Diretor-Geral a leitura do 

relatório das atividades desempenhadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Relatou a sua 

participação em reuniões onde busca as informações para transmitir aos munícipes. Após 

a leitura, pronunciada pelo Diretor Roberto Carlos Lívio Carrari, retomou a fala, o Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo em que enfaticou a importância de prestar contas a população. 

Por ofício ao Secretário de Administração e demais funcionários, referente a dedicação 

destes pela limpeza do cemitério municipal, destacando que não há custo adicional para o 

município, por estar sendo realizado pelos próprios funcionários deste setor; portunidade 

em que reiterou o ofício coletivo parabenizando-os por essa iniciativa. Também, por ofício, 

parabenizou o Secretário Municipal de Esporte, José Antônio Wencioneck pela reforma se 

altos custos feita no ginásio de esportes; destacou que percebido a boa vontade e a 

economia por parte deste secretário. Ainda por ofício parabenizou ao popular Bozó pela 

maneira que conduziu o campeonato municipal, salientando que mesmo havendo alguns 

problemas na final, provocado pela falta de energia no campo, foi bem feito. Reiterou que 

ocorreram alguns erros, mas só erra quem busca acertar. Também, por ofício, direcionado 

ao Secretário Municipal de Esporte pediu para que coloque a iluminação adequada no 

campo de futebol. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa Diretora, declarou 

encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia quatro de maio 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, 20 de abril de 2022. 

 
 
DR EROS PRUCOLI  
PRESIDENTE  

 
 
WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES 
SECRETÁRIO 


