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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 
 
Aos quatro dias do mês de maio 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 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 a ata da Sessão Ordinária do dia vinte 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 013/2022 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa. Dá nome a Rua no 

bairro Morubia, no Município de Muqui e dá outras providências; - Projeto de Lei nº 

014/2022 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa. Dá nome a Rua no 

loteamento “Morada do Sol”, bairro Entre Morros e dá outras providências. Findo o pequeno 

expediente, passou-se a Ordem do Dia. Na sequência, o Presidente da Câmara justificou 

a ausência do Vereador Tadeu Custódio. De acordo com a solicitação da Presidência, o 

Diretor-Geral proferiu a leitura do Requerimento Plenário nº 008/2022, de iniciativa do 

Vereador Isaias Monteiro Meloni, com seguinte teor: 1-  Providencias na Creche “Pedro 

José Mendonça”, no loteamento das Palmeiras cuja área de lazer precisa de uma cobertura; 

2- Na mesma creche melhorar a área da recepção dos pais, providenciando local coberto, 

onde aguardam a saíde dos filhos. Levada ao plenário para votação, o referido 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Diretor-Geral proferiu a leitura 

das seguintes indicações: - Indicação nº 049/2022 – Iniciativa do Vereador Dr. Eros Prucoli 

- Fechamento da rua em frente ao Mercado Regional dos Vales e Café, nos dois sentidos, 
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na sexta, sábado e domingo;  - Indicação nº 050/2022 – Iniciativa do Vereador Dr. Eros 

Prucoli - Mudar a data e o horário da feira dos produtores para sábado, das 6:00 às 14:00 

horas, na Praça Salim Balmas; - Indicação nº 051/2022 – Iniciativa do Vereador Dr. Eros 

Prucoli - Utilizar a área do antigo matadouro (galpão da Prefeitura) para implantação de um 

Posto de Saúde e praça para os munícipes, com área apropriada para crianças e idosos. 

Levadas a votação em plenário, todas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais 

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

artigo 74 (setenta e quatro) do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra, por vinte 

minutos aos Vereadores inscritos, que ocuparam a tribuna em pronunciamento, na seguinte 

ordem: Vereador Isaias Monteiro Meloni, após cumprimentar a todos, agradeceu ao 

Deputado Estadual José Esmeraldo, pela entrega de um secador de café na comunidade 

Alto Cravo. Relatou a visita feita a este deputado juntamente com o vice-presidente da 

Associação, Senhor Adalto Catem, onde foram expostas as dificuldades desta comunidade, 

sendo prontamente atendido. Destacou os trabalhos realizados pelo Deputado José 

Esmeraldo no município de Muqui a frente da reforma do Museu Dirceu Cardoso; da sede 

da prefeitura, repasses de verbas no valor de noventa e quatro mil reais, intermediou ainda 

a entrega de um secador de café, veículo tipo ticape Fiat Strada e está articulando a 

destinação de cinquenta mil a cultura do município. Por ofício, manifestou seus 

agradecimentos. Ainda em seu discurso, solicitou, por ofício, a limpeza dos rios do 

município, justificando que o matagal cresce muito rápido e a prefeitura deve prestar esse 

serviço com urgência, visto que ratos e cobras se tornaram animais de estimação para os 

moradores ribeirinhos. Cobrou que esta limpeza seja feita em toda a extensão do rio, porque 

na maioria das vezes fazem apenas aonde a população vê e não fazem para baixo do Entre 

Morros e nem do asfalto sentido a rodovia Muqui a Cachoeiro. Relatou sua visita na Creche 

“Pedro José Mendonça”, no que reivindicou área coberta para as crianças brincarem e a 

necessidade de agilizar a licitação da merenda escola, mencionando que havia apenas um 

pacote de carne no freezer. Agradeceu os reparos realizados no calçamento do bairro San 

Domingo e comunicou que, segundo informado pelo Prefeito, está conseguindo a emenda 

parlamentar para asfaltar o morro, sendo um sonho de todos os moradores desta 

comunidade e espera que aconteça o mais rápido possível. Ao finalizar seu discurso 

agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão, fez uso da tribuna 

o Vereador José Antônio Mendonça, popular Zé Antonio Beré, que, após reverenciar a Deus 

e cumprimentar a todos, discorreu sobre a luta para que fosse realizado tratamento na vala 



  

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES 

 
localizada no bairro São Pedro, estendendo-se da popular Biquinha até a linha, ressaltou 

que há projeto e recurso empenhado para esse trabalho. Acredita que com empenho do 

Prefeito Cacalo esse trabalho, que a comunidade tanto sonha, será realizado. Reiterou a 

busca de recursos pelo Prefeito Cacalo para realizar melhorias no município. Agradeceu a 

administração pela continuidade do calçamento na localidade Filipe Marques, pelos demais 

serviços prestados, recursos empenhados e o que será realizado com o apoio desta Casa 

e incessante luta do prefeieto, citando como exemplo, o Caminho do Campo de Sumidouro 

a Muqui e o asfalto do bairro San Domingo. Agradeceu novamente por todo o empenho da 

Administração em busca de melhorias para o município. Ressaltou que os Vereadores 

fazem indicções, pedidos, saem em busca de recursos junto aos deputados para ajudar a 

administração, pois a credita que jutnos se tornarão mais fortes. Por ofício, agradeceu ao 

Governo do Estado, Senhor Renato Casagrande, pelo empenho em ajudar a Muqui, 

dizendo que, em breve, ele virá ao município para mostrar que está de braços dados para 

incentivar os trabalhos desta gestão. Desejou um abraço a todas as mães muquienses, em 

especial, àquelas que se enocntram em sofrimento que receba o carinho e tudo de bom 

possa acontecer em suas vidas e que sejam abençoadas, dando forças para as que mais 

precisam  a fim de prosseguirem a sua caminhada de mãe, companheira e esposa. Por 

oficio, ao Secretário de Obras para que dê atenção a Rua catilho Rizzo Costa que a pouco 

tempo o calçamento foi recuperado, mas, com as poucas chuvas, o calçamento está se 

desfazendo. Citou também que, por muitas vezes, os caminhões não estão conseguindo 

chegar até ao manobrador e as famílias que moram pra cima do calçamento estão com 

dificuldades de terem acesso às suas casas. Já no bairro Felipe Marques há familias com 

dificuldade de chegar aos seus lares, nas proximidades da Daniele Moreno até ao Senhor 

Ernestos e também nas proximidades da casa de acolhimento, onde há famílias e pequenas 

propriedades com difícil acesso; portanto, que com muito carinho possa olhar essas 

situações. Cobrou também que se resolva a questão das palmeiras próximas ao Grêmio, 

destacando os diversos ofícios que foram enviados e a existência de autorização para este 

serviço. Reiterou os calçamentos que foram realizados recentemente e que foram 

danificados pela CESAN; portanto, seja olhado pelos engenheiros da prefeitura e secretário 

responsável por essa área. Comentou ainda que próximo à creche, localizada nas 

Palmeiras, há calçamento danificado e na calçada por cima do muro há um parte que 

afundou, infiltrando água por trás dele, correndo risco de, no período das fortes chuvas, 

desabar novamente parte deste muro. Ressaltou que suas reivindicações é para o bem da 
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população Muquiense e finalizando seu discurso, agradeceu aos que o acolhem com muito 

carinho, oportunidade em que desejou a todos uma boa noite. Dando continuidade, fez uso 

da palavra o Vereador Tiago Fernandes da Costa, popular Tiago da Farmácia que, após 

cumprimentar a todos, manifestou suas condolências e enviou moção de pesar à família do 

falecido Genésio Mofati. Desejou suas felicitações e parabenizou a todas as mães do Brasil. 

Agradeceu a Secretaria de Obras pelo envio do carro-pipa e pela retirada de entulhos na 

Avenida José Paiva, na Rua do Ginásio de Esportes, por ofício, agradeceu os serviços 

prestados por esta pasta. Abordou sobre o campeonato de futsal, ressaltando que devido 

ao serviço voluntário, o espaço está razoavelmente bom, mas tem condições de melhorar 

ainda mais. Apresentou fotografias do Ginásio de Esportes Américo Maia em péssimo 

estado de conservação, considerando um desleixo com o patrimônio público e, por ofício, 

agradeceu a Secretaria de Esportes e aos voluntários Antônio Marcos, popular Marcão; 

Douglas, popular Rô e Mário Lúcio pela reforma realizada. Ainda em seu discurso, 

comentou sobre a iluminação pública, mencionando a vergonha que o município passou no 

evento de via sacra, na Semana Santa, ocorrida no Alto Cruzeiro, dizendo que se aproxima 

a festa de São João e tanto o centro da cidade quanto as ruas do Quartel, a João Jacinto, 

a José Coelho da Costa estão às escuras; portanto, por ofício, solicitou ao Secretário de 

Obras as devidas providências. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que 

foram iniciados os reparos na iluminação em todo o município, começando pela localidade 

San Domingos. Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa relatou que 

esteve na Prefeitura, conversando com Senhor Miguelzinho e com o Secretário, porém não 

obteve resposta; por isso que, através de ofício, solicitou informações quanto aos reparos 

na iluminação pública, enfatizando que, a mais de três meses, lutam por essas 

manutenções, citando, como exemplo, a ruas das Palmeiras que também está às escuras 

e precisa de solução imediata, sendo contratando nova empresa ou remanejando 

funcionários para esta finalidade. Apresentou fotografias com os locais sem 

iluminação,sendo: Alto Boa Esperança; na rua João Jacinto, considerando esta rua parte 

do centro da cidade; na Rua José Coelho Costa, no bairro Nossa Senhora Aparecida e na 

Lavanderia Dona Minervina, por ser um local propício para diversos atos ilícitos. Além disso, 

nesta lavanderia há focos de proliferação de mosquitos da dengue devido a poças d’água. 

Mediante exposto, solicitou envio de ofício à Vigilância Sanitária e equipe de endemias para 

que tomem as devidas providências, bem como à Secretaria de Obras para que faça a 

roçada e os cuidados necessários neste local. Apresentou fotografias da estrada danificada 
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por enchentes, na região conhecida como Bicão, próximo ao local de captação de água da 

CESAN, na Fazenda Entre Morros; destacando que solicitou ao Secretário de Obras e ao 

de Agricultura as manutenções necessárias. Novamente, por ofício, pediu, com urgência, 

os reparos nessa estrada, por não condições de passar ambulância, carros de compras e 

os moradores se encontram sem acesso; reiterou as cobranças de aterro na cabeça da 

ponte. Ainda em seu discurso, manifestou sua indignação com o estado em que se encontra 

a rodoviária de Muqui, questionando até quando deverá aguardar a reforma deste espaço, 

salientando o telhado que está caindo, há fezes de animais e mocegos. Aparte o Vereador 

Carlos Henrique Dias Luparelli disse que, para essa reforma acontecer, a administração 

deve estar esperando a boa vontade do responsável pelo tombamento histórico. 

Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa comunicou que dia vinte e cinco 

de maio haverá reunião na Câmara sobre as diretrizes, a organização de Muqui e será 

discutido também essa questão do tombamento histórico da cidade. Também em seu 

discurso, lamentou as péssimas condições do banheiro público, localizado na Praça João 

Batista Nunes; por ofício direcionado ao Secretário de Administração, juntamente com 

Secretário de Obras, pediu seja determinado um horário de funcionamento e que dê os 

equipamentos de EPI´s necessários para Dona Glorinha, responsável pela limpeza desse 

local, pois não há botas, luvas e nenhum material específico para essa finalidade. Solicita 

ainda, a reforma deste banheiro e, que o mesmo, tenha horário de funcionamento para 

atender as pessoas que veem da zona rural para cidade, em seguida, seja colocado um 

cadeado, para que fique fechado após as quatro horas da tarde e apenas em eventos 

tenham outras opções de abertura. Mediante apresentação de fotografias do banheiro, 

descreveu os danos causados nesse espaço público. Fez um apelo para que a equipe de 

obras possa instalar o lavatório, salientando que, há mais de três anos, se encontra solto. 

Também descreveu a situação de abandono da praça João Batista Nunes, sem iluminação 

nos lustres e chafariz sem funcionar, numa situação degradante. Também pediu as devidas 

providências aos Secretário de Administração e de Obras para que possa fazer um bloqueio 

da escadaria, no popular Canto da Biquinha, sendo um apelo dos moradores pelos 

trantornos causados durante a madrugada e pertubação do sossego. Por ofício, direcionado 

aos Correios e ao Secretário de Administração solicitou que possa agilizar a confecção de 

placas com nome das ruas de Muqui. Informou que segundo relatos, há várias ruas com 

nomes, faltando apenas firmar parceria com os Correios para mapeá-las, citando, como 

exemplo, a localidade Goiabão que é no centro da cidade não se entrega cartas, 
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considrando essa situação um absurdo. Apresentou fotografia da pracinha, localizada no 

bairro Entre Morros, destacando ser um sonho dos moradores, a construção de uma área 

de lazer como as que já existem em diversos bairros do município. Por ofício, solicitou ao 

prefeito que, juntamente com a ACE – Associação Comercial e Empresarial de Muqui, 

possa instalar câmeras na cidade; que possa ser mais parceira dessa associação para que 

proporcione mais segurança a população. Ainda sobre a necessidade de parceria entre a 

Prefeitura e a Associação Comercial de Muqui, mencionou a necessidade de incentivar o 

projeto de cartão-adiantamento salarial, cujo intuito é que não seja cobrado juros como nos 

outros empréstimos, beneficionando assim os funcionários da prefeitura. Também por ofício 

direcionado ao Prefeito e ao Senhor Luiz Antonio para que apoie o projeto “Natal Luz”, 

promovido pela Associação Comercial de Muqui. Destacou que o Jardim Municipal e a 

Igreja Matriz são considerados o cartão-postal de Muqui e precisam de investimentos, no 

período do natal, citando ser um atrativo para turistas, nos mesmos moldes que fez a cidade 

vizinha Cachoeiro de Itapemirim; todos ganham com essa iniciativa, sobretudo o comércio 

local. Ainda em seu discurso, deixou a moção de pesar ao ex-atleta de Muqui, popular 

Camunico e mencionou também as fatalidades ocorridas com alguns jovens do município, 

manisfatando seus sentimentos aos familiares. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e 

desejou uma ótima noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Carlos 

Henrique Dias Luaprelli que, após cumprimentar a todos, abordou sobre a iluminação 

pública, informando haver nova empresa contratada para atender essa demanda; 

explicando que, por várias vezes, a empresa anterior foi notificada, mas como havia prazos 

a cumprir a fim de não gerar problemas para a administração pública a segunda foi 

convocada. Sugeriu ao Secretário de Obras que, dentro do possível, possa montar ao 

menos cinco estepes para os maquinários, porque um pneu não cabe em todas as 

máquinas. Justificou que, semana passada, esteve na Verdade já era duas horas da tarde 

e a pá mecânica ainda estava com o pneu furado. Disse ainda que leva muito tempo, tem 

que dar uma viagem para tirar o pneu e outra para levar o pneu, portanto, tendo o estepe 

daria uma viagem só; o maquinário não ficaria parado e ganharia tempo. Ressaltou que a 

prefeitura possui treze máquinas operacionando, atendendo o município e sempre poderá 

acontecer de furar o pneu de uma patrol, Pá mecânica de retro. Reiterou que com essa 

iniciativa ficará mais barato por economizar uma viagem. Discorreu sobre o pedido feito 

pelos moradores da comunidade São Gabriel para participarem da feirinha, mas o horário 

de ônibus não coincide e muitas das vezes, quando chegam a Muqui, os produtos estão no 
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final. Durante a pandemia, os produtores iam a São Gabriel; portanto, que possam fazer 

dessa forma novamente, mesmo que sejam em horário e dias diferentes da feira de Muqui. 

Relatou que, no ano de dois mil e dezesseis, ainda quando Cacalo se encontrava na 

Câmara, foi aprovada a instalação da placa de inauguração da ponte em frente ao 

Matadouro Municipal, porém, até o momento, não a colocaram. Os anos se passaram, 

inclusive os quatro anos da gestão passada e não se sabe se a placa ainda não foi 

inaugurada pelo motivo da pessoa homenageada fazer parte de sua família. Ainda em seu 

discurso, solicitou o recapeamento do asfalto “Caminhos do Campo” São Luiz / Verdade e 

incluir também a comunidade São Gabriel, há trechos com ondulações no asfalto e pode 

ocasionar acidentes de moto. Agradeceu ao Prefeito Municipal e ao Governador Renato 

Casagrande por transformar um sonho em realidade, dizendo que em quinze anos de vida 

pública, nunca havia ocorrido um calçamento rural e, nessa gestão, foram concluidos os 

calçamentos nas comunidades Recreio e São Domingos. Ressaltou que os procressos 

foram enviados, solicitando que o mesmo seja feito nas comunidades São Luiz e Babilônia 

e acredita que o Governo do Estado atenderá prontamente a essas comunidades. 

Comunciou que foi concluido também o calçamento das duas ruas que faltavam na 

localidade Goiabão e, desta forma, os tarbalhos vão prosseguindo. Solicitou ao Prefeito 

Municipal para notificar os responsáveis pelo trânsito de Muqui a fim de que possam 

solucionar as pendências e, se caso não respondam no período de trinta dias, que retirem 

as duas placas na Rua João Jacinto, acesso ao bairro Boa Esperança. Relatou o longo 

trecho que precisou percorrer para dar a volta até chegar ao seu destino que era no Senhor 

Lazarino, mil e setecentos metros, sendo que se pudesse voltar pela rua que hoje é contra-

mão, andaria apenas trezentos metros. Portanto algumas modificações feitas no trânsito de 

Muqui deveria ajudar e não prejudicar o cidadão Muquiense, ainda mais com o altos custos 

do combustível. Desejou votos de pesar a família do popular Camunico, dizendo que 

mesmo com idade avançada, sempre que chegava na Serraria, ele estava trabalhando. 

Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo sugeriu o envio de ofício em nome de todos 

os Vereadores à família do Senhor camunico. Retomando a fala, o Vereador Carlos 

Henrique concordou com o pedido de ofício e disse que após o enterro deste Senhor 

chegou a Serraria olho para o lugar onde costumava ficar, pois o lembrava muito a seu pai. 

Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento, fez uso da 

palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo que, após cumprimentar a todos, relatou a 

sua visita à Casa de Leis do município de Cachoeiro de Itapemirim. Fez suas reverências 
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e agradecimentos a Deus pela oportunidade. Solicitou envio de ofício ao Senhor Brás 

Zagoto, Presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim e demais 

membros da Mesa Diretora. Discorreu sobre a necessidade de construir um trevo acesso 

ao Distrito de São Joaquim, na estrada Muqui x Cachoeiro, onde tem ocorrido muitos 

acidentes. Pediu também que mexesse no “pardal”, radar eletrônico, para que funcionasse 

apenas até por volta das oito horas da noite multando. Reiterou que foi muito bem recebido 

na Câmara de Cachoeiro; convidou os Vereadores para viessem a Muqui e obteve boas 

notícias quanto a um ofício enviado pela Câmara de Cachoeiro, solicitando fosse 

desmunicipalizado e repassando a responsabilidade ao Estado a fim de que seja construído 

o trevo no Distrito de São Joaquim, portanto, espera que será atendido no que foi buscar 

em nome desta Casa de Leis. Abordou sobre seu discurso que fez na Câmara de Cachoeiro 

e saiu satisfeito e com alama lavada, porque acredita que este problema será solucionado. 

Em virtude da comemoração aos Dias das Mães, prestou suas homenagens e deixou seu 

abraço a todas elas. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que sua mãe 

está com noventa e dois anos, todos os dias liga para ele ou sua filha fazer companhia a 

ela durante a noite. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo relatou que 

estava nas proximidades da Santa Casa e presenciou uma mãe carregando uma criança 

no colo, quase do tamanho dela mesma. E aquela mãe insistentemente, mesmo exausta, 

manteve aquela criança no colo e, em momento algum desamparou aquele filho; portanto, 

em nome desta mãe que nem a conhece, mas que chamou sua atenção, desejou suas 

felicitações a todas as mães. Sugeriu que no dia das mães fosse aberta essa Casa para 

homenagear a todas as mães. Aparte o Presidente da Câmara, Dr. Eros Prucoli, falou em 

seu e os demais vereadores poderão avaliar, juntamente com o jurídico, a possibilidade de 

realizar um evento nessa data especial. Deixou a cargo do Vereador Ronald Barbosa 

Eduardo começar o projeto, se todos os Vereadores estiverem em conformidade, o evento 

poderia ocorrer em um domingo pela manhã. Retomando a fala, o Vereador Ronald 

Barbosa Eduardo elogiou a presteza do Presidente da Câmara de Muqui. Solicitou envio 

de ofício ao Prefeito Municipal para que possa abrir a obra, realizada na Boa Esperança, 

que se encontra pronta desde o ano passado. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli disse que não somente a obra da Boa Esperança, as duas ruas calçadas no 

município, o calçamento rural e os maquinários cedidos pelo Governo do Estado ao 

Município; serão inaugurados e o mais rápido possível ocorrerá. Retomando a fala, o 

Vereador Roanld Babrosa mencionou sobre as cobranças de melhorias no banheiro público 
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que estava sujo e as demais situações relatadas anteriormente pelo Vereador Tiago 

Fernandes da Costa. Explicou situações em que reiterar pedidos feitos por outros 

vereadores, mesmo estando em sua pauta de assuntos, pode ser taxado de chato; por isso 

que questiona quando um Edil diz que conseguiu determinado atendimento, pois as 

melhorias são solicitados por todos os Vereadores e quando realizados é uma conquista 

de todos. Reforçou a necessidade de melhorias na rua Catilha Rizzo Costa, na qual morou 

na parte de sua vida e, por ofício, destinado ao Secretário Fabão e ao Prefeito pediu seja 

colocado um revisol no virador, por estar sem condições de subir e ter acesso. Aparte o 

Vereador Isaias Monteiro Meloni mencionou o vídeo enviado a ele pelo morador Rodrigo 

em que o caminhão de entrega de material de construção ficou agarrado e, em contato com 

o Senhor Fábio, foi solicitado um trator, mas como estavam todos em atendimento na zona 

rural, tiveram que puxar o caminhão na marra e, infelizmente, esse trecho está muito 

complicado, na subida do calçamento, se encontra um buraco bem grande e até o caminhão 

do lixo já quebrou neste lugar, porém o problema não foi o caminhão; e sim, a obra mal 

feita. Portanto, espera que a prefeitura possa atender essa demanda. Aparte o Vereador 

Carlos Henrique Dias Luparelli disse que poderia começar a colocar o material Revisol na 

rua supramencionada que mais necessita no momento. Retomando a fala, o Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo acrescentou que se colocar o Revisol nesse trecho, não precisará 

mexer; portanto, há pequenas obras que se forem executadas, resolvem os problemas que 

ficam batendo sempre nas mesmas coisas, sendo que há muitas outras para os Vereadores 

correrem atrás, citando como exemplo, a iluminação pública. Disse que esteve no gabinete 

de um deputado, do qual não falará o nome, porque não exaltará a ninguém sem que 

mereça; assim o faz com o Presidente da Câmara de Muqui, porque este sim, tem feito de 

tudo para beneficiar aos Vereadores, dando a estes condições de trabalhar e de ajundar a 

população. Retomando o assunto, relatou que, no gabinete deste deputado, foi questionado 

por uma pessoa que visitou a Muqui, dizendo ter se apaixonado pela cidade, mas lamentou 

por ver mendigos e, por ter um jardim tão lindo, porém que se encontra numa escuridão 

imensa. Enfatizou que esse comentário o deixou envergonhado, disse a essa moça que ele 

faz parte do governo e agradeceu pelos comentários. Mediante exposto, deixou sua 

reivindicação ao seu amigo Prefeito para que, urgentemente, possa procurar o Ministério 

Público ou qualquer outro órgão a fim de resolver as situaçãos supramencionadas para que 

não ouça mais reclamações como essas. Salientou que não há mendigos em Muqui; e sim, 

algumas pessoas que necessitam de tratamento e estão ocupando aquele jardim e os 
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turistas, que visitam a Muqui, o maior berço histórico do estado do Espírito Santo, acham 

que há mendigos. Ao finalizar seu discurso, agradeceu ao Presidente por ter concedido 

mais tempo 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 

dezoito 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, 04 de maio de 2022. 

 
 
 
DR EROS PRUCOLI  
PRESIDENTE  
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