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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 DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS 
 
Aos dezoito 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; Tiago Fernandes da Costa, Vice-Presidente 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. Justificou a ausência do Vereador Walleson Claudio 

Petini Alves, popular Claudinho de São Domingos e convidou para fazer parte da mesa 

diretora o Vereador Tadeu Custódio. 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 quatro de maio 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 015/2022 – Institui e regulamenta a 

jornada de trabalho no Regime 12x36 e 24x72 aos servidores públicos municipais tratados 

na presente Lei e que exercem atividades ligadas a manutenção da saúde no município de 

Muqui/ES; - Projeto de Lei nº 016/2022 – Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial no orçamento vigente e dá outras providências; - Projeto de Lei nº017/2022 – 

Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão e dá outras providências; - 

Projeto de Lei nº 018/2022 – Reestrutura o Departamento Contábil da Prefeitura de 

Muqui/ES e dá outras providências; - Projeto de Lei nº 019/2022 – Reestrutura o 

Departamento Tributário da Prefeitura de Muqui/ES e dá outras providências; - Projeto de 

Lei nº 020/2022 -  Reestrutura o Departamento de Convênios e Contratos da Prefeitura de 

Muqui/ES e dá outras providências. Findo o pequeno expediente, passou-se a Ordem do 

Dia. De acordo com a solicitação da Presidência, o Diretor-Geral proferiu a leitura das 

seguintes indicações: - Indicação nº 0052/2022 – Iniciativa do Vereador Dr. Eros Prucoli - 
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Construção de calçadão na margem do rio, no trecho da Rua Helvécio Pereira Rosa; - 

Indicação nº 0053/2022 – Iniciativa do Vereador Dr. Eros Prucoli - Adquirir uniformes e 

equipamentos de proteção para os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Endemias, do 

município; - Indicação nº 0054/2022 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa - 

Construção de muro de arrimo na Rua José Bernardes, no bairro Entre Morros; - Indicação 

nº 0055/2022 – Iniciativa do Vereador Tiago Fernandes da Costa - Disponibilizar aos 

estudantes de Enfermagem residentes no Município, o estágio junto ao Hospital 

Maternidade “Dr. Aluísio Filgueiras”; - Indicação nº 0056/2022 – Iniciativa do Vereador Tiago 

Fernandes da Costa - Instalação de uma sala de gesso no Hospital Aluísio Filgueira. 

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: O Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, popular Carlinhos do Leite, após 

cumprimentar a todos, solicitou envio de ofício ao Secretário Municipal de Agricultura, 

Senhor Cacai, relatando que há, aproximadamente, dois meses, o operador da 

retroescavadeira danificou, sem má intenção, um padrão de energia na comunidade São 

Domingos, mas as providências ainda não foram tomadas e, da forma que se encontra, 

pode queimar o transformador. Outro assunto abordado durante seu foi um pedido de 

autorização feito ao Presidente da Casa, Dr. Eros Prucoli, para que possa fotografar o muro 

construído com sacos de terra e que, parte dele, já desabou nas proximidades do Ginásio 

de Esportes. Ressaltou a necessidade de tirar uma amostra para analisar se a quantidade 

de cimento utilizada estava correta, porque a empresa recebeu para executar um serviço 

de qualidade e esse problema não pode cair “nas costas” do Prefeito Cacalo, tendo em 

vista que essa obra foi realizada na gestão passada. Ainda em seu discurso, solicitou envio 

de ofício ao Secretário de Obras, Senhor Fábio, para que possa utilizar o Revisol nos pontos 

críticos das estradas do município a fim de aproveitar esse material doado pelo Governo do 

Estado. Dando prosseguimento, fez uso da palavra, o Vereador Thiago Fernandes da Costa 

que, após cumprimentar a todos, agradeceu a Prefeitura, ao Secretário de Obras pela 

realização de alguns pedidos, dentre eles destacou a limpeza da Rua Leonarda Fraga e a 

roçagem à beira rio, na Avenida João Batista. Cobrou do Secretário de Obras a solução 

imediata de problemas na Rua Brás Candido Fragoso, atrás do Ginásio de Esportes, no 

bairro Nossa senhora Aparecida. Abordou sobre o imbróglio em que se encontra a obra na 
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localidade Morubia e, por requerimento direcionado ao Prefeito, solicitou informações 

quanto a essa paralização. Por ofício, cobrou do Secretário de Obras informações quanto 

a obra na creche próximo ao Abrigo da Velhice, tendo em vista o risco iminente de 

acidentes. Em aparte foi dito por Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, que o Prefeito 

tem se empenhado para construção de muros, porém aguarda a liberação do Governo do 

Estado. Retomando a fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa reiterou a necessidade 

de agilizar a tomada de providências por conta do buraco que se formou o que pode 

provocar acidente. Abordou sobre a coleta de lixo no município de Muqui, sugerindo ao 

Secretário de Obras que disponibilize o dia e o horário em que o caminhão passará, desta 

forma, os moradores poderão se adaptar a dispensar seu lixo no momento certo. Mais uma 

vez, pediu a colaboração de todos os munícipes quanto ao forma correta de dispensar o 

lixo a fim de que se possa manter uma cidade limpa e agradável para se viver; além disso, 

posicionou-se quanto a coleta seletiva, o projeto o qual deve ser priorizado e, por ofício, 

agradeceu a Senhora Leide Miriam Sumam de Araújo e demais catadores de materiais 

recicláveis de Muqui pelo empenho; oportunidade em que exigiu do Secretário de Obras 

um cronograma dos locais onde passa o caminhão de materiais recicláveis, salientando 

que o planeta é um só para todos. Solicitou às empresas EDP e a CESAN um mutirão de 

recadastramento de endereços, justificando que dá forma em que se encontra, os cidadãos 

estão sendo prejudicados no recebimento das correspondências. Ressaltou a luta dessa 

Casa de Leis para nomear as ruas do município, reclamando que, nas contas de energia 

constam endereços errados e todos os bairros como centro. Fez explanações sobre os 

problemas vivenciados pelos usuários do transporte coletivo cujo serviços são prestados 

pela Viação Real, no que solicitou envio de ofício ao gerente dessa empresa, Senhor Saulo 

Fraga, pedindo para que não retire mais carros das linhas, pois há escassez de horários. 

Justificou que a pandemia está acabando e que os trabalhadores precisam desse 

transporte; portanto, é de extrema importância manter os horários das seis horas; bem 

como, o de uma e o das três horas, via Muqui x Cachoeiro de Itapemirim, sendo ainda, 

necessário disponibilizar mais carros. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli 

demostrou sua indignação com as atitudes da Viação Real, sugerindo fosse cancelada a 

concessão com esta empresa; passando-a para outra que atendesse com mais qualidade 

ao município de Muqui, destacando o sofrimento das pessoas de Muqui que dependem 

desse transporte coletivo. Aparte o Vereador Isaias Monteiro Meloni comentou que a 

empresa Viação Real está na zona de conforto por não haver concorrência. Retomando a 
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fala, o Vereador Tiago Fernandes da Costa retomou as críticas a empresa 

supramencionada, dizendo que está um verdadeiro caos esta questão com a Real. Ainda 

em seu discurso, abordou sobre a licitação da merenda escolar, os serviços de iluminação 

pública; sendo estas, necessidades básicas a serem supridas que vem indignando a 

população, por ofício, direcionado a administração, pediu urgência na solução destes 

problemas. Reafirmou que a cidade de Muqui necessita de prestadores de serviços 

comprometidos, pois da forma que se encontra, as pessoas estão sofrendo, sobretudo as 

mais humildes. Todos merecem respeito. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a 

todos. Dando prosseguimento, o Vereador José Antônio Mendonça, após cumprimentar a 

todos, disse que vem na tribuna faz críticas e cobranças, porque é uma obrigação com o 

povo de Muqui. Abordou sobre os serviços prestados pela Viação Real, fez reclamações, 

citou os carros novos que são encaminhados para outros municípios, diferente com o que 

ocorre em Muqui e pediu providências para solucionar os problemas gerados por essa 

empresa. Fez explanações sobre a obra de calçamento da localidade Morubia, citando as 

críticas feitas por vereador, destacando que há regulamentos para que haja a tramitação; 

há pressão de pessoas que não são da empresa; a Caixa Econômica deve analisar para 

liberar o recurso, estando tudo certo, o pagamento é realizado. Acredita que toda empresa 

deveria ter um valor em caixa para manter o serviço por um período e, quem não tem, não 

poderia nem participar de licitação. Comentou sobre os serviços de má qualidade feito por 

empresas contratadas pelo município em gestões passadas, citando os calçamentos 

realizados ao lado da creche das palmeiras; portanto, deve cobrar da empreiteira que tenha 

responsabilidade e deve dar garantia dos serviços que prestaram. Acredita que como 

representante público, seu dever é defender as necessidades do povo. Enfatizou que o 

Prefeito está em busca de recursos para o município, citando investimentos do Governo do 

Estado, como o asfalto de Muqui a Sumidouro, o asfaltamento do bairro San Domingo e 

obras na vala que corta o bairro São Pedro. Ressaltou que na sua  simplicidade e humildade 

o Prefeito está buscando melhorias par o povo; portanto, como fiscais deve verificar para 

que não aconteça como nas obras, que foram feitas obras das gestões anteiores, que estão 

desabando. Naquela época, o povo estava abandonado, mas hoje, anda pelo município, 

sabe que ainda nãoa tingiu cem porcento, mas as demandas vem sendo atendidas; há 

críticas; mas também, há elogios e espera em Deus que, até o final desta administração, o 

povo reconheça o que vem sendo realizado, citando as obras que foram feitas e as que 

ainda serão. Ao finalizar seu discurso, manifestou seus agradecimentos a todos, se colocou 
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a disposição para ouvir o povo de Muqui ed esejou boa noite a todos. Ato contínuo, fez uso 

da palavra, o Vereador Tadeu Custódio que solicitou a leitura de um ofício do Deputado 

Theodorico de Assis Ferraço a respeito da indicação parlamentar para instalação de 

internet na comunidade São Domingos – Muqui/ES. Em seguida, parabenizou ao Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo, pela aprovação do filho Renald, na OAB – Ordem dos Advogados 

do Brasil, destacando os esforços envidados e o orgulho para um pai ao ter um filho com 

diploma e formado. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo 

que, após cumprimentar a todos, parabenizou o Vereador Tiago Fernandes da Costa; e, 

principalmente, ao Vereador José Antônio Beré, que elevou o tom da voz, mais bravo, 

sendo sua maneira de levar a todos a forma que pensa, no que acredita, mostrando o 

quanto o Prefeito tem corrido atrás de verbas para alavancar este município, e, no mesmo 

ritmo, estão os nove vereadores. Abordou a respeito de um projeto vindo da Prefeitura e 

mesmo torcendo para que fosse votado nessa sessão, admirou a responsabilidade, dizendo 

que recai na Sua Excelência, referindo-se ao Presidente da Câmara, a responsabilidade 

das decisões tomadas; como Vereador, muitas vezes, sente-se limitado. Aparte o Vereador 

Tiago Fernandes da Costa salientou que precisa do apoio do Prefeito para cobrar mais dos 

prestadores de serviços, dentre eles: a EDP, a CESAN e a REAL, que estão deixando a 

desejar no município. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbsoa Eduardo sugeriu o 

envio de ofício para o representante da Viação Real, Senhor Saulo Fraga, para agendar 

reunião e manifestar as reclamações dos munícipes, da mesma forma que foi feito na 

gestão passado, onde os Vereadores estiveram nessa empresa. Aparte o Vereador Tiago 

Fernandes da Costa acatou a referida recomendação, mas sua preferência é que o 

representante venha à Câmara de Muqui para discutir os problemas e o caos que se 

encontra o transporte coletivo de Muqui a Cachoeiro. Ainda em seu discurso, parabenizou 

seu filho Renald Barbosa pela aprovação na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 

destacando seus esforços, no que pediu a ele para que não deixasse de defender as 

pessoas menos favorecidas, por não ter condições de pagar; acredita que como ele , a sua 

missão é cuidar das pessoas. Por ofício, direcionado ao Secretário de Obras, Fábio, pediu 

que faça manutenção na comunidade Alto Alegre. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli disse que, na próxima semana, o maquinário será enviado a essa localidade. 

Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo manifestou-se dizendo saber se 

tratar de uma área representada pelo Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli e não 

gostaria de ser ousado e invadir seu setor. Relatou a respeito do calçamento realizados nas 
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comunidades rurais do município. Sugeriu ao Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli 

envio de ofício solcitando reforma e melhorias no vestiário do campo da comunidade São 

Domingo. Por ofício, direcionado ao Secretário de Obras, pediu providências na subida do 

Senhor Enéias, na comunidade Morubia. 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 primeiro de junho 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, 18 de maio de 2022. 

 
 
 
DR EROS PRUCOLI  
PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES 
SECRETÁRIO 


