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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 PRIMEIRO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS 
 
Ao primeiro dia do mês de junho 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 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. 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: 

1. Projeto de Resolução nº 01/2022 – Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 43 do regimento 

Interno da Câmara Municipal de Muqui – Resolução nº 002/2012; 2. Convite: Governador 

Renato Casagrande convida para Agenda no Município de Muqui com anúncio de repasse 

de verbas e inauguração de obras. Dia: 03 de junho de 2022, sexta-feira; às 11:00h, na 

Praça Salim Balmas – Centro – Muqui/ES; 3. Convite: Show de Lançamento de CD 

“Diviníssimo Amor” – Cantora: Lyvia Poggian. Data: 11 de junho, às 20:00h, no Salão 

Paroquial da Igreja Matriz – Paróquia São João Batista - Muqui/ES. Findo o pequeno 

expediente, não havendo matéria a ser apreciada 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 Isaias Monteiro Meloni, após 

cumprimentos iniciais, mencionou sobre a visita do Governador Renato Casagrande, 

destacando a assinatura do repasse para galeria pluvial do bairro São Pedro e o convênio 

para drenagem e asfaltamento do morro do Cruzeiro. Manifestou seus agradecimentos ao 

Governador e que destine mais recursos para o município. Fez apelo a Secretaria Municipal 

de Cultura referente ao projeto que precisa ser elaborado, especificando para onde será 
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destinado a emenda no valor de cinquenta mil reais intermediada pelo Deputado José 

Esmeraldo. Comentou sobre a perda de recursos por falta de preparo, por ofício reiterou 

seu apelo a Secretaria de Cultura para que tenha como realizar um carnaval e uma folias 

de reis mais bacana. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Na sequência, 

fez uso da palavra, o Vereador Thiago Fernandes da Costa que, após os cumprimentos 

iniciais, agradeceu a Prefeitura e Secretaria Municipal de Administração que disponibilizou 

material de limpeza a funcionária Glorinha a ser utilizado na higienização do banheiro, 

localizado na Praça João Batista Nunes. Por ofício, agradeceu a referida iniciativa, tendo 

em vista que, por muitos anos, essa servidora realizava a limpeza sem equipamentos. Citou 

suas reivindicações sobre o caos em que se encontra o banheiro público e a necessidade 

de equipar a Senhora Glorinha para que tivesse o mínimo de segurança ao realizar esse 

trabalh. Por ofício, destinado a Secretaria Municipal de Obras para que, de forma imediata, 

possa fazer a manutenção na Rodoviária, onde os passageiros aguardam para embarcar 

em ônibus, bem como o isolamento do local por estar passível de acidentes, devido as 

telhas soltas. Mencionou que acionou o Secretário de Obras e o seu Assessor, popular 

Cocada para esse isolamento. Citou que passou por Muqui, o Senhor Luiz Carlos, um 

empresário popular “Chaparraus” que ficou apavorado com as telhas da Estação Rodoviária 

caindo, prestes a atingir uma criança ou adulto, podendo levá-los a morte ou acidente grave. 

Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que deve cobrar do Secretário de 

Obras e, mais ainda, do Conselho de Cultura, porque tudo que é feito em Muqui depende 

de autorização devido ao tombamento, citando que se quer mexer em uma casa, fazer 

cobertura, citando, como exemplo, orçamento de uma cobertura com galvenizado que 

custaria cinco mil; e se fosse, em madeira, seria quarenta. Portanto, devem responsabilizar 

não o Conselho de Muqui, mas os membros de Vitória que estão prejudicando estando na 

área tombada quanto ao entorno. Sugeriu agendar reunião com os membros de Vitória e 

verificar o que está travando o município, porque quem quiser preservar a sua casa, que 

preserve; mas quem quiser mexer para manter seu patrimônio também deveria ter esse 

direito, como exemplo, citou o proprietário de uma padaria que está tendo dificuldade para 

pintar seu estabelecimento. Retomando a fala, o Vereador Thiago Fernandes da Costa 

reiterou a questão do telhado da Rodoviária e o imediato isolamento da área por receio de 

acidentes. Por requerimento, solicitou informações a respeito de quando será concluído o 

calçamento, a extensão de luz e o escoamento de água Genésio Vieira da Fraga, 

ressaltando que quando chove vira um caos. Por ofício, direcionado ao Secretário Municipal 
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de Obras agradece o atendimento ao pedido dos Vereadores quanto a inauguração da 

Praça, antiga lavanderia da Boa Esperança e que acrescente uma grade de segurança ao 

redor, reboco, pintura das paredes e manutenções constantes. Agradeceu a visita do 

Governador para inaugurar esse espaço, na sexta-feira e reforçou a necessidade de 

manutenção e de vigia. Comentou sobre a construção de um campo de futebol, na 

comunidade Alto Boa Esperança, no espaço do antigo Polivalente; considerando ser um 

sonho dos moradores. Segundo os depoimentos dos moradores desta localidade, querem 

converter este espaço em academia popular, mas não seria viável para eles, pois preferem 

que fosse um campo de futebol oficial. Aparte o Presidente da Câmara, Dr. Eros Prucoli, 

direcionando-se ao Vereador Ronald Barbosa e aos demais vereadores que há um projeto 

tramitando na Casa, referente a empresa de bag, gerando em Muqui em torno de cem a 

cento e cinquenta empregos. Portanto, está apenas aguardando um documento que fala 

desta empresa para colocar o projeto em votação. Aparte o Vereador Ronald Barbosa 

Eduardo disse que conversou com a procuradora e o Diretor da Câmara ligou para empresa 

e recebeu a informação de que estão agilizando o documento. Aparteando, o Presidente, 

Dr. Eros Prucoli sugeriu que este espaço citado pelo Vereador Thiago Fernandes da Costa 

poderia ser deixado para essa empresa, tendo em vista que emprego para Muqui faz falta. 

Retomando a fala, o Vereador Thiago Fernandes da Costa enfatizou que o questionamento 

dos moradores é onde serão instalados cada objeto dessas emendas parlamentares para 

não desperdiçar espaço e atender um sonho deles também. Portanto, se pudessem 

associar os dois objetivos, referindo-se ao campo de futebol e a instalação da empresa, 

seria melhor ainda. Abordou sobre a taxa de anúncio cobradas dos comércios, comentou 

sobre a reunião ocorrida na Câmara referente a esse assunto e a sugestão do Senhor Filipe 

Morgado em conceder um desconto. Ressaltou que essa taxa faz parte do Código Tributário 

o qual foi de forma urgente sancionado e agora está causando um pouco de transtorno. 

Aparte o Presidente da Câmara, ressaltou que o Código Tributário foi aprovado pela gestão 

passada e não na do Prefeito Cacalo. Retomando o Vereador Thiago Fernandes da Costa 

confirmou a informação repassada pelo Presidente da Casa, dizendo que o Código foi 

aprovado em dois mil e vinte; não foi aplicada em dois mil e vinte e um e está sendo agora. 

Aparte o Vereador Tadeu Custódio disse que, no final do mandato do Ex-prefeito Renato 

Prucoli, o Tribunal de Contas exigiu a cobrança de taxas. Caso contrário, iria acontecer com 

o Ex-Prefeito Renato, o mesmo que ocorreu com Ex-Prefeito Frei Paulo, que deixou de 

cobrar IPTU e se encontra com as contas rejeitadas até hoje. Reiterou que essa exigência 
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foi do Tribunal de Contas. Retomando a fala, o Vereador Thiago Fernandes da Costa, 

reafirmou que foi dito pelo Vereador Tadeu Custódio. Por ofício, solicitou do Prefeito que 

seja avaliada a possibilidade de dar desconto nessa taxa, que vencerá no dia trinta de 

junho; e depois, que seja feita uma emenda e com todos interessados reunidos para tomar 

essa decisão. Ainda em forma de ofício, solicitou a organização do trânsito de Muqui, por 

várias vezes, presenciou acidentes, citando o que presenciou a duas semanas atrás uma 

moça sendo atropelada em frente a caixa econômica, por falta de faixa de pedestre. Por 

ofício, ao Secretário Municipal de Saúde pediu para cobre das farmácias de plantão sejam 

prestados os serviços essenciais como aplicação de injeção, citando que há fatos que 

indicam que não estão seguindo as regras cobradas pela vigilância. Abordou sobre o Junho 

Vermelho, mês dedicado à doação de sangue, ressaltou que a Santa Casa e o Hospital 

Evangélico estão vivenciando um caos por baixo estoque de sangue, citando sua indicação 

com este teor. Por meio de ofício, cobrou as administração pública que possa estimular as 

pessoas a doarem sangue e divulgar essa iniciativa. Prestou homenagem ao artista da 

terra, Robert Artigas, demostrando seu reconhecimento pelo trabalho e divulgar a cidade 

de Muqui nas plataformas digitais a nível mundial. Para isso, solicitou do Diretor Geral a 

leitura da moção de aplausos dedicado ao artista Robert Artigas. Após a leitura, o Vereador 

Thiago Fernandes da Costa retomou o uso da palavra, reiterando os elogios ao Artista 

Robert Artigas e finalizou seu discurso, agradecendo a todos pela atenção e desejando 

ótima noite. Em seguida, o Presidente da Câmara, concedeu o uso da palavra ao Vereador 

Carlos Henrique Dias Luparelli que, após os cumprimentos iniciais, discorreu sobre o 

campeonato realizado no Ginásio de Esportes e, por ofício, direcionado ao Secretário 

Municipal desta pasta solicitou a contratação de segurança para esse evento. Comentou a 

respeito da inauguração da praça na localidade Boa Esperança; dizendo que não se pode 

esquecer da outra praça onde retiraram a academia, falta iluminação adequada e que 

ponha segurança, caso tenha depredação deste patrimônio público. Mediante autorização 

do Conselho que delibera sobre o patrimônio pública, sugeriu a construção de banheiros 

públicos na praça central para atender aos vigias e aos eventos da cidade. Solicitou do 

Secretário Fábio, que direcione o eletricista responsável para realizar os reparos na 

iluminação pública na localidade Alto Cruzeiro. Cobrou a instalação de corrimão nas laterais 

de uma passagem de concreto, nas proximidades do popular Senhor Lazarino e na 

escadaria construída no final do Canto da Biquinha, por ser muito íngreme. Pediu 

providências também nas proximidades do popular Rogério Cabral, à esquerda, sentido 
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Campestre, precisa de instalar uma proteção para as crianças caminham e andam de 

bicicleta neste local. Aparte o Vereador Isaías Meloni comentou sobre a travessia nas 

proximidades da antiga “Missão Cristi Vive” que foi teor de seus ofícios direcionado ao 

Senhor Fábio. Solicitou também corrimão na rua onde reside. Mas até o momento seus 

pedidos não foram atendidos. Reclamou da falta de iluminação pública, ressaltando a 

proximidade da festa de São João. Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli disse que as cobranças são formas de evitar que o pior aconteça, citando, como 

exemplo, a fatalidade ocorrida com a trave no Ginásio de esportes, no Morro do Renê. 

Solicitou corrimão na escadaria nas proximidades do popular Lobé Barreiro. Abordou sobre 

as obras do asfalto do Alto Cruzeiro e da galeria do Bairro São Pedro com apoio do 

Governador Renato Casagrande. Cobrou ao Secretário Municipal de Agricultura, Senhor 

Cacai, o cumprimento da agenda de atendimentos aos proprietários rurais do município, 

relatando um caso ocorrido que o leva a entender que o secretário está fazendo campanha. 

Ressaltou que o Secretário tem todo direito de fazer campanha, mas então que saia da 

secretaria. Durante seu discurso, citou os casos e os nomes de proprietários rurais que 

precisaram de atendimento com maquinários, ressaltando que tais situações prejudicam a 

administração do prefeito, porque muitas das vezes, o Prefeito não sabe dos 

acontecimentos, mas os Vereadores sabem, porque são cobrados. Discorreu sobre mais 

um caso ocorrido com um produtor rural da localidade Recreio a demora no atendimento 

pelo secretário de agricultura que prejudica a imagem do Prefeito. Aparte o Vereador Tadeu 

Custódio também relatou outro caso  relacionado a Secretaria de Agricultura, a respeito do 

envio de maquinário para bater milho na localidade Desengano onde atendeu apenas um 

produtor rural, sendo que vários outros também precisavam do mesmo atendimento. 

Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli continuou com os relatos de 

produtores rurais a respeito dos atendimentos solicitados à Secretaria de Agricultura, e, por 

ofício, agradeceu ao funcionário, popular Dudu, que atendeu a um produtor rural mesmo 

sem a autorização do Secretário Cacai. Comentou que são três tratores da Prefeitura, 

sendo que um poderia atender ao produtor e outro para emergências. Aparte o Vereador 

Ronald Barbosa Eduardo corroborou as palavras do Vereador Carlos Henrique e situações 

como essas “espirram” no Prefeito Cacalo e deve “puxar a orelha” do secretário, porque a 

função do vereador é fiscalizar mesmo. Apoiou também as cobranças feitas pelo Vereador 

Isaías Meloni aos secretários. Salientou que o secretário não pode usar a pasta para fazer 

política e os Vereadores fazem seus pedidos em prol da comunidade. Retomando a fala, o 
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Vereador Carlos Henrique relatou mais um caso de proprietário da localidade São 

Domingos que há quatro meses solicitou o maquinário para limpeza de córrego. Reiterou 

que a máquina deve trabalhar nas propriedades mais próximas, porque quanto mais ela 

andar; mais desgaste ela terá. Cobrou mais uma vez que deve dar sequência nos 

agendamentos feitos na Secretaria de Agricultura. Sugerindo que ou o Secretário tome as 

atitudes necessárias para os serviços andarem corretamente ou que entregue a pasta. 

Ressaltando que isso não é feio; feio é deixar que situações como essas relatadas, 

respinguem no prefeito. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a oportunidade e desejou boa 

noite a todos. Na sequência fez uso da palavra, o Vereador José Antônio Mendonça que, 

após cumprimentos iniciais, parabenizou ao artista Robert Artigas por representar o 

município de Muqui, manifestando o apoio dessa Casa durante sua jornada. Agradeceu o 

carinho de toda população, os atendimentos realizados pelos secretários e parabenizou ao 

Prefeito Cacalo pela sua luta incansável em busca de recursos, juntamente com os 

Vereadores, que estão sempre prontos a apoiá-lo, caminhando juntos administrativo e 

legislativo; desta forma, dias melhores haverá no município. Citou as conquistas, as obras 

e os recurso liberados, citando os serão direcionados ao Bairro São Pedro e Alto Cruzeiro; 

a ampliação da Escola Frei Pedro com a construção mais salas; a inauguração da sede do 

CREAS. Mais uma vez, ressaltou a luta do Prefeito pela sua busca junto ao Governo do 

Estado. Agradeceu ao Governador Renato Casagrande pelo apoio e carinho por Muqui; ao 

pré-candidato a Deputado Federal Paulo Foleto que muito tem ajudado ao município com 

maquinários direcionados a população rural. Ressaltou que o homem do campo precisa de 

apoio maciço desta Casa, desse município e ser valorizado. Não quer dizer que deve 

abandonar a cidade, a qual deve ser muito bem cuidada também, mas o homem do campo 

não pode ser esquecido, sobretudo nesse período de colheita, em que os maquinários 

devem estar dedicados a eles. Ressaltou que é preciso que se faça um acompanhamento 

e agendamento para os maquinários possam trabalhar nas regiões, mesmo que seja 

necessário deixá-los uma ou duas semanas nas comunidades para que sejam atendidas. 

Relatou que o maquinário é deslocado para diversas localidades rurais, descordando com 

essa forma de atendimento. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo concordou com o 

que foi dito pelo Vereador José Antônio e relatou o serviço feito pelo maquinário na 

comunidade Recreio em que deixou coisas a serem feitas pra trás. Portanto, a máquina 

deve ir para um lugar e somente depois de resolver o problema por completo, deve ser 

levada a outro região. Caso contrário, esses pequenos erros cometidos “respingam” no 
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Prefeito. Retomando a fala, o Vereador José Antônio Mendonça ressaltou que os erros 

respingam em todos os vereadores e na administração em geral. Salientou que é preciso 

fortalecer as associações rurais e as do município que possuem uma grande 

responsabilidade de fazer o levantamento dos serviços necessários, preparando uma lista 

para agendamento. Reiterando que todos os proprietários de uma comunidade devem ser 

atendidos, mesmo que o maquinário demore alguns na mesma região. Reforçou que 

situações como essas devem ser revistas. Aparte o Vereador Walleson Claudio Petine 

Alves relatou casos de atendimento na comunidade São Domingos, citando que o 

maquinário veio embora meio-dia, sendo que havia serviços pendentes deste mesmo 

produtor, de solicitações passadas, acarretando gastos desnecessários de combustível. 

Aparteando o Vereador Isaias Meloni também manifestou quanto ao desperdício de 

combustível em situações como a citada pelo Vereador Claudinho. Retomando a fala, o 

Vereador José Antônio Mendonça explicou que os maquinários não foram feitos para 

percorrerem longas distâncias. Pediu aos secretários que revejam com carinho as 

reclamações que “respingam” no Prefeito e no Vereador. Sabe que os secretários não têm 

obrigação de carregarem os Vereadores “nas costas”, mas os vereadores são 

representantes do povo e por isso fazem as reivindicações, sendo um elo entre o povo e a 

administração. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos e agradeceu pela 

atenção. Dando continuidade, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, 

após cumprimentar a todos, abriu seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade de 

fazer parte desse grupo de vereadores. Solicitou envio de ofício ao Ex-Vereador Teté, que 

lutou muito para que fosse feito asfalto do Alto Cruzeiro, convidando-o para recepcionar o 

Governador do Estado que virá ao município para anunciar esse investimento, tornando 

realidade este sonho. Relatou sua participação na live do Senador Fabiano Contarato. 

Parabenizou ao Presidente da Câmara, Dr. Eros Prucoli e ao seu vice, Vereador Thiago 

Fernandes da Costa, destacando a competência na administração desta Casa. Relatou que 

na reunião online na qual participou com o Senador Fabiano Contarato, deixou seu abraço 

em nome dessa Casa de Leis e o assunto abordado foi referente a retomada da obra da 

Rodovia 393, trecho Muqui a Bom Jesus do Norte. Comentou sobre sua atuação como 

Vereador. Fez comentários sobre o artista Robert Artigas, parabenizando-o. Abordou sobre 

a sua contribuição como Vereador na área rural. Citou o discurso do Vereador Carlos 

Henrique Dias Luparelli a respeito de fazer política. Disse que essa Casa de Leis passou 

da hora de fazer uma reunião com o Prefeito e os secretários, dizendo que o pior que pedir 
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ao Secretário; é não ser atendido. Os secretários não atendem nem aos telefonemas dos 

Vereadores. Aparte o Vereador Thiago Fernandes da Costa relatou a reunião onde foram 

convidados os secretários, o Prefeito e o vice, porém não compareceram. Retomando a 

fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo reafirmou que os secretários não estão 

atendendo aos telefonemas dos Vereadores. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli também relatou sobre o contato feito com o Secretário Cacai, o qual disse que 

estava em reunião e não o retornou. Seria apenas para tratar de assuntos relacionados ao 

atendimento de um produtor rural da comunidade Aliança. Em aparte, o Vereador Isaias 

Meloni comentou sobre a administração pública, comparando o prefeito a um gestor de uma 

empresa que quando o funcionário não estiver produzindo e está atrapalhando os demais 

a produzirem; este, deve ser dispensado. Portanto o secretário que não trabalha deve ser 

mandado embora, porque está travando a Prefeitura, o que falta no Cacalo é pulso firme e 

quanto tiver politicagem, Muqui não vai “andar”. Ressaltou que o Prefeito Cacalo é uma boa 

pessoa, mas tem secretário que está atrapalhando a ele e se continuar assim no final será 

prejudicado. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que o Prefeito 

Cacalo não deixará ninguém atrapalhar o mandato dele não, porque ele é muito 

comprometido com o povo e o secretário que não tiver levando o trabalho a sério perderá 

o cargo. Fez elogios ao trabalho do Prefeito Cacalo, citando que chega as dez horas da 

noite de Vitória e as cinco da manhã já está no galpão da Prefeitura conversando com o 

Secretário Fábio. Solicitou envio de ofício ao Secretário de Obras, solicitando quebra-molas 

na chegada de Muqui para Mimoso do Sul. Citou os pedidos feitos pelo Vereador Thiago 

Da Farmácia. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando 

prosseguimento, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após cumprimentar a 

todos, parabenizou ao Robert Artigas pelo seu destaque na carreira artística. Por ofício, 

direcionado ao Secretário de Obras e ao setor responsável, que encaminhe a lei que obriga 

ao comerciante a colocar um parapeito na calçada suspensa, portanto que o Município 

fiscalize o cumprimento desta lei a fim de evitar acidentes. Comentou sobre os ônibus 

escolares estão parando em frente ao Restaurante Faítos para embarque dos alunos do 

“Marcondes de Souza”, relatando o acidente ocorrido. Por ofício, direcionado a Diretoria do 

Grupo Marcondes de Souza, a Secretária de Educação do Município e ao Prefeito Municipal 

para que tome providências com instalação de quebra-molas, que solicite a viatura da 

Polícia Militar e pessoas responsáveis, porque da forma que está vai morrer crianças nesse 

local. Aparte o Vereador Thiago Fernandes da Costa também se manifestou quanto a esse 
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assunto, dizendo que fez diversas reivindicações; está lutando para que o DETRAN 

organize o trânsito de Muqui, acionou também a Secretária de Educação, ao Prefeito e 

agradeceu ao Vereador Tadeu Custódio por reforçar esse tema. É um trajeto muito 

perigoso, sobretudo para as crianças, não há faixa de pedestre e nada para conter a alta 

velocidade no centro da cidade. Retomado a fala, o Vereador Tadeu Custódio agradeceu 

ao Vereador Thiago da Farmácia por endossar seu pedido, o município tem que tomar as 

providências e a Câmara está fazendo sua parte para que não venha acontecer uma 

tragédia. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli citou que, desde mandatos 

anteriores, vem sugerindo que a saída do Jardim de Infância seja feita por um terreno vazio 

ao lado do Grupo Escolar, por ser local calmo e as crianças não sairiam pela rua principal. 

Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio concordou com o posicionamento do 

Vereador Carlos Henrique com relação ao local de saída do Jardim de Infância, destacando 

que precisa com urgência de faixa de pedestre. Mas o atual problema, são os ônibus 

enfileirados em frente ao Faítos, está muito perigoso e pode ocorrer uma tragédia. Aparte 

o Vereador Carlos Henrique disse que o correto seria circular e parar e frente ao colégio. 

Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio disse que o município deveria colocar uma 

pessoa para orientar o trânsito ou pedir o batalhão para colocar um policial, algo deve ser 

feito. Comentou sobre os carros para levar pacientes a Cachoeiro e Vitória, mas falta de 

motoristas, solicitou ao Prefeito ou responsável para que reveja essa situação, porque há 

funcionários concursados que alega não poder dirigir carro da Prefeitura, mas o dele 

particular dirige para todos os lados. Portanto, cabe a prefeitura acionar o INSS e fazer 

denuncia, pois o município está carente de motoristas. Citou que há vários funcionários 

aposentados e trabalhando, há aqueles que cumprem suas obrigações; mas outros, não. 

Situações como essas devem ser verificadas e providencias tomadas. Aparte o Vereador 

José Antônio Beré ressaltou que o funcionário da prefeitura só pode dirigir se for contratado 

como motorista, se for de outro cargo como braçal ou operador de máquinas e ocorrer um 

acidente o município é penalizado. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio disse 

que os funcionários dos quais está falando são todos habilitados. Aparte o Vereador Ronald 

Barbosa Eduard também se manifestou com relação a esse assunto, citando que estão 

levando pacientes ao hospital e deixando-os para trás e, por ofício, solicitou do Secretário 

de Saúde que resolva esse problema. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio pediu 

aos responsáveis pelo setor de Recursos Humanos para fiscalizar essa situação, 

verificando os funcionários que são motoristas ou não; reiterando que se o funcionário alega 
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não poder dirigir, não deveria dirigir veículo nenhum. Por ofício, solicitou do Prefeito 

Municipal informações sobre a empresa que presta serviços de iluminação pública, porque 

as ruas estão escuras. Justificou seu pedido em virtude da proximidade dos festejos de São 

João e do aumento da criminalidade no município. Parabenizou ao Prefeito Municipal pela 

sua busca por recursos para o município, citou seu dia a dia corrido, mas deve cobrar mais 

de seu secretariado, caso não correspondam que mande “andar”. Comentou sobre as 

reformas das faixas de pedestres no município. Comentou sobre a estação rodoviária, 

citando a falta de iluminação pública e necessidade de melhorias neste espaço. Elogiou a 

substituição dos sacos pelas caçambas que colocaram na rua, porém deve sinalizá-las com 

faixas luminosas a fim de evitar que motociclistas batam nelas durante a noite. Fez críticas 

com relação ao banheiro pública que está uma nojeira, discordando com o que fo dito pelo 

Vereador Thiago da Farmácia. Sugerindo a contratação de funcionários para tomar conta 

deste local, a instalação de roleta e a cobrança para utilizá-lo. Disse ainda que a funcionária 

Glorinha não dá conta destes banheiros sozinha. Aparte o Vereador Thiago da Farmácia 

disse que em seu discurso não falou que a situação desse banheiro foi resolvida, apenas 

elogiou a entrega de materiais de proteção para Dona Glorinha e apenas um cadeado que 

foi entregue, mas os lavatórios não foram instalados, os vasos estão entupidos e nada foi 

feito ainda. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou que o prefeito não faz 

tudo sozinho e deve tomar providencias com relação a esse banheiro público com cobrança 

de taxa e envio de projeto para contratação de funcionários para fiscalizar de domingo a 

domingo. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo solicitou ofício coletivo direcionado 

ao Ivanzinho, que está organizando os pontos das barracas na festa de São João, sabe 

que o Asilo precisa arrecadar, mas que ele tenha mais sensibilidade ao ser procurado por 

uma família que tenham interesse de trabalhar com sua barraca na festa. Retomando a 

fala, o Vereador Tadeu Custódio pediu para arrumar outro lugar para a Senhora que vende 

roupas na estação rodoviária, por enfear a cidade. Da mesma forma, ocorre com os 

vendedores ambulantes que vêm de fora e expõem seus produtos no centro da cidade. 

Aparte o Vereador Thiago da Farmácia disse que a Secretaria da Cultura está alocada na 

própria estação rodoviária e deveria ver esses casos. Citou também o Código de Postura 

do Município que regulamenta esses vendedores ambulantes e barracas. Retomando a 

fala, o Vereador Tadeu Custódio posicionou-se quanto a necessidade de acabar com a 

reeleição para Prefeito e que a eleição deveria ser de seis em seis anos, assim não passaria 

a mão na cabeça de ninguém. E na sua opinião, maior problema do país é a reeleição para 
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executivo, sempre que encontra com Deputados Federais faz esse pedido, citando que já 

falou com a Deputada Norma Ayub que deve ser discutido esse assunto no Congresso. Por 

ofício, direcionado ao Secretário de Obras e ao Prefeito para que providencie a limpeza das 

valetas que cortam os morros da cidade, destacando os prejuízos que pode acarretar no 

período chuvoso. Relatou que, a mais de seis meses, há um rapaz dormindo na porta da 

Agência dos Correios; portanto, é necessário conversar com ele e levá-lo de volta para a 

família e, por ofício, direcionado ao CREAS pediu providências. Aparte o Vereador Ronald 

Barbosa Eduardo ressaltou que esteve com esse morador de rua, que inclusive já retirou 

até o título de eleitor, se disponibilizou a levá-lo no CREAS para tentar beneficiá-lo com um 

aluguel social e está tentando um emprego para ele com empreiteiro. Retomando a fala, o 

Vereador Tadeu Custódio parabenizou ao Vereador Ronald Barbosa pela iniciativa, dizendo 

para aproveitar a oportunidade e pedir a esse empreiteiro que arrume emprego para 

aqueles que ficam no jardim municipal todos os dias de manhã. Nesse momento, o 

Vereador Ronald Barbosa disse que gostaria de ajudar a todos que necessitam, mas não 

tem condições e que um Vereador poderia apadrinhar um cidadão desse. Retomando a 

fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou sua cobrança ao CREAS com relação ao rapaz 

que está dormindo na porta dos Correios, caso contrário fará denuncia no Ministério 

Público. Abordou sobre árvores que estão prestes a cair em cima de um automóvel, na 

rodovia Muqui a Cachoeiro e, por ofício, cobrou ao responsável do DNIT as podas; bem 

como a retirada das árvores podres. Também por ofício cobrou ao Secretário Municipal de 

Saúde providências quanto a infestação de ratos nos bueiros e nas margens dos rios do 

município de Muqui. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa Diretora, declarou 

encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia quinze 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, 01 de junho de 2022. 

 
 
 
 
DR EROS PRUCOLI  
PRESIDENTE  
 
 
 
 

 
 
 
 
WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES 
SECRETÁRIO 


