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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 QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

Aos quinze dias 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, oportunidade em que o Diretor-Geral proferiu a leitura dos 

documentos recebidos: 1. Projeto de Lei Nº 021/2022 – Dá nome a sede do CRAS de Muqui 

e dá outras providências; 2. Projeto de Lei Nº 022/2022 – Estabelece novo piso salarial do 

magistério público municipal; 3. Processo TC – 3485/2020 – Prestação de Contas Anual de 

Prefeito. Responsável: Carlos Renato Prúcoli – Exercício de 2019; 4. Ofício Nº 12/2022 – 

Secretaria Municipal de Saúde – Encaminha Lei Estadual nº 11.421. Findo o pequeno 

expediente, passou-se a Ordem do Dia. De acordo com a solicitação da Presidência, o 

Diretor-Geral proferiu a leitura dos seguintes Projetos de Lei: - Projeto de Lei nº 013/2022 

– Iniciativa do Vereador Thiago Fernandes da Costa – Dá nome a rua no Bairro Morubia, 

no Município de Muqui e dá outras providências. O Parecer da Comissão de Educação, 

Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal é para que seja submetido à apreciação 

plenária conforme redigido. Levado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 014/2022 – Iniciativa do Vereador Thiago Fernandes da Costa – Dá nome 

ao loteamento Morada do Sol, Bairro Entre Morros e determina demais providências. O 

Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal é 

para que seja submetido à apreciação plenária conforme redigido. Levado a votação, o 
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mesmo foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, de acordo com a 

determinação da Presidência, o Diretor-Geral proferiu a leitura do seguinte documento: - 

Requerimento Plenário 009/2022 – Iniciativa Vereador Tadeu Custódio – Solicita 

Informação de gasto com o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Muqui e a 

empresa INGES, nos seguintes termos: a- Valores de repasses mensal à Entidade 

conveniada; b- Distribuição do quantitativo entre pessoal, pessoal medico e demais 

servidores, informando quantos são pagos pelo Município e quantos são pagos pela 

INGES; c- Sejam informados os procedimentos médicos empregados com os recursos do 

convenio; d- Seja informada a situação de reforma do centro cirúrgico e sala de esterilização 

com quantitativo de tempo necessário a sua efetivação; e- Seja informado, ainda, quem 

abastece os veículos a serviço dessa INGES; f- Seja informada ainda o vínculo do Dr. 

Matheus junto à Instituição, informando sua fonte pagadora, informando sua remuneração 

mensal. E sua área de atuação. Se ao Município ou à INGES. Posto em votação, o 

requerimento foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, conforme solicitado pelo 

Presidente da mesa Diretora foram lidas e apreciadas as indicações que seguem: 057/2022 

-  Vereador Dr. Eros Prucoli; - 059/2022 – Vereador Dr. Eros Prucoli; 060/2022 – Vereador 

Thiago Fernandes da Costa; 061/2022 – Vereador Thiago Fernandes da Costa; 062/2022 

– Vereador Dr. Eros Prucoli; 063/2022 – Vereador Isaias Monteiro Meloni; 064/2022 – 

Vereador Ronald Barbosa Eduardo. Após leitura das justificativas, levadas a votação em 

plenário, todas as indicações foram aprovadas por unanimidade. No uso da palavra, o 

Vereador Ronald Barbosa Eduardo, mediante justificativas, solicitou dispensa de prazo do 

Projeto de Lei nº 022/2022, que estabelece novo piso referente salarial do magistério 

público municipal. Após leitura da referida matéria, bem como do Parecer Jurídico e Parecer 

da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, submetendo o 

projeto supramencionado a apreciação plenária conforme redigido. Em discussão a 

matéria, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo o qual manifestou 

agradecimentos ao Presidente da Câmara e seu posicionamento quanto a iniciativa do 

executivo municipal. Na sequência, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli explicou 

sobre a dispensa de prazo e destacou que os professores receberão o reajuste retroativo 

no mês de junho. Também fez suas exposições o Vereador Thiago Fernandes da Costa 

parabenizou a dedicação dos professores, que merecem um salário digno pelo trabalho em 

sala de aula; bem como a essa Casa de Leis que não hesitou em votar este projeto. Ainda 
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sobre o projeto, falou o Vereador Tadeu Custódio que cumprimentou aos professores 

presentes no plenário, parabenizando-os; bem como, ao Presidente da Câmara que não 

mediu esforços para votar a dispensa de prazo. Colocou essa Casa de Leis a disposição 

de todos os professores. Posto em votação, o projeto supramencionado foi 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: O Vereador Thiago Fernandes da Costa, após 

cumprimentar a todos, abordou sobre a limpeza urbana, comunicando que amanhã, por ser 

feriado, não haverá coleta de lixo na cidade de Muqui. Agradeceu a prefeitura por inaugurar 

a praça da Boa Esperança e, por ofício, pediu a Secretaria de Obras, de Administração e 

juntamente com a Prefeitura para que instale grades nos banheiros, pintar e rebocar as 

paredes das casas próximas a essa praça. Também, por ofício, solicitou conserto do 

calçamento da Rua Assunta Tâmara, acesso ao asfalto do cemitério do Entre Morros. Além 

disso, pediu encarecidamente, a instalação de dois quebra-molas nesse local, devido a alta 

velocidade dos carros que vêm da zona rural e as crianças que brincam nessa rua correm 

risco de acidentes. Ainda por ofício, a secretária responsável para que providencie a 

roçagem de matagal na rua Filipe Marques e adjacências; rua João Jacinto, próxima ao 

Abrigo e ao grêmio estudantil. Solicitou do prefeito urgência na construção da Ponte na 

Candura, na localidade Recanto, próximo ao sítio do Prefeito da Cidade, ressaltando que, 

no período chuvoso, essa região vira um caos e os moradores ficam ilhados. Comentou 

sobre o novo calçamento da rua Filipe Marques, considerando um absurdo a situação em 

que encontra. Pediu as empresas terceirizadas que prestam serviços em Muqui que tenham 

respeito com a população de Muqui. Citou o péssimo estado de conservação que se 

encontra o Grêmio Estudantil, no solicita ofício para utilização desse bem público para 

aplicação de projetos culturais ou estudantis. Solicitou a limpeza dos bueiros e a roçagem 

na rua Filipe Marques, no que solicita ofício para secretaria de obras. Também a esta 

secretaria, pediu que valorize mais os varredores de rua e o pessoal do carro pipa que não 

medem esforços para realizar seus serviços, mas precisam de ferramentas de trabalho e 

que seja visto ainda a questão de horas extras e salários dignos. Comentou sobre os 

prejuízos causados pelo excesso da lavagem das ruas de Muqui com o carro pipa, retirando 

o aterramento dos paralelepípedos. Também por ofício ao setor responsável, pede-se que 
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se possível os varredores de rua possam fazer uma limpeza rápida e eficiente nas ruas de 

Muqui, retirando os matos. Relatou que na Rua Assunta Tâmara está caindo dormente, 

correndo o risco de desmoronamento e atingir a casa de uma moradora, por meio de 

requerimento à secretaria de obras solicita que informe uma data prevista para tomada de 

providências e também, um ofício ao responsável pela ferrovia cobrando medidas de 

segurança para os moradores. Reivindicou construção de praça no bairro Entre Morros ou 

apenas os brinquedos que podem ser em madeira e balanços. Disse que vem lutando 

desde o ano passado para a revitalização da estação rodoviária de Muqui, considera um 

perigo a situação do telhado que está caindo e vários ofícios foram encaminhados a 

secretaria de obras para que isole este local a fim de evitar acidentes. Por ofício ao Prefeito 

solicitou reforma da escola do Assentamento Dezessete de Abril ou que coloque um 

transporte para as crianças dessa comunidade que precisam frequentar a escola da 

Aliança. Expôs seu orgulho ao falar da Fanfarra “Avides Fraga”, citando sua 

representatividade no município, a precursora Dona Maria Carmem e, por ofício, agradeceu 

ao Maestro Eliézio pelo incentivo, empenho e comprometimento a frente desta banda. 

Alertou aos Muquienses quantos aos cuidados que devem ser tomadas em virtude do 

retorno na COVID, destacando a necessidade de vacinação e doses de reforço. Por ofício 

ao Secretário de Saúde e equipe de vacinação em que reconhece a dedicação, que não 

medem esforços no combate ao COVID. Fez apelo também para continuar o uso de 

máscaras em ambientes fechados como medida de proteção contra a COVID. Parabenizou 

a todos os professores pela dedicação e empenho e se colocou de prontidão a ajudá-los 

no que for preciso. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou uma noite abençoada a 

todos. Na sequência, fez uso da tribuna o Vereador Ronald Barbosa Eduardo que, após 

cumprimentar a todos, reverenciou e agradeceu a Deus pela oportunidade de representar 

o povo Muquiense. Relatou sobre sua família de origem carente e local onde foi nascido no 

Bairro São Pedro. Disse que os Vereadores não devem ter medo de tomar decisões, citando 

os projetos números 17, 18, 19 e 20, de interesse do Prefeito Municipal. Mencionou que o 

projeto número 22 foi pedido de dispensa de prazo. Demostrou sua decepção porque 

gostaria que tivesse sido colocado em pauta os demais projetos, os quais não foram lidos 

e a comissão não se reuniu para dar parecer e colocá-los em votação. Disse que há projetos 

que não foram apreciados ainda nessa Casa por medo das publicações nas redes sociais. 

Citou os recursos conquistados para o município de Muqui intermediados pelos Deputado 
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José Esmeraldo e Deputada Lauriete, como: secador de café, ambulância, caminhão para 

agricultura e academia popular todos provenientes de emendas parlamentares pedidas 

pelo Vereador Roninho Bola Sete. Disse que não perde tempo em postar nas redes sociais, 

pois sua preocupação é atender e servir ao povo. Fez explanações sobre os projetos que 

estão na Câmara para serem apreciados. Comentou sobre a importância das reuniões das 

Comissões para analisar os projetos que chegam nesta Casa. Comentou sobre sua 

oposição ao Ex-Prefeito Carlos Renato Prucoli, relatando o que motivou a quebra de seu 

acordo com ele, sendo a promessa de que se fosse aprovada uma suplementação alta, 

seria dado a dobra do tíquete alimentação dos funcionários municipais, a qual não foi dada. 

Mesmo assim, nunca deixou de votar um projeto de interesse do município. Citou o 

desmembramento das secretarias municipais e elogiou os trabalhos realizados. Mencionou 

a necessidade de valorização dos professores, que são dignos e merecem receber bem, 

dando o que é deu seu direito deles, mas o Prefeito o qual apoia está cumprindo a sua 

promessa de dar dignidade ao povo. Reiterou suas cobranças aos Vereadores que deixem 

de lado partido político e trabalhem em prol da população, aprovando o que o Prefeito 

precisa, sabe que não deve passar a “mão na cabeça” se ele errar, mas deve dar condições 

de trabalho a ele para depois cobrar. Reiterou os projetos que precisam de serem 

apreciados e muitos disseram que não votariam a favor. Citou o aumento da arrecadação 

e pedidos de emendas parlamentares para o Município e novamente pediu aos Vereadores 

que deixem o lado político de fora e trabalhem em prol da população, e o prefeito e os 

secretários precisam desses projetos que ficaram sem votar nessa Casa para desempenhar 

um bom trabalho. Aparte o Vereador José Antônio Mendonça disse que a comissão só vem 

a Câmara para analisar os projetos quando é convocada. Portanto se a Comissão não foi 

convocada é porque os projetos não entrariam em pauta. Os vereadores estão à disposição 

do povo e não estão com má vontade de analisar os projetos. Nesse momento, ocorreu 

uma breve discussão entre os Vereadores Ronald Barbosa e José Antônio Mendonça a 

respeito dos projetos que deveriam ser analisados pela Comissão. Retomando a fala, o 

Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que hoje seria dia da reunião da Comissão do 

Vereador José Antônio Beré, disse que suas críticas não são direcionadas apenas a ele e 

aceita ser criticado também. Ao finalizar seu discurso agradeceu e desejou boa noite a 

todos. Dando prosseguimento, fez uso da palavra o Vereador Carlos Henrique Dias 

Luparelli que, após cumprimentar a todos, pediu ao Secretário de Obras a manutenção da 
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iluminação pública da Praça Geraldo Viana. Solicitou também corrimão na escadaria ao 

lado da casa do popular Lobé Barreiros, no Canto da Biquinha e nas proximidades do 

Lazarino. Por ofício direcionado ao Secretário Fábio e ao Cacai dizendo que o produtor 

rural que perde um bovino ou um equino e busca ajuda na Prefeitura para apenas fazer o 

buraco para enterrá-los. Portanto que volte a atender ao produtor rural, nessas situações. 

Parabenizou ao Prefeito por cumprir a promessa feita aos professores do município. Fez 

comentários sobre a reunião da qual participou cujo assunto abordou foi referente ao Centro 

Cívico Municipal. Pediu ao Diretor-Geral para preferir a leitura de ofício encaminhado pelo 

Presidente do Centro Cívico Municipal de Muqui e justificou que não está entrando em 

defensa de nenhuma das partes interessadas, seu objetivo é apenas mostrar os fatos. 

Retomando a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli disse que os benefícios 

citados neste documento estão sendo custeados pelos dois aluguéis recebidos pelo Centro 

Cívico. Por ofício, solicitou ao Secretário Municipal de Obras que assim que terminar as 

festividades no município, em que diversos funcionários estão envolvidos com as 

instalações das madeiras e enfeites; que eles peguem firme na aplicação do Revisol nos 

pontos críticos das estradas vicinais do município, ressaltando que assim que gastar os que 

estão depositados no parque de exposição, o Governo do Estado poderá liberar mais para 

o município atender as estradas vicinais dos produtores rurais, por isso, não se pode perder 

tempo. Relatou a visita do Governador do Estado ao Município de Muqui, citando as obras 

que serão liberadas e os benefícios enviados a Muqui. Mencionou também o discurso do 

Vereador Thiago da Farmácia, representando a Câmara de Muqui, durante o referido 

evento o qual cobrou a reforma da sede da Prefeitura de Muqui. Pediu ao Vereador Thiago 

que se informe mais antes de se pronunciar, porque envolve a todos os vereadores em 

suas palavras. Citou que em 21/10/2021 se encontrava depositado nos cofres públicos, 

setecentos e oitenta e três mil, sendo este, parte do recurso destinado a reforma do prédio 

e já se encontra em andamento. Disse que naquele evento, o Vereador Thiago da Farmácia 

deveria agradecer ao Governador pelos benefícios. Aparte o Vereador Thiago da Farmácia 

justificou que naquela oportunidade agradeceu sim ao Governador, o recepcionou muito 

bem em nome de todos os Vereadores e depois pediu para que priorizasse o patrimônio 

histórico de Muqui que se encontra abandonado e não apenas a Prefeitura, como também 

a rodoviária, o Grêmio Estudantil e demais prédios do Município. Retomando a fala, o 

Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli reiterou que o dinheiro da sede da prefeitura já 
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está depositado; e deve cobrar aquilo que se tem. Portanto, o que foi dito pelo Vereador 

Thiago Fernandes da Costa não representa o que todos os Vereadores pensam. Aparte o 

Vereador Ronald Barbosa Eduardo solicitou a essa Casa de Leis faça um repasse para ser 

destinado a Secretaria de Assistência Social para aquisição de cestas básicas. Retomando 

a fala, o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli agradeceu a oportunidade e desejou boa 

noite a todos. Dando continuidade à sessão, fez uso da tribuna o Vereador Tadeu Custódio 

que, após cumprimentar a todos, discorreu sobre a busca constante desta Casa de Leis 

junto ao Executivo para atender as solicitações dos professores municipais. Por ofício, 

cobrou a EDP/Escelsa o retorno do atendimento presencial no município de Muqui. 

Convocou para próxima sessão, o pediatra Dr. Wesly Silveira Reis para que venha a essa 

Casa prestar esclarecimentos pelas suas comunicações feitas no facebook a respeito do 

município. Também por ofício direcionado a Viação Real solicitou o retorno dos antigos 

horários da linha de Muqui, porque, da forma que se encontra esses horários atuais, está 

prejudicando a população. Também por ofício, destinado ao Prefeito e ao Secretário 

responsável, solicita que alugue banheiros químicos para evento que ocorrerá na cidade. 

Fez explanações sobre o Governo do Estado, citando as distribuições de máquinas, 

secadores de café e ambulâncias, parabenizando-o por essa iniciativa e, por oficio, 

questionou ao Governador como vai a saúde do Estado Espírito Santo. Afirmou que o 

Governador se esqueceu da área da saúde do Estado, há filas inacabáveis de cirurgias de 

cataratas, cirurgias ortopédicas e nada é feito; os hospitais filantrópicos estão praticamente 

fechando, como a Santa Casa que se encontra falida. Reiterou o envio ao Governador e ao 

Secretário de Saúde do Estado para que olhe pela Saúde, pois nada adianta distribuir 

ambulância, maquinários e carros; se não olhar a saúde que está abandonada e a 

população está morrendo nas filas. Todos os dias moradores de Muqui o procuram por 

conta de cirurgia de todos tipos, dizendo que não suportam mais ficar na fila de espera, por 

isso faz esse apelo ao Governador do Estado para que “olhe” pela Saúde. Citou a falta de 

motoristas para outras áreas, pois os carros da saúde do município ficam vinte e quatro 

horas na estrada carregando doente para a capital, porque a saúde do Estado do Espírito 

Santo está falida. Reiterou que a população está morrendo nas filas para realizar cirurgias. 

Reiterou o convite ao Pediatra Dr. Wesly Silveira Reis para prestar esclarecimentos nesta 

Casa de Leis. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a 

todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Isaias Monteiro Meloni que, após 
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cumprimentar a todos, parabenizou aos professores, dizendo que o executivo está fazendo 

nada mais que a obrigação dele atendendo às reivindicações desta classe e que os 

Vereadores estão apenas para aprovar o que foi prometido. Reportando-se ao Vereador 

Ronald Barbosa, explicou que, como Presidente da Comissão; bem como o Vereador José 

Antônio Mendonça como Relator e o Vereador Tadeu Custódio como Secretário; não há 

nenhum projeto atrasado, pendente de análise desta comissão e isso nunca ocorreu. Existe 

tempo de tramitação e o jurídico está acompanhando. O vereador Ronald Barbosa Eduardo 

solicitou aparte, no que não foi concedido pelo Vereador Isaías Meloni, justificando que não 

são bobos e a Câmara não é um circo, todos os vereadores estão cumprindo suas funções 

e ninguém está de brincadeira nesta Casa. O Vereador Ronald Barbosa interrompeu o 

discurso do Vereador Isaías Meloni e, por questão de ordem, foi impedido pelo Vice-

presidente da Câmara, Vereador Thiago Fernandes da Costa, que na ocasião, encontrava-

se como Presidente em exercício. Retomando a fala, o Vereador Isaias Monteiro Meloni 

reiterou que não há projeto atrasado e ninguém está “correndo”, se esquivando de votar 

nada. Abordou sobre a indicação direcionada ao executivo em que solicita a instalação de 

bloquetes no beco da “Missão Cristo Vive”, nas proximidades do popular Lazarino, por 

haver mais de vinte casas neste local e precisa de acesso digno para os cidadãos. Relatou 

sobre as indicações encaminhadas ao Prefeito que não foram atendidas, os Vereadores 

estão trabalhando e o executivo não está atendendo. Citou um lixão na Comunidade Santa 

Rita e sua solicitação de uma lixeira suspensa, mas até o momento não foi feito. Fez um 

apelo ao executivo para que atenda as indicações dos Vereadores, destacou a dificuldade 

de atender as solicitações e que está ficando feio para o Prefeito e seus secretários. Relatou 

que o Governador do Estado assinou convênio para o asfalto da localidade Cruzeiro o que 

contemplará também a rua da popular Maria Adriana, local onde ocorreu um acidente com 

caminhão que perdeu freio na descida e por pouco não aconteceu uma tragédia, ninguém 

ficou ferido. Pediu para que quando concluírem este asfalto que faça a sinalização neste 

local proibindo a descida de caminhões pesados a fim de se evitar uma tragédia. Reiterou 

seu apelo ao executivo para que olhe com carinho as indicações dos Vereadores para 

atender os anseios do povo. Aparte o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli cobrou ao 

Senhor Roberto Ravani que está aguardando a solução para o problema na estrada da 

Comunidade Santa Joana. Ele deve entrar em contato com o proprietário para autorizar 

fazer um desvio da água. Justificou que toda chuva que cai, a estrada fica interrompida e 
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esse serviço pode ser feito com um dia de máquina, mas até o momento, o Secretário 

Roberto Ravani não tomou providências. Retomando a fala, o Vereador Isaías Meloni disse 

que é mais um pedido que não foi atendido, os Vereadores estão fazendo um trabalho com 

seriedade. Mais uma vez, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo interrompeu a fala do 

Vereador Isaías Meloni, sendo impedindo pelo presidente em exercício por questões de 

ordem. Retomando a fala, o Vereador Isaías Meloni reforçou seus pedidos e manifestou 

seus agradecimentos a todos os Vereadores da Casa, desejando 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 seis de julho 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, 15 de junho de 2022. 

 

 

DR EROS PRUCOLI 

PRESIDENTE 
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