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CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA VINTE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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”. Foram submetidas a apreciação 

e aprovadas as atas ordinárias dos dias 01/06/2022 e do dia 15/06/2022. Em seguida, 

passou-se ao pequeno expediente. Nada havendo, passou-se à Ordem do Dia. Em pauta 

de apreciação e deliberação: Projeto de Lei nº 011/2022 - Dispõe sobre as Diretrizes para 

Elaboração e a Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2023, sobre 

o qual solicitou o Sr. Presidente a leitura do Projeto e Parecer da Comissão, colocando-o 

após em pauta de discussão. Ninguém se manifestando, foi o mesmo posto em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. De igual forma, foram apreciados, ainda, os Projetos: 

Projeto de Lei nº 023/2022 - Institui o Programa de Incentivo à Produção e Emissão de 

notas fiscais de produtor rural e dá outras providências, que foi apreciado conjuntamente 

com o Projeto de Lei nº 024/2022 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial 

no orçamento vigente e dá outras providências, por vontade dos membros da Comissão 

Permanente de Justiça, já que se trata de matérias correlatas. Com parecer único, foram 

lidos os projetos e parecer conjunto. Postos em pauta de apreciação, sem maiores 

delongas, foram a votação, sendo aprovados por unanimidade. Após, foi posto em 

apreciação sob leitura do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, o Processo TC 3485/2020 que trata da Prestação de Contas Anual do Prefeito 
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Municipal – Exercício de 2019 – Responsável: Carlos Renato Prucoli. Sugere APROVAÇÃO 

COM AS RESSALVAS QUE APONTA, matéria que foi encampada pelos membros da 

Comissão  Permanente de Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização  

que nesse sentido elaboraram Parecer. Por tratar-se de unanimidade de decisão, foi 

elaborado Decreto Legislativo pela aprovação com ressalvas, cuja matéria se discrimina 

em ata especial da Comissão. Foi então o Projeto de Decreto, submetido à apreciação 

Plenária, e votação, sendo aprovadas as contas – Executivo 2019 – responsável Carlos 

Relato Prúcoli, com as ressalvas que aponta. Presente à unanimidade dos Vereadores, 

votaram favoráveis: Wallesson Claudio Petini Alves (Secretário); Tiago Fernandes da Costa 

(vice-Presidente); e ainda os Vereadores Isaías Monteiro Meloni, José Antonio Mendonça, 

Tadeu Custódio, José Martins Filho, Carlos Henrique Dias Luparelli e Ronald Barbosa 

Eduardo. Elaborada folha de votação com voto de todos os Vereadores.  Foram submetidos 

ainda em pauta de apreciação, as indicações 070/2022, 071/2022 e 072/2022 do Vereador 

Tiago Fernandes da Costa e Indicação coletiva 073/2022 assinada por todos os 

Vereadores, recebendo todas elas, voto favorável à unanimidade. Nada mais havendo na 

Ordem do Dia, abrindo o Grande Expediente, foi a palavra franqueada aos Vereadores pelo 

prazo de 10(dez) minutos. Usando inicialmente da Tribuna, falou o Vereador Tiago 

Fernandes da Costa que cumprimentando a todos, iniciou agradecendo a presença no 

plenário. Pediu moção de pesar à Família do Dr. Giorgio Andrade Tunholi e aos familiares 

do Sr. Aquiles, pedindo o Vereador Tadeu Custódio, se faça em moção coletiva. 

Encaminhou requerimento ao Prefeito e Secretário de Obras, questionando a demora dos 

móveis, no que pede informações imediatas e, solicitou também, internet na sala das 

crianças ainda junto a Creche que parabeniza. Assim questiona novamente, quando 

chegarão os móveis e utensílios. Pede, ainda, com relação a escola 17 de Abril, na 

comunidade Aliança, reparos e reformas urgentes, aproveitando o período das férias. Falou 

ainda, da situação de calçamento na Morubia, onde pede requerimento para saber o que 

está acontecendo, destacando que estão vindo recursos e numa obra tão pequena, nada 

se faz. Falou ainda sobre a Serra da Aliança, já com 665 dias, pede Ofício ao Prefeito e ao 

DER, questionando até quando ainda se durará e o que está acarretando o problema. E 

que, quando chove, ninguém passa. Pede ao Secretário Municipal de Obras o reparo na 

ponte da Floresta e uma ponte de cimento para suprir essa necessidade. Com relação ao 

Hospital Dr. Aluísio Filgueiras onde os internados não tem direito a acompanhante, onde 
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pede ofício a INGES, para disponibilizar as visitas entre os internos de 18 a 65 anos. Com 

relação aos Agentes de saúde, agradece a presença e diz ficar seu apelo para que execute 

a indicação conjunta de todos os Vereadores. Com a palavra o Vereador Carlinhos do Leite, 

cumprimentou a todos e iniciou falando sobre a indicação assinada, que depende do 

Prefeito, destacando que quando ligou ao Secretário responsável, o piso municipal ainda 

não caiu no fundo municipal, assim pede um ofício ao Secretário Claudiomar para saber a 

veracidade. Falou o Vereador Tadeu Custódio sobre a aprovação de Cachoeiro, onde ficou 

patente tratar-se de um projeto do Executivo. Cachoeiro aprovou porque foi feito pelo 

Prefeito. Retomando sua fala, falou o Vereador Carlinhos do Leite que vai buscar 

informações com o Secretário de Saúde. Na sequência, por ofício, pediu ao Secretário 

Cacai a limpeza do rio de São Gabriel. E ainda reparo junto ao Ginásio de Esportes próximo 

ao Bar do Edésio e reparo de buraco na tela do Ginásio de Esporte do San Domingo. 

Agradece, especialmente, ao Dr. Rodrigo, que brilhantemente, defendeu a causa deles, 

com votação de seis contra um. Disse que o Advogado em momento algum deu-lhes 

palavra negativa. E para finalizar pede seja posta uma oração no telão da Câmara Municipal 

para meditação de todos, o que fora efetivado. Com a palavra o Vereador Jose Antônio 

Mendonça cumprimenta a todos e saúda a plateia composta de agentes de saúde e agentes 

de endemias. Deixa uma solicitação à Secretaria de Obras, pedindo possa molhar, uma ou 

duas vezes por dia, o calçamento por sobre a linha férrea. Requer providência junto a obra 

do Felipe Marques, com calçamento todo em atraso e trazendo prejuízos à população, para 

tanto, pediu providências quer junto à empresa ou à administração. Agradece pela 

autorização na execução da obra no Alto Boa Esperança, esperando melhor qualidade de 

vida à população. Disse que tudo o que estiver ao alcance dos Vereadores, será feito. Mas 

muitas coisas fogem ao alcance, no que pede paciência. Falou das muitas obras que estão 

sendo executadas e as que em breve serão licitadas. Deixa um convite para que no dia 7 

de agosto participe do almoço da escola família agrícola, às 9:00, em Mimoso do Sul – ES, 

valor de 15,00 (quinze reais). Com a palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo 

cumprimenta e fala de seu prazer em reivindicar.  Falou sobre o mandato dos Vereadores, 

no que agradece a Deus. Pede ofício ao Secretário Municipal de Obras para que acertem 

a situação da comunidade da Morubia, com obras que já se alongam por muito tempo, 

destacando que terão que sentar com o Prefeito e verificar o que pode ser feito. Mencionou 

a respeito do trabalho que tem que ser feito junto à comunidade da Aliança. Falou, ainda, 
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sobre os agentes de endemia, que estão reivindicando um direito, motivou a esperança, 

colocando-se em luta para que venha a resposta que tanto eles esperam. Salientou a 

necessidade de se cuidar do básico. Em aparte o Vereador Carlinhos do Leite disse que 

não é que se tenha que agradar ao Prefeito, mas fazer a coisa certa. Retomando falou o 

Vereador Ronald Barbosa Eduardo relatou sua luta diária na vereança. Falou que todos 

deverão batalhar para resolver o problema dos agentes. Agradeceu a todos e encerrou sua 

fala. Com a palavra o Vereador Tadeu Custódio cumprimentou a todos e a população 

presente, bem como os agentes de endemias, dizendo que estão sob direito adquirido, 

podendo contar com todos para a luta no sentido de agilizar o Projeto de Lei 

regulamentando essa situação. Falou ainda sobre o falecimento dos cidadãos, Sr. Aquiles 

e do Dr. Giórgio, onde pede voto de pesar. Por ofício ao DNIT, com relação às guritas do 

Recreio e do São Luiz, as quais foram retiradas, no que pede resposta. Em aparte falou o 

Vereador José Antônio que recebeu de resposta do DNIT não ser ele o órgão responsável, 

onde pede seja acionado o Jurídico da Casa, para solicitar reparo e reposição das guritas. 

Pede Ofício ao Secretário de Saúde e ao Secretário de Administração para instalação de 

vidros de proteção contra a covid. Falou de sua alegria às assinaturas de ordens de serviços 

do Governo do Estado; sendo estas também, uma luta dos Vereadores. Discursou sobre 

as obras paralisadas na Serra da Aliança, um absurdo, onde pede ofício ao Secretário de 

Estado e ao Governador para dar uma resposta a população de Muqui. Retomando a fala 

o Sr. Presidente lembrou do problema com a Educação, já cumprido pelo Prefeito. Assim, 

acredita que é vontade do Prefeito, também é de regularizar essa questão dos agentes de 

endemias, colocou-se à disposição e, chegando o Projeto, votarão com urgência, nisso se 

empenhando. Encerrado o tempo regimental e nada mais havendo a tratar, o Presidente 

da mesa Diretora, declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar 

no dia 03 (três) de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas. E, determinou que 

fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai por ele Presidente e 

pelo Secretário assinada. 

Muqui/ES, 20 de julho de 2022. 

 

 

DR EROS PRUCOLI 

PRESIDENTE 

 

 

WALLESON CLAUDIO PETINI ALVES 

SECRETÁRIO 


