
                 Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do 
Espírito Santo, do dia 07 de fevereiro de 2017, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nesta 
cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, na 
sala das sessões, sob a presidência do Vereador Amarildo Franskoviask, às dezenove 
horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andrea Polez, Amarildo 
Franskoviask, Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, Floresmil Barbosa Fiuza, 
Lenilson da Fonseca Lacerda, João Ladislau de Oliveira, José Costa e Marcos Antonio 
Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: João Milton Quiuqui. Havendo numero legal, 
em nome de Deus o Presidente declarou aberta a Sessão e inicio dos trabalhos. O 
presidente solicitou a leitura das matérias constante no Expediente do Dia, que foram as 
seguintes: Mensagem nº 004/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 003/2017 Altera a 
carga horária e salário base do cargo de administrador e da outras providencias, 
Mensagem nº 005/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2017 Altera redação de 
dispositivo da Lei Municipal nº 1.321/2015, que autoriza celebração de convenio com o 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para a cessão der servidores ou estagiários 
para atuar no Fórum da Comarca de Águia Branca e dá outras providencias, Indicação 
Nº 001/2017 de autoria do Vereador João Ladislau de Oliveira, Indicação nº 002/2017 
de autoria do vereador Lenilson da Fonseca Lacerda e Indicação nº 003/2017 de autoria 
do vereador Floresmil Barbosa Fiuza. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida 
no Expediente do Dia o presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos na Tribuna e 
concedeu a palavra ao vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, as autoridades da administração 
municipal e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu ao prefeito 
municipal por já estar atendendo alguns pedidos solicitados em relação à estrada 
principal de Águas Claras, que esta sobre o comando da companhia ATEC por causa da 
realização do asfalto. Agradeceu ao prefeito municipal por ter tomado providencias em 
relação à torre de celular de Águas Claras que a cerca de cinco meses não esta 
funcionando, foi retirado o aparelho e será providenciado o conserto e colocação do 
relógio que havia sido retirado pela administração anterior. Parabenizou ao secretario 
municipal de saúde pelos serviços já realizados em relação à campanha de vacinação 
contra febre amarela e agradeceu a presença do mesmo. Falou sobre a Indicação nº 
002/2017 em relação à ponte os pranchões já se encontram no local e o secretario 
municipal de agricultura já esta ciente e nos pediu para esperar um pouco porque não 
tem maquinários e isto também é de nosso conhecimento, com paciência as pessoas 
estão aguardando e na medido do possível seremos atendidos. Em relação à área para 
ampliação do cemitério de Águas Claras conversou com o proprietário e falta um 
parecer do mesmo e acredita que nas próximas sessões estaremos votando esse projeto, 
pois a comunidade vem pedindo isto a vários anos devido a falta de espaço para enterrar 
seus entes queridos. Em relação ao esgoto de Águas Claras a administração é 
conhecedora da situação e já não da mais para continuar da forma que se encontra e 
esperamos que estejam tomando providencias para uma solução desse problema, a 
gestão anterior levaram uma linha de esgoto para as dez casas do loteamento colocando 
um cano de cem milímetro, na época eu falei que não daria conta, mas não tive 
resultado e agora já esta entupido, o secretario esta ciente e ira tomar as providencias 
cabíveis. Encerrou agradecendo a todos. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador João 
Ladislau de Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, as 
autoridades da administração municipal e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Frisou a ausência do vereador João Milton Quiuqui, que por motivo de saúde não pode 
estar presente nesta sessão. Colocou que vem acompanhando os trabalhos dentro desse 



município por vários anos, através de associações, através de emendas parlamentar e 
indicações para que possamos fazer uma administração com qualidade, não podemos 
deixar as emendas voltarem elas precisam serem executadas para não perdermos os 
recursos, atualmente temos uma emenda para adquirir uma maquina escavadeira 
hidráulica de duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinqüenta reais do Deputado 
Lelo Coimbra, uma emenda para adquirir uma retro escavadeira gabinada de duzentos 
mil e setenta reais do Senador Ricardo Ferraço, uma emenda para adquirir uma retro 
simples de cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinqüenta reais, feita pelo Deputado 
Lelo Coimbra, emenda da Senadora Ana Rita, para adquirir um micro trator para 
associação do município e emenda feita pelo Vice-Governador Cesar Colnago, no valor 
de trezentos e um mil reais para a unidade de saúde ESF ser equipada e atender a 
população do Córrego do Café, esta Unidade foi inaugurada e quando equipada estará 
viabilizando a comunidade e a secretaria municipal de saúde. Disse que o trabalho do 
vereador não é somente fiscalizar, legislar e também ajudar o prefeito e os secretários a 
trabalhar da forma que precisa. Sobre a Indicação de sua autoria para equipar a Unidade 
de Saúde do Córrego do Café seja atendida o mais rápido possível, para estar atendendo 
a demanda daquela região, diminuindo os gastos das pessoas ao estarem se deslocando 
ate a sede e um atendimento com precisão. Parabenizou a todos da equipe que 
organizaram o processo seletivo ocorrido há alguns dias no município, a Câmara reuniu 
extraordinariamente para votar o projeto e assim estar dando andamento nesta questão e 
parabenizou ao prefeito municipal pela sabia decisão e os gastos foram poucos para a 
administração que atualmente não se encontra com boa situação financeira, assim como 
diversos outros municípios que passam por uma seca a mais de três anos e agora uma 
greve dos policiais para penalizar a população e o governo esta sendo infeliz em não 
fazer um acordo com essa categoria. Agradeceu a todos que se deslocaram de suas casas 
e vieram aqui assistir a primeira sessão ordinária dessa Câmara, gostaria de dizer que 
teremos muitas emendas para apresentar e precisamos unir forças para fazermos uma 
administração boa durante esses quatro anos. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, 
fez uso da tribuna a vereadora Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, as autoridades da administração 
municipal e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por estarmos 
aqui nesta oportunidade indicados pela população e estaremos de mãos dadas com a 
administração para fazermos um bom trabalho. Agradeceu especialmente a sua família 
pelo apoio que recebeu e a família Rezende que vem nos dando forças e ajudando na 
administração. Falou sobre o processo seletivo que foi realizado, dizendo que muitos 
nos questionam e o único que poderia continuar seria dos professores, mas o prefeito 
achou melhor encerrar todos os contratos do processo e fazer novamente para que todos 
sejam encerrados na mesma data. Em breve todos serão chamados na medida do 
possível e os professores conseguiram uma conquista de obter dois abonos anuais, uma 
vez que não tinham nenhum por se tratar de processo seletivo. Disse que também seria 
uma conquista para os nomeados no processo seletivo atestado medico para 
acompanhante, porque muitas são mães e às vezes precisam estar levando seus filhos no 
medico ou outros da família, esta reivindicação será um pedido para o próximo processo 
seletivo. Parabenizou a administração por algumas obras que vem sendo realizada no 
município, a limpeza das ruas, atendimento em relação ao cemitério de Águas Claras, e 
a questão da torre de celular também já esta em andamento para resolver. Disse está 
havendo alguns entraves e de imediato a Prefeitura contratou apenas quatro secretários 
municipais devido ao índice, a crise e outras questões financeiras, disse que cerca de 
duzentos mil reais foram descontados dos servidores e não repassaram a Águia Branca 
PREV e setenta mil reais de consignados que também não reparam aos Bancos, então, 



são compromissos da administração anterior e serão cumpridas pela atual, assim como 
as rescisões de pessoal que trabalharam ate o ano passado e não receberam os seus 
direitos e esta sendo acertadas nesta administração todas as folhas de rescisão, férias e 
demais direitos dos servidores. Disse que a Igreja católica ira completar cinqüenta anos 
de jubileu de ouro, no dia vinte e um de fevereiro, inclusive foi solicitado na medida do 
possível à liberação dos servidores um pouco mais cedo que o horário normal e pedimos 
aos comerciantes também, para que assim todos possam estar participando da missa no 
Ginásio de esportes de Águia Branca. Parabenizou ao secretario municipal de saúde 
pelas iniciativas já tomadas e pela campanha de vacinação da febre amarela, ao 
secretario municipal de obras que também já vem tomando diversas medidas dentro do 
possível, e o prefeito estará viajando em breve atrás de recursos para algumas obras 
como drenagem no rio São José, construção de Creche, ampliação e reforma de escolas 
e conclusão de obras que estão em andamento. Colocou-se a disposição da Câmara, das 
pessoas e da administração para ajudar no que for precisa para que possamos ter uma 
administração em prol das pessoas. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, o 
presidente passou o comando dos trabalhos da mesa diretora à primeira secretaria para 
que assim pudesse fazer fez uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores, as autoridades da administração municipal e agradeceu a presença de 
todos nesta sessão. Disse estar feliz por mais uma vez poder estar nesta sessão 
representado o povo de Águia Branca por que o povo nos elegeu para representá-los por 
mais quatro anos. Disse que nesta sessão temos a falta do vice-presidente vereador João 
Milton Quiuqui que se encontra em com problemas de saúde e que possa recuperar-se o 
mais breve possível. Disse que esta sessão marcou a presença do vereador Jose Costa 
que tomou posse e estará conosco por alguns dias como vereador agradeceu a presença 
da família nesta sessão e desejou boa sorte ao mesmo durante esta caminhada. Falou 
sobre a questão do cemitério São Benedito, e fez um pedido para a associação 
responsável pela manutenção do mesmo, não esta aqui fazendo criticas e gostaria que os 
responsáveis tomassem providencias e se fosse o caso pudesse ate voltar a 
responsabilidade para o município, pois a situação é critica alguma coisa deve ser feita e 
faz esse registro aqui. Parabenizou a todos da administração e a todos os vereadores que 
vem contribuindo através de parceria para que façam uma gestão voltada para o povo, 
viemos aqui através de uma sessão extraordinária para votarmos o projeto referente ao 
processo seletivo e foi unânime e agradeceu a todos os vereadores, disse ser importante 
quando o Poder Legislativo faz parcerias com o Poder Executivo, assim surge efeito 
para a população. Agradeceu ao secretario municipal de obras e aos servidores pelos 
serviços realizados nas ruas da sede e agradeceu ao prefeito municipal de São 
Domingos do Norte por ter nos cedido o caminhão pipa por sete dias para que as nossas 
ruas fossem limpas, mas brevemente a prefeitura estará licitando e teremos um 
caminhão trabalhando legalmente em nossa cidade. Colocou que na ultima sexta-feira 
esteve com o prefeito em Colatina participando de uma reunião a respeito da febre 
amarela e a campanha esta acontecendo para que todos possam ser imunizados contra 
esta doença e conversando com o secretario municipal de saúde o mesmo disse que 
cerca de oitenta por cento da nossa população foram vacinadas, e que ainda continua a 
campanha para aqueles que não vacinaram, procurem o posto de saúde porque 
recebemos quase doze mil vacinas. Disse que na reunião de Colatina a Senadora Rose 
de Freitas entregou a vários prefeitos uma carta e para Águia Branca não foi entregue 
esta carta, mas a mesma disse que moramos no coração dela e teremos uma escola com 
dez salas e a senadora pediu que fosse apresentado esse projeto onde levara para 
Brasília, pois uma escola assim deve custar cerca de dois milhões e será pedido também 
pavimentações nos Bairros, esta senadora não vem aqui somente para pedir o voto, a 



mesma tem feito muito para nós desde muitos anos sempre chegam recursos, a escola 
do Córrego das Flores foi recurso da senadora, maquinas, calçamentos e outros, e que 
merece o nosso voto sempre, na reunião colocou que há emenda parlamentar para todos 
os prefeitos, muitos ficaram de queixo caído porque a Senadora não parava de entregar 
recursos aos municípios. Disse ser maravilhoso quando vemos um político do estado 
não envolvido em corrupção e ainda trazendo recursos para os municípios e inclusive 
para atender os menos favorecidos, e que já atendeu em sete milhões a cidade de 
Sooretama sendo que nunca havia tirado um voto naquele município. Fez um convite a 
todas as pessoas para que participem das sessões da Câmara acompanhar o trabalho 
todos os vereadores que foram eleitos por vocês. Colocou para todos que devido ao 
evento da Igreja Católica que será realizado aqui no Ginásio de esportes no dia vinte e 
um a sessão será antecipada para o dia vinte de fevereiro. Encerrou agradecendo a 
todos. Em seguida o presidente voltou ao comando dos trabalhos da mesa diretora e não 
havendo mais nenhum orador inscrito na tribuna, passou a palavra ao senhor prefeito 
municipal para assim estar fazendo diversas colocações necessárias ao seu primeiro mês 
de gestão. Neste momento o Presidente solicitou a leitura das Matérias constante na 
Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 003/2017 entrou em discussão 
logo após em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 
004/2017 entrou em discussão logo após em votação tendo sido aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria para ser discutida e votada, o 
presidente passou as Explicações Pessoais, tendo em seguida encerrado a Sessão e 
convidou a todos para a próxima sessão ordinária do dia 20 de fevereiro do corrente 
ano. E para constar, eu secretária lavrei a presente ata que depois de discutida e votada, 
será assinada por todos os vereadores presentes.  
 

Águia Branca, ES, em 07 de fevereiro de 2017. 
 
 


