
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 14 de novembro de 2017, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 
nesta cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, 
na sede desse município, 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 Fiúza, João 
Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Jose Costa, Lenilson da Fonseca Lacerda e 
Marcos Antonio Meneguete Quiuqui. O presidente solicitou a secretaria para fazer o 
registro das presenças dos vereadores no livro. Havendo numero legal, em nome de 
Deus o Presidente declarou aberta a Sessão e inicio dos trabalhos. O presidente colocou 
a Ata da Sessão anterior em discussão e em votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade. O presidente solicitou a leitura das matérias constantes no Expediente do 
Dia, que foram as seguintes: Indicação nº 040/2017 de autoria do vereador João Milton 
Quiuqui, Indicação nº 041/2017 de autoria do vereador João Milton Quiuqui, Indicação 
nº 042/2017 de autoria do vereador João Milton Quiuqui e Indicação nº 043/2017 de 
autoria do vereador Lenilson da Fonseca Lacerda. Não havendo mais nenhuma matéria 
para ser lida no Expediente do Dia, o presidente anunciou à hora dos Oradores Inscritos 
na Tribuna e passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a presenças de todas as 
pessoas aqui nesta sessão. Colocou que nesta sessão não temos nenhum projeto para 
votar e também não apresentou Indicação, mas é uma honra estar aqui e fazer alguns 
agradecimentos. Agradeceu a Deus pelas chuvas que temos recebido para que possamos 
ter uma colheita farta nas próximas safras normalizando a situação de muitas famílias. 
Disse que vem acompanhando os trabalhos da prefeitura e com certeza no próximo ano 
iremos entrar com tudo para fazer um trabalho de qualidade para a população. 
Agradeceu aos secretários que sempre vem nos atendendo e nós também temos 
contribuído em algumas situações. Agradeceu ao presidente da Câmara Municipal pelos 
trabalhos que vem desempenhando nesta Casa de Leis junto com os demais vereadores 
que compõe a mesa diretora e aos funcionários que sempre nos prestam serviços e a 
todos os companheiros vereadores e esses agradecimentos é de coração e acreditamos 
que Deus tem muitos ainda para nós, dias melhores para nosso município e nossas 
famílias, nós somos falhos e ele não falha. Disse que esta faltando poucas sessões para 
finalizar esse ano e agradeço de coração a equipe de funcionários da Câmara juntamente 
com todos os vereadores que vem empenhando bons trabalhos e ajudando nas 
realizações de emendas com alguns deputados e já conseguimos diversas a partir do 
próximo ano e pediu às pessoas que façam bem suas escolhas nas eleições do próximo 
ano. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da tribuna o vereador João Milton 
Quiuqui, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a 
presenças de todas as pessoas aqui nesta sessão. Parabenizou ao policial Marcos da Cruz 
que esteve doente e agora esta bem, disse ficar bastante feliz em ver o mesmo agora 
recuperando e é merecedor de elogios por ter prestados serviços a população de Águia 
Branca na policia militar. Fez elogios ao presidente da Câmara Municipal dizendo que o 
mesmo está no quinto mandato de vereador e possui um passado, uma pessoa que ganha 
cinco eleições e por duas vezes é presidente da Câmara. Disse que nosso presidente é 
preocupado com o município e sempre ajuda a administração e merece o nosso respeito 
porque não é fácil ser vereador a primeira a gente entra fazendo um teste a segunda só 
ganha se fez alguma coisa de boa e todos que tiveram diversos mandatos merece 
elogios. Fez elogios ao secretario municipal de saúde que enfrenta uma barra pesada 
quando o Brasil enfrenta dificuldades no setor de saúde. Fez um elogio ao seu primo 



Didi Quiuqui dizendo que o mesmo trouxe um aparelho dos Estados Unidos e doou para 
policia militar de Águia Branca, esse aparelho é desconhecido para muitos e ele fez esta 
doação ontem para a companhia para que a polícia fique bem servida com esse aparelho 
que servira para a polícia trabalhar a noite em caso de perseguição no mato ou em outro 
local, dará visibilidade e detectara com o calor e movimento, serve para monitorar o 
bandido no mato a longa distancia, então, agradece pela doação e já se encontra na 
policia da nossa cidade um aparelho usado pela policia americana. Solicitou ao 
secretario que seja rebaixado o bueiro próximo ao antigo supermercado Delázari em 
regime de urgência. Falou sobre o comercio de Águia Branca e fez um pedido a 
população para que passe a comprar mais nos comércios da cidade e não em outras 
cidades, para que assim a arrecadação melhore e mais benefícios sejam realizados, e que 
nos últimos meses a arrecadação esta caindo e não ultrapassou a dois milhões e 
duzentos mil reais, sendo que a oito anos atrás a arrecadação chegou a três milhões e 
duzentos, disse que talvez nós consumidores tenhamos um pouco de culpa, todos tem 
que colaborar para que os recursos movimentam mais e assim todos acabam 
contribuindo para a melhoria da arrecadação e são os comerciantes daqui que geram 
empregos para os moradores da cidade e temos que dar apoio ao nosso comercio. 
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, ao prefeito municipal e agradeceu a presenças de todas as pessoas aqui nesta 
sessão. Agradeceu a Deus pela abençoada chuva que nos concedeu para molhar as 
plantações. Parabenizou e agradeceu ao prefeito, ao vice-prefeito, secretario de obras e 
aos funcionários que estão fazendo a limpeza nas ruas da sede, já preparando para o 
final do ano e hoje esteve no Bairro João Paulo II onde os funcionários estão 
trabalhando e fazendo a limpeza e parabéns pela iniciativa. Disse que já estão licitado 
duzentos pares de carteiras para os estudantes e se Deus quiser no próximo ano letivo 
devera iniciar na escola do Córrego das Flores, alguns equipamentos já foram 
adquiridos e as carteiras dentro em breve estarão recebendo para iniciar o ano letivo de 
dois mil e dezoito. Falou sobre a mostra de educação onde tiveram presentes 
representantes do governo do estado, da superintendência regional de Barra de São 
Francisco, esta mostra de educação aconteceram com o empenho dos professores, 
funcionários das escolas, famílias, alunos, diretores, secretaria de educação e prefeitura 
e todos estão de parabéns por esse trabalho realizado na área de educação. Colocou que 
alguns contratos já foram encerrados como: cargos comissionados e estagiários, disse 
ser de praxe e normalmente isto ocorre em toda administração no final do ano, estamos 
deixando esclarecido aqui por que isto ocorre para fechar o ano e tivemos a colaboração 
de muitos como os estagiários que estão prestando serviços voluntariamente, esclareceu 
que também será reduzido o salário do prefeito, do vice-prefeito, secretários e funções. 
Falou sobre as colocações do vereador João Milton sobre o comercio de Águia Branca e 
temos aqui alguns comerciantes que passam por algumas dificuldades devido aos 
moradores de Águia Branca irem fazer compras em outras cidades, disse que a compra 
para o material que irão gastar para ornamentação do natal será comprada nos 
comércios de Águia Branca para que gera impostos r favoreça os nossos comerciantes, 
então, pedimos as pessoas que façam o mesmo ao invés de comprar nos comércios de 
outras cidades, os comerciantes disseram que podemos trazer os valores das 
mercadorias de repente tem como o comerciante daqui cobrir o preço da oferta, por isto 
devemos dar prioridade e preferência a nossa cidade. Disse concordar com as palavras 
do vereador João Milton Quiuqui na questão do nosso atual presidente da Câmara que 
vem conduzindo seus trabalhos com muita seriedade e respeito a cada vereador e 
diversos projetos foram aprovados aqui para dar andamento nos trabalhos do município 



e queremos dar continuidade por mais um ano nesse trabalho do presidente Amarildo 
Franskoviask. Encerrou agradecendo a todos. Em seguida o presidente passou a palavra 
ao prefeito municipal Senhor Ângelo Antonio Corteletti, para que assim pudesse fazer 
as suas colocações. Dando continuidade o presidente passou o comando dos trabalhos 
da mesa diretora ao vice-presidente para que assim pudesse fazer uso da tribuna. Iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, ao prefeito municipal e agradeceu a 
presenças de todas as pessoas aqui nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de 
trabalho realizado nesta Casa de Leis e agradecer por tantas coisas boas que acontecem 
em nossa vida e por estarmos com saúde. Disse ter passado o dia no Hospital Drª Rita 
de Cássia em Barra de São Francisco e pode perceber o quanto os hospitais e casas de 
saúde estão superlotados, pessoas desesperadas querendo consultar e fazer exames e 
mesmo no particular muitos tem dificuldades de atendimentos e ficou duas horas na 
Casa de Saúde Santa Monica para o medico olhar um exame, então, percebemos que 
tudo na área de saúde esta difícil, mas viu o Dr. Juliano Ortopedista atendeu algumas 
pessoas com quebraduras e vimos o quanto é dedicado e parabenizou pelo seu trabalho e 
aos demais médicos que trabalham em Águia Branca estão atendendo a população com 
dedicação. Parabenizou a secretaria municipal de educação e ao prefeito pela amostra 
cultural realizada na sede junto com a superintendência de Barra de São Francisco, disse 
ser importante esta mostra na educação para os alunos, pais e demais estarem sabendo 
do que acontece na educação do nosso município. Parabenizou as pessoas que estão 
realizando as missões e estiveram em sua casa no dia de ontem e agradece a todos por 
esse trabalho. Falou sobre o campeonato municipal que esta aproximando da final e 
lamenta a perca do jogador do Rosário ocorrido recentemente, mesmo que era de outra 
cidade estava sempre por aqui em nossa cidade e participava do campeonato do nosso 
município. Colocou que faz parte da comissão de disciplina e às vezes têm que tomar 
algumas medidas devido a agressões feitas pelos jogadores e para continuar sendo um 
campeonato bacana, algumas medidas devem ser tomadas devido à atitude dos 
jogadores com as torcidas, árbitros e outros e já fizemos o julgamento dos atleta do 
Taquarussu, Pala e Pinheiro e todos sofreram as devidas penalidades pelo que fizeram e 
fizemos dentro da legalidade para incentivar o esporte. Falou sobre a limpeza das ruas 
na sede dizendo que estamos tendo outra visão de como esta a nossa sede e as pessoas já 
acostumaram na questão de limpeza que não podem ver lotes e ruas sujos que ficam 
preocupados, mas para que os lotes, ruas e outros fiquem limpos a população tem que 
ajudar e não apenas criticar. Parabenizou aos servidores que vem ajudando a 
administração e estão trabalhando, inclusive, tem ate eletricista fazendo serviço que não 
é da sua área para ajudar e parabeniza o José Borges que vem dando às mãos a 
administração e a população também deve fazer a sua parte, disse que próximo a escola 
Águia Branca possui um pé de coco que cai folhas sempre e só esperam passar o 
caminhão do lixo para colocar as folhas na calçada, por isto estamos fazendo uma 
critica construtiva para as pessoas ajudarem a manter as ruas limpas, disse que devemos 
fazer uma campanha para educar a população sobre o horário, como colocar os lixos e 
os dias certos. Falou sobre a atitude que a Câmara vem tomando em ajudar a limpar a 
Praça Três Poderes a prefeitura fez a parte de roçagem e colocamos uma pessoa para 
limpar e capinar os meios fios, isto é uma parceria nossa com a Prefeitura e a população 
deveria fazer isto nos Bairros para colaborar e não fazer como um morador do Bairro 
João Paulo II fez que após uma noite de muitas chuvas no outro dia já estava criticando 
a falta de limpeza das ruas, isto são criticas que não levam a nada porque primeiro 
deveria agradecer a Deus pela chuva após passar tanto tempo com seca como diversos 
municípios estão sofrendo com falta de água, mas graças a Deus estamos felizes com 
essas chuvas no mês de novembro, portanto, antes de criticar queremos saber o que as 



pessoas estão fazendo para ajudar na manutenção das ruas limpas? Estão pelo menos 
colocando o seu próprio lixo na hora certa? Disse que o final do ano esta chegando e 
todos querem uma cidade bonita e para isto devemos ajudar e não sabemos se as ruas 
irão ser enfeitadas diante de tantas outras prioridades, mas no próximo ano iremos de 
cabeça erguida para atender a população em muitas coisas que não ocorreram esse ano. 
Encerrou agradecendo a todos. Nesse momento, o presidente voltou ao comando dos 
trabalhos da mesa diretora. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso 
da tribuna e não constando nenhuma matéria para ser discutida e votada na Ordem do 
Dia, o presidente passou para o momento das Explicações Pessoais, tendo em seguida 
encerrado a Sessão e convidou a todos para a próxima sessão ordinária dia 28 de 
novembro 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 14 de novembro de 2017. 


