
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 12 de dezembro de 2017, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos doze dias do mês de dezembro 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: Mensagem nº 062/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 
043/2017 Dispõe sobre a criação de um ponto de taxi no distrito de Águas Claras, 
Município de Águia Branca/ES e da outras providencias e Moção de Apoio para que o 
Governo do Estado disponibilize a instalação de serviços de Oncologia no Hospital 
Meridional no município de São Mateus/ ES. 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 primeiro orador da Tribuna Livre Senhora Marinete Rosa 
da Silva para falar sobre: Agente de Saúde do Córrego São Bento. Em seguida passou a 
palavra ao segundo orador da Tribuna o Diretor de Esportes Rodrigo Lima para falar 
sobre: prestação de conta do campeonato municipal.  A seguir, fez uso da tribuna o 
vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais 
um dia de trabalho e pelas chuvas que vem ocorrendo em nosso município e com 
certeza teremos uma safra recorde em relação aos anos anteriores devido à crise hídrica 
que passamos. Agradeceu e parabenizou ao presidente da Câmara pelo trabalho que 
vem realizando e pelo respeito para com todos os vereadores e esta será a penúltima 
sessão desse ano e a ultima será dia dezoito de dezembro e que iremos fazer uma 
retrospectiva de todo o nosso trabalho realizado durante esse ano por isto é importante 
que as pessoas participem da sessão. Agradeceu e parabenizou a todos os vereadores 
pelos trabalhos que prestaram durante esse ano em todos os projetos aqui votados e em 
prol da população. Parabenizou a oradora da tribuna livre senhora Marinete da Silva 
pela suas colocações e disse que as pessoas ficam muito gratas quando são ajudadas 
principalmente as carentes e sempre temos contribuído e com certeza iremos ajudar na 
questão do agente de saúde de São Bento e diversos outros setores que não possuem o 
agente de saúde e já fizemos uma indicação para que venha ter um processo seletivo de 
agentes para atender os setores que estão sem esses profissionais. Disse que o vereador 
João Milton colocou bem ao dizer que precisam mostrar trabalho, porque muitos 
querem somente o salário e não querem trabalhar, devemos sempre fazer um bom 
trabalho para que no futuro vejamos o resultado através da população. Parabenizou ao 
diretor de esportes pelo trabalho que vem realizando através do esporte e tivemos quase 
duas mil pessoas no sábado para o final do campeonato, esperamos que esses trabalhos 
sejam realizados sempre. Parabenizou ao servidor Reninho pelo trabalho que presta na 
secretaria municipal de saúde e quase todos os dias esta naquele setor procurando ajudar 
as pessoas que nos procuram. Neste momento, foi aparteador pelo vereador João Milton 
Quiuqui dizendo que sempre tem ouvido elogios da população sobre a pessoa do 
servidor Reninho em sua profissão e com isto ficamos bastante satisfeito. Continuando, 
o orador disse que no próximo ano estaremos aqui também sempre apoiando a área da 



saúde dentro do possível e parabeniza a todos os funcionários da secretaria municipal de 
saúde. Agradeceu ao amigo José Neves que sempre vem acompanhando os trabalhos 
dos vereadores e gostaria que sempre trouxesse alguém para ver os nossos trabalhos, 
porque precisamos trazer as famílias para acompanhar as sessões e ver os nossos 
projetos em prol da população que será sempre a nossa única preocupação. Disse que se 
Deus quiser o próximo ano será melhor para todos nós e acredita nisso, iremos esquecer 
o sofrimento que foi em anos anteriores, porque teremos uma colheita farta e só temos a 
agradecer e no próximo ano temos certeza que será diferente. Encerrou agradecendo a 
todos que nos irão ouvir na radio e a todos os presentes. A seguir, o presidente passou o 
comando dos trabalhos da mesa diretora para o vice-presidente para que assim pudesse 
fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e 
agradeceu a presença de todos nesta sessão. Parabenizou a oradora da tribuna livre 
senhora Marinete Silva pelo trabalho voluntario que vem prestando e isto ajuda muito a 
população, e que a mesma conversou com o secretario municipal de saúde e com o 
prefeito, esperamos que isto seja resolvido porque há outros setores que ocorre 
reclamações neste sentido. Parabenizou ao orador da tribuna livre diretor de esportes 
Rodrigo Lima que veio prestar conta do campeonato municipal e outros serviços 
durante esse ano e parabenizou também a equipe que participou da comissão de 
julgamento sobre os atos dos jogadores perante a suma e todos os julgamentos foram 
feitos corretamente. Parabenizou a todas as equipes que participaram do campeonato e 
todas as pessoas que colaboraram com o mesmo e as pessoas que vieram assistir a final 
no estádio do Guarany. Falou sobre a Moção de Apoio que o Deputado Estadual 
Gildevan de Pinheiros pediu para a Câmara fazer em apoio aos municípios para 
apresentar ao governo do Estado pedindo para trazer o tratamento de câncer para São 
Mateus por ser mais perto e todos os vereadores irão assinar esta Moção que será votada 
dando apoio total. Colocou que tem visto que as pessoas estão muito agressivas nas 
redes sociais, disse que ontem o prefeito e alguns vereadores foram na Pré – escola 
conversar porque esta surgindo conversas mentirosas envolvendo funcionários e ate 
professores e diversos deles estavam indignados com as conversas que saem em face 
book, as pessoas ouvem coisas e colocam no face book dizendo que tem provas, mas 
isto foi levado ate o Ministério Publico e queremos ver atitudes serem tomadas em 
relação a essas pessoas que estão fazendo estas calunias em redes social. Disse que as 
pessoas deveriam respeitar a escola que cuida das crianças, usam de politicagem e falam 
da vida pessoal das pessoas, disse esta falando aqui na tribuna e sábado irão ouvir na 
radio, e que não tem medo de falar e já falaram da sua pessoa no passado e se for expor 
a vida da pessoa ira ficar de baixo da cama e que deveria ser corajosa e atender ao 
telefone, e gostaria de dizer que não sou santo, mas me respeito porque quem paga 
minhas contas sou eu mesma, disse que deveria usar a tribuna da Câmara para falar ou a 
Radio assim ficaria de cara a cara com as pessoas assim como estou fazendo usando a 
tribuna da Câmara e no sábado ira passar na rádio. Disse que na próxima sessão terá 
prestação de contas da Câmara e nada fica escondido aqui, temos o portal da 
transparência, o tribunal de contas para fiscalizar e o controle interno do município que 
esta entre os quarto melhores do estado. Disse que as pessoas não deveriam ir à rede 
social mandar mensagem para a família e sim falar comigo pessoalmente e as pessoas 
não deveriam ouvir certas coisas, são pessoas sem caráter e vou falar assim é uma 
prostituta que esta mandando, um safado que esta mandando ou um sem vergonha que 
esta mandando as mensagens, deveria falar de frente e atender ao telefone, mas manda 
as mensagens e tira o chip para ficar desativado, são pessoas desocupadas, então, devera 
ter cuidado com o que fala e ao invés de ficar fazendo inferno da vida das famílias. 
Encerrou agradecendo a todos. Nesse momento, o presidente voltou ao comando dos 



trabalhos da mesa diretora. Em seguida passou à palavra a vereadora Antonia Aparecida 
Cassunde de Oliveira que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e 
agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu e parabenizou ao servidor da 
saúde Reninho que sempre nos ajuda em relação a alguns pedidos e não é porque somos 
vereadores, sentimos a satisfação das pessoas quando te procura no setor e às vezes vai 
ate alem colaborando com aqueles que buscam a saúde publica em nosso município. 
Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e pelas chuvas abençoadas que vem 
ocorrendo. Agradeceu ao diretor de esportes Rodrigo Lima pelo trabalho que vem 
prestando no esporte de Águia Branca é de fundamental importância esse trabalho, 
parabéns a toda equipe pelo profissionalismo no trabalho perante o campeonato 
municipal e sempre poderá contar conosco. Agradeceu as escolas que tem nos enviados 
os convites para participarmos dos encerramentos do ano letivo e das formaturas, 
algumas contaram com a nossa presença e justifico as que não pudemos participar. 
Sobre a questão colocada pela oradora da tribuna livre Srª Marinete Silva sobre agente 
de saúde, não tenho muito conhecimento dessa situação e ate o momento tinha 
conhecimento que a atual agente faz um bom trabalho e nunca recebi reclamação, então, 
poderíamos estar reunindo com todos os integrantes da situação e ver o que não esta 
funcionando e resolver todos os questionamentos existentes para que haja harmonia e 
ninguém saia prejudicada e estamos à disposição de todos. Falou sobre a questão do lixo 
dizendo que houve um leilão e o município esta praticamente sem caminhão e o lixo do 
interior esta sem recolher e mais uma vez precisamos da colaboração e compreensão da 
população sobre o horário de colocar o lixo no latão principalmente nos finais de 
semana quando não há recolhimento e na questão de separar o lixo molhado do lixo 
seco se as pessoas começarem a separar esses lixos já estará ajudando a manter a 
limpeza, então, com ajuda de todos sobre o projeto que será desenvolvido no próximo 
ano de conscientização na coleta do lixo, e que com todo carinho e zelo continuamos a 
fazer esta cobrança e todos devem fazer a sua parte. Encerrou agradecendo a todos que 
vieram presenciar a sessão e aos que nos irão ouvir na radio águia. A seguir, não 
havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, o presidente solicitou 
a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de 
Lei Nº 041/2017 entrou em discussão e em seguida em votação, tendo sido aprovado 
por unanimidade, Projeto de Lei Nº 043/2017 entrou em discussão e em seguida em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Moção de Apoio entrou em discussão 
e em seguida 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 dia 18 de dezembro 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 12 de dezembro de 2017. 


