
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 28 de novembro de 2017, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos vinte e oito 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, Jose Costa, Lenilson da Fonseca Lacerda e Marcos Antonio 
Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: João Milton 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: Projeto de Lei nº 040/2017 Institui o Dia 
Municipal dos Desbravadores no calendário oficial de eventos do Município de Águia 
Branca e da outras providencias, Mensagem nº 059/2017 que encaminha o Projeto de 
Lei nº 041/2017 Dispõe sobre a prestação de serviços de patrulha agrícola mecanizada 
pelo Município de Águia Branca e estabelece outras providencias, Mensagem nº 
060/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 042/2017 Dispõe sobre a contratação 
emergencial e por tempo determinado de servidores públicos sob regime jurídico 
administrativo especial para o exercício das atividades junto a administração municipal 
e da outras providencias, Indicação nº 044/2017 de autoria do vereador Lenilson da 
Fonseca Lacerda, Indicação nº 045/2017 de autoria do vereador Amarildo Franskoviask 
e Indicação nº 046/2017 de autoria do vereador João Ladislau de Oliveira. 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 orador da Tribuna Livre Pastor 
Jeanderson da Silva para falar sobre: A história e o objetivo do clube dos desbravadores. 
A seguir, fez uso da tribuna o vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a presenças de todas as 
pessoas que compareceram a esta sessão. Disse que hoje estará sendo criado no 
calendário oficial deste município o dia dos desbravadores e esses jovens são guerreiros 
e na faixa deles possuem ícones e cada uma com sua especialidade com um trabalho 
desenvolvido e posso afirmar com vocês que os desbravadores não ficam perdidos nas 
matas devido às diversas especialidades e parabenizo a todos os clubes aqui presentes e 
membros das igrejas adventistas aqui presentes, disse ser uma honra ser o autor desse 
projeto apresentado na Câmara para criar o dia dos desbravadores no município. Falou 
sobre a Indicação apresentada e brevemente poderemos estar votando o projeto onde a 
prefeitura estará disponibilizando um lote para a construção da igreja adventista na 
comunidade do Taquarussu. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da 
Tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa 
diretora, aos vereadores e agradeceu a presenças de todas as pessoas que compareceram 
a esta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de vida e pela oportunidade em estar 
nesta Casa de Leis para realizar os trabalhos como vereador. Parabenizou ao pastor 
Jeanderson pela atitude desses trabalhos que vem realizando com os jovens para que 
tenham um caminho certo, de trabalho e de sucesso e parabenizo a todos os 
desbravadores aqui presentes. Disse já estar finalizando o ano legislativo dessa Câmara 
e diversos projetos foram votados durante esse ano de trabalho como vereador. Colocou 
que o CRAS promoveu através da radio e do jornal para que as pessoas que recebe o 
benefício BPC venham ate a instituição fazer a renovação para continuar recebendo esse 
benefício, mas no interior ficou um pouco a desejar em questão dessa informação, 



desejamos que as pessoas pudessem levar ate o interior para as pessoas virem ate o dia 
31 de dezembro fazer o cadastro para que no próximo ano continuem recebendo. Falou 
sobre as Indicações de sua autoria onde pede benefícios para Águas Claras como 
calçamento da rua lateral ao campo de futebol e iluminação na rua próxima ao antigo 
prédio da Pestalozzi na Rua Francisco Alves Couto, esta necessitando de lâmpada para 
dar mais segurança à população. Neste momento, foi aparteado pelo vereador Lenilson 
da Fonseca Lacerda dizendo que sobre a indicação do vereador para calçar a rua lateral 
ao campo de futebol de Águas Claras já existe uma indicação de sua autoria para calçar 
a mesma rua. Continuando o orador disse que assim esperamos que fosse calçada após 
esse reforço. Parabenizou ao pastor pelo belo trabalho que vem realizando perante aos 
jovens e que brevemente seja construído esta igreja na comunidade do Rosário. 
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 e agradeceu a presenças de todas as pessoas que compareceram a esta 
sessão. Parabenizou e agradeceu a todos os diretores, aos desbravadores e ao pastor que 
compareceram nesta Câmara para mostrar um pouco dos trabalhos que realizam nesta 
entidade. Falou sobre o leilão realizado pela prefeitura onde foram leiloados diversos 
bens moveis, devido à necessidade de uma frota mais viável para atender as 
necessidades dos munícipes, foram leiloadas algumas sucatas de informáticas, ferros 
velhos e filtros, três máquinas, duas ambulâncias, duas vans, duas caçambas, três carros 
pálios, uma Strada, um Corola, um Ford Ka, uma F4.000, uma Escort e um corsa, sendo 
finalizado o leitão foi arrecadado seiscentos e setenta mil reais aproximadamente, esse 
recurso será investido na compra de novos veículos e maquinários e dentro em breve 
estarão chegando para atender melhor a todos. Falou sobre a sala de fisioterapia dizendo 
que esteve conversando com o secretario, já ocorreu à licitação e as empresas 
retardaram a entrega dos equipamentos não respeitando as datas, mas foram notificadas 
e parabeniza ao secretario, já estão sendo entregue e instalados os equipamentos. 
Parabenizou a equipe e a secretaria de educação pelos trabalhos que vem realizando, 
disse que andou visitando algumas escolas e gostaria de falar sobre a merenda escolar 
que graças a Deus esta tudo sobre controle e esta bem diversificada de acordo com o 
cardápio, parabenizou a diretora do CEMEI Cleide Lacerda de Resende por ter 
negociado com a empresa que entrega o leite que devido às férias poderia vencer, e 
dessa forma a mercadoria será entregue no mês de fevereiro e todas as escolas estão 
equipadas com as merendas ate o encerramento do ano letivo. Fez um convite a todos 
em nome do Diretor de Esportes para o encerramento do campeonato neste sábado no 
estádio do Guarany. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, o presidente passou o 
comando dos trabalhos da mesa diretora à primeira secretaria para que assim pudesse 
fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e 
agradeceu a presenças de todas as pessoas que compareceram a esta sessão. Falou sobre 
o Projeto de Lei nº 040/2017 de autoria do vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, disse 
que já havia comentado sobre sua intenção de fazer um projeto dessa categoria, mas 
com entendimento concordou que o vereador autor apresentasse o mesmo e parabeniza 
pela atitude e todos os vereadores estão concordando em votar o projeto nesta sessão. 
Falou sobre a audiência pública realizada pelo prefeito municipal aqui na Câmara onde 
falou para a população a respeito do projeto de sinalização der placas que conseguiu 
para a sede e distrito do município, mas a população deve ter ciência dos fatos e fazer 
algumas mudanças compreensíveis para passarmos a ter cara de cidade, disse que em 
audiências publicas a população tem que participar mais para ter os devidos 
conhecimentos do que ira acontecer sobre os futuros projetos. Aproveitou o momento 
que varias pessoas encontra nesta sessão para fazer um pedido a população da sede para 



que colaborem com a limpeza da nossa cidade, disse que devemos nos unir na questão 
dos lixos e a administração marcaria o horário de passar recolhendo principalmente no 
final de semana quando o caminhão passa recolhendo o lixo e logo depois vemos 
pessoas colocando lixo nos caixotes e o domingo as ruas ficam com o lixo nas ruas não 
ficando agradável e gostaria de pedir ajuda a todos para que colabore com o horário de 
colocar as sacolas de lixo nos latões para cuidarmos melhor da nossa cidade. Falou 
sobre o leilão com vinte e dois lotes e o valor total arrecadado foi de seiscentos e 
sessenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais e esse recurso será para comprar 
aproximadamente cinco veículos para a saúde, três ambulâncias serão adquiridos com 
outros recursos, maquinas para atender o produtor e patrol, então, com certeza o 
próximo ano será melhor e poderemos as necessidades da população. Falou sobre o 
loteamento mirante dos pontões dizendo a prefeitura tem um projeto de moradia para 
cerca de noventa casas e a Câmara votou um projeto para dar abertura nesta questão, 
isto é o inicio e o prefeito ira em Brasília na busca de mais recursos para nosso 
município porque estamos em dias com as burocracias para recebermos recursos do 
governo federal e estadual. Disse que esse final de ano talvez esteja faltando alguns 
exames, carros para atender as pessoas e outros, mas estamos vigilantes na questão das 
certidões e graças a Deus nosso prefeito é atento a isto, enquanto em outras cidades não 
estão com as certidões e por isto perdem os recursos. 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, o presidente solicitou 
a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de 
Lei Nº 040/2017 entrou em discussão e em seguida em votação, tendo sido aprovado 
por unanimidade e Projeto de Lei Nº 042/2017 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 12 
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 28 de novembro de 2017. 


