
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 06 de março de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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, Antonio Carlos Silva Pimentel, 
Floresmil Barbosa Fiúza, João Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, 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 008/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 005/2018 Autoriza firmar convenio com a Associação Pestalozzi e da 
outras providencias e Mensagem nº 009/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
006/2018 Altera a Lei Municipal nº 512/2002 que inclui a corrida rústica no calendário 
cultural, autoriza realizar despesas com premiação e da outras providencias. Não 
havendo mais nenhuma matéria para ser lida, o presidente anunciou a Hora dos 
Oradores Inscritos e passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, aos secretários municipais, diretor de 
esportes e agradeceu a presença das demais pessoas nesta sessão. Agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho a esta Câmara e pela nossa vida.  Falou sobre o Projeto de Lei 
para o convenio com a Pestalozzi e será apreciado nesta sessão, esta entidade sempre 
teve o apoio do município e desta Câmara votando nos convênios para ajudar a 
entidade. Falou sobre o Projeto de Lei alterando o valor dos prêmios para a corrida 
rústica e desde o ano dois mil e dois sempre foi o mesmo valor oito mil e quinhentos 
reais, passando para quatorze mil reais, para dar inventivo aos moradores daqui e aos 
esportistas de outras regiões e parabenizo ao diretor de esportes pelo trabalho que vem 
realizando nesta área. Colocou que tem acompanhado de perto os trabalhos desta 
administração junto com os demais vereadores para dar seguimentos aos compromissos 
de campanha e garças a Deus eles estão sendo honrados e concretizados dentro da 
melhor forma possível, e todos não têm medido esforços para isto a Câmara tem dado 
todo suporte para o Executivo realizar seus trabalhos. Disse que sempre estará à 
disposição das pessoas de Águia Branca e todos têm trabalhado bastante para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas que precisam e breve será inaugurado a escola do 
Córrego das Flores e o PSF do Córrego do Café para estarem dando suporte as 
comunidades que tento lutaram para isto, no PSF haverá médicos para atender toda a 
região do Córrego do Café e demais comunidades e queremos conseguir através de 
Emendas uma ambulância para estar a disposição daquela unidade de saúde e agradeceu 
ao secretario municipal de saúde pelo empenho e esta semana chegou todos os 
equipamentos e já equiparam o local da unidade e falta pouco para a liberação de 
funcionamento. Falou sobre os transportes da saúde que levam as pessoas ate Vitoria e 
Colatina para serem atendidas na área da saúde, disse ter constatado que algumas 
pessoas saem daqui dizendo que irão consultar, mas na verdade saem para fazer 
compras e passear, disse ser fácil identificar essas pessoas e não podemos deixar isto 
acontecer porque poderão estar usando a vaga de alguém que precisa. Nesse momento, 
foi aparteado pelo vereador João Milton Quiuqui dizendo concordar plenamente com o 
orador e nós como vereador podemos fazer algo e não precisamos esperar pela 
administração e esta disposto a estar no local como vereador e verificar esta questão 



junto com demais vereadores, porque realmente isto pode estar tirando a vaga de 
alguém que tanto precisa dessa condução. Continuando, o orador disse ter presenciado 
uma questão no setor da saúde referente a um morador de Águas Claras e uma 
funcionaria, mas no momento pode ajudar a resolver a situação e sabemos que agressão 
a funcionário público pode dar detenção e a população deve estar ciente disso tratando e 
respeitando o funcionário e o mesmo respeitando e tratando bem também as pessoas que 
usam as unidades de saúde. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da palavra 
o vereador João Milton Quiuqui, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores, aos secretários municipais, diretor de esportes e agradeceu a presença das 
demais pessoas nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa 
de Leis. Agradeceu aos amigos Gil e Rodolfo que residiam no estado da Bahia e agora 
vieram morar em Águia Branca e estamos felizes por estarem aqui em nosso meio 
diante de tantas outras cidades escolheram aqui, estamos gratos por esta escolha. 
Parabenizou a secretaria municipal de educação e a diretora da escola Padre Sergio 
Banzza, pela brilhante atitude que tomaram no inicio do ano letivo e quem achar que 
elas não estão certas, podem mudar para uma cidade que tem escolas particulares 
caríssimas e quem achar que as escolas aqui devem ser como eles querem devem mudar 
para Vitoria porque o topete esta alto para morar em Águia Branca, pois somos 
humildes e moramos em um município pequeno, as pessoas trabalham nas escolas para 
educar nossos filhos e ainda tem que agüentar certas atitudes de algumas pessoas, 
porque algumas crianças não podem estudar com certas crianças? Mas a direção e a 
secretária tomaram a atitude correta diante da situação dizendo que as salas são 
divididas em ordem alfabética. Disse que nunca foi à escola dar azas para seus filhos ou 
saber com quem são seus amiguinhos de escola por que aqui não temos bandidos nas 
escolas e as professoras são competentes, e que essas pessoas deveriam ter vergonha 
pelos seus atos porque não saem da igreja. Neste momento, foi aparteado pelo vereador 
Lenilson da Fonseca Lacerda, dizendo que a atitude da secretaria foi corretíssima e 
nobre em separar as turmas em ordem alfabética para não ter exceção e nem separação 
de classes sociais e raça, mas se as pessoas criticam não são conhecedoras de que 
devemos igualar as crianças na sociedade e parabenizou a secretaria pela atitude. 
Continuando, o orador disse ficar irritado com a situação porque devemos ser humilde e 
não separar o rico do pobre, porque em nossa cidade muitos pobres trabalharam e 
cresceram na vida e alguns já eram ricos e perderam a fortuna, mas nem por isto 
baixaram a cabeça. Colocou que gostaria de estar nesse momento defendendo uma 
pessoa, sua esposa Sandra Mai Quiuqui que ouviu uma mãe falando da prima do 
vereador Altair Polez que também é humilde e não merece, ela ficou comovida com a 
situação e aguardo que todos os vereadores possam estar nos apoiando nesta questão. 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, aos secretários municipais, diretor de esportes e agradeceu a 
presença das demais pessoas nesta sessão. Disse que alguns vereadores colocaram 
camisa rosa em homenagem ao dia internacional da mulher que será dia oito de março 
próximo e parabenizou a todas as mulheres. Falou sobre o Projeto de Lei nº 006/2018 
dizendo que o valor ira aumentar porque está defasado e parabenizo ao diretor de 
esportes, a secretaria municipal de educação e ao prefeito pelo incentivo ao melhorar o 
valor das premiações e esta corrida já esta tradicional em nossa cidade nesta data, disse 
que todos os projetos em relação ao esporte estarão votando porque precisamos de 
esportes para os nossos jovens, pois nossa sociedade é formada de pessoas de bem e 
temos alguns casos que ultimamente vem acontecendo e devera ser resolvido pela 
policia porque nos últimos dias diversas casas foram roubadas e outros, e isto vêm 



tirando o nosso sono, agora imagina como as pessoas estão vivendo no estado do Rio de 
Janeiro. Falou sobre o Projeto de Lei nº 005/2018 solicitando convenio com a 
Pestalozzi, esse projeto é rotineiro e parabenizo ao presidente da entidade Sr. Luiz 
Carlos Fedeszen que tem feito um belíssimo trabalho frente à associação, onde diversas 
crianças participam e as estruturas do local dão o suporte necessário aos mesmos, e que 
a prefeitura vem ajudando desde muitos anos fazendo os devidos repasses e a sociedade 
também vem contribuindo e toda equipe estão de parabéns. Falou sobre o carro da saúde 
onde as algumas pessoas estão indo fazer compra ocupando a vaga dos que precisam e 
vão ao medico, realmente o vereador está certo e quem faz isto deveria ter consciência 
de que esta usando o lugar de necessitados e devemos fiscalizar acompanhando o 
agendamento e sabemos que o servidor Renailton Cruz que faz os agendamentos vem 
fazendo um belíssimo trabalho, então cabe a nós junto com o servidor fiscalizar sobre o 
que vem acontecendo, porque já ocorreu da pessoa ir ao medico e ficar marcado a 
cirurgia e não ter vaga para o retorno, talvez porque alguém estava ocupando sem 
necessidade e temos consciência que o servidor não tem culpa é uma pessoas 
responsável, nós devemos fiscalizar e parabenizo o mesmo pelos que vem fazendo. 
Falou sobre a área da agricultura onde o novo secretário junto com sua equipe já está 
patrolando as estradas em diversas regiões e comunidades e parabenizo a todos que 
trabalham e trabalharam na secretaria municipal de agricultura onde sempre procuraram 
buscar benefícios para o município, como o caminhão que esta no pátio que foi através 
do ex-secretario Antonio Carlos Silva Pimentel e secretario estadual de agricultura e 
outros convênios viram brevemente com diversos veículos a partir da semana que vem. 
Agradeceu aos deputados e senadores que vem contribuindo com emendas para nosso 
município, como equipamentos, máquinas e veículos. Falou sobre o fato ocorrido na 
escola e concorda plenamente com as palavras do vereador João Milton Quiuqui. 
Parabenizou a todas as mulheres pelo dia internacional da mulher dia oito de março. E 
pediu a Deus saúde pela ex-prefeita municipal, Ana Maria Carletti Quiuqui. Encerrou 
agradecendo a todos.  Nesse momento, o presidente voltou ao comando dos trabalhos da 
mesa diretora e passou a palavra à vereadora Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, 
que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, aos secretários e 
agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus pela oportunidade em 
estar aqui mais uma vez e pediu a Deus saúde para a ex-prefeita municipal Ana Maria 
Carletti Quiuqui. Agradeceu a todos da administração que vem se empenhando nos 
trabalhos e aos secretários que estão direcionando as equipes em seus trabalhos e 
estamos vendo retorno, agradeceu pelos serviços realizados a rua próxima sua residente 
onde havia um problema com esgoto, graças a Deus agora temos o secretario municipal 
de obras que vem nos atendendo na área urbana e o secretario municipal de agricultura 
para atender nas áreas rurais, assim os trabalhos irão se realizar com mais agilidade e 
agradecemos aos mesmos pelos desempenho junto as suas equipes. Agradeceu e 
parabenizou a secretaria municipal de educação que tem nos atendido sempre e disse 
que a educação municipal é boa tanto que nem vemos necessidade de escola particular e 
nossos alunos têm sido aprovados ate em cursos de medicina e parabenizou pela 
iniciativa de não exclusão e pela não discriminação. Parabenizou ao secretario 
municipal de saúde pelo trabalho e empenho, estaremos com uma grande quantidade de 
medicamentos em breve e ate final de março à sala de fisioterapia estará funcionando e 
agradeceu a todos os servidores da saúde pelo árduo empenho em seus trabalhos, em 
particular os servidores Reninho e Claudia que trabalham na área dos exames, consultas 
e diversos, temos acompanhado e vemos o bom atendimento que os mesmos procuram 
oferecer. Falou sobre a corrida rústica, dizendo que o diretor de esportes poderá contar 
conosco e com certeza esse projeto é valido para o bom desempenho da cultura e do 



esporte. Disse que o secretario municipal de Ação Social esta convidando a todos os 
interessados a estarem participando do projeto Zumba goold para idosos, gestantes e 
pessoas com deficiência e Zumba kids para as crianças de quatro ate doze anos do nosso 
município teremos aulas no CRAS e na quadra do Córrego do Café. Convidou a todas 
as mulheres as estarem participando das comemorações ao dia internacional da mulher 
no próximo dia oito de março. Agradeceu a Câmara Municipal pela homenagem feita a 
minha pessoa pelo dia internacional da mulher e agradecemos também em nome de 
todas as mulheres do nosso município e leu uma pequena homenagem as mesmas. 
Encerrou agradecendo a todos. 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 005/2018 entrou em discussão e em seguida 
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei Nº 006/2018 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 20 de março 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 06 de março de 2018. 


