
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 06 de fevereiro de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos seis dias do mês de fevereiro 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 002/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 001/2018 Autoriza abertura de credito especial no orçamento 
municipal vigente e da outras providencias, Mensagem nº 003/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 002/2018 Autoriza o Município de Águia Branca firmar convenio com 
a associação dos universitários de Águia Branca com o objetivo de repassar à mesma o 
valor equivalente a 50% das diárias relativas ao transporte escolar ate as instituições de 
ensino superior, nas cidades de Nova Venecia e Colatina – ES, e da outras providencias, 
Mensagem nº 004/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 003/2018 Autoriza abertura 
de credito especial no orçamento municipal vigente e da outras providencias e 
Mensagem nº 005/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2018 Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar Termo de Colaboração com Associação Pioneira 
Aguiabranquense de Radiodifusão para a promoção da Cultura, Artes e Educação – 
ASPICAR e da outras providencias. 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 Milton Quiuqui, que iniciou cumprimentando a mesa 
diretora, aos vereadores, ao prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais, ex-
vereadores, diretores e demais autoridades e agradeceu a presença de todos os presentes 
nesta sessão. Disse ter ficado bastante satisfeito com os novos secretários municipais 
com os nomes escolhidos pela administração e que estava satisfeito também com os 
anteriores e com aqueles que continuaram, pois são pessoas que tem capacidade de 
trabalharem em secretarias polemicas. Agradeceu e parabenizou ao ex-vereador Jose 
Costa que esteve conosco por alguns meses e vimos o quanto é capaz para exercer o 
cargo de vereador e ira deixar saudade. Disse que o vereador Antonio Carlos Silva 
Pimentel esta reassumindo o cargo de vereador e durante o tempo que trabalhou na 
secretaria municipal de obras e agricultura soube conduzir com firmeza os trabalhos 
apesar de tantas dificuldades encontradas e esta de parabéns ao pegar uma secretaria 
praticamente sucateada e com poucos meios para trabalhar e atender as necessidades 
entrou em janeiro do ano passado e saio agora, praticamente fez um milagre para 
trabalhar e atender as demandas. Disse que recentemente não tem vergonha em dizer 
que é vereador como já teve vergonha no passado, mas agora não porque somos pessoas 
honestas e de respeito, os políticos do nosso estado estão sendo bem vistos também são 
pessoas de moral ainda não ouvimos dizer que eles estão envolvidos em roubos como 
estamos vendo recentemente na política nacional, disse que não tem vergonha em dizer 
que é vereador e recebemos um dos menores salários do Brasil, somos vereadores de 
moral e respeito e nosso município está sendo administrados por pessoas honestas e 
trabalhadoras também, esperamos que a partir desse ano os secretários juntamente com 
o nosso prefeito façam um excelente trabalho. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, 



fez uso da tribuna o vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que iniciou cumprimentando 
a mesa diretora, aos vereadores, ao prefeito municipal, vice-prefeito, secretários 
municipais, ex-vereadores, diretores e demais autoridades e agradeceu a presença de 
todos os presentes nesta sessão. Agradeceu aos ex-secretários municipais e parabenizou 
aos novos que irão ser empossados na data de hoje. Parabenizou ao ex-vereador Jose 
Costa pelos trabalhos realizados durante o período que esteve como vereador nesta 
Câmara Municipal. Disse que trabalhar nas secretarias de saúde e obras não é uma 
tarefa fácil para ninguém e quando os secretários assumiram havia poucas ferramentas 
de trabalho, mas o homem quando quer trabalhar trabalha com as ferramentas que 
possui e o ex-secretário Antonio Carlos Silva Pimentel mostrou que podemos trabalhar 
com poucas ferramentas e fez tudo na medida do possível assim como também o 
secretario municipal de saúde, pegou uma secretaria defasada e colocou em destaque 
dentro do estado, nosso município foi um dos primeiros a fazer a campanha de vacina 
contra a febre amarela e todos foram imunizados com as doses completas e se alguém 
não tomou foi por algum motivo porque vacina teve. Disse que esta nova equipe dará 
respaldo trabalhando para a nossa população porque passamos um ano ruim devido à 
crise e ao município estar em situação de calamidade pelo qual esta administração 
pegou o município, mas graças a Deus já estamos entrando no segundo ano e daqui para 
frente tudo será melhor e todos estão de parabéns prefeito municipal e secretários, 
precisamos trabalhar em conjunto arregaçar as mangas após a chegada da frota de 
maquinários atendendo a população como prometemos que iríamos atender e acredita 
que a partir desse momento tudo ira melhorar após o fechamento dos fatos e dividas que 
foram pagas da administração passada. Disse que as estradas estão ruins devido às 
chuvas ocorridas e na hora certa serão solucionados os problemas e vemos pessoas 
cultas e ate professores fazendo criticas infundadas, tiram foto de uma poça de água e de 
barranco caído e ficam perguntando onde esta o asfalto, disse que esta obra não é do 
município e sim do estado que já poderia ter sido concluído na gestão passada se tivesse 
pessoas capacitadas para cobrar e já fomos diversas vezes em Vitoria fazer esta 
cobrança tanto ao governador quanto ao secretario estadual de agricultura, e que o 
asfalto ira sair e na ultima sexta-feira o prefeito me colocou para conversar diretamente 
com o dono da empresa porque o povo me cobra e tenho que saber uma resposta para 
passá-los e não podemos enganar as pessoas dando respostas falsas, então, falei com o 
dono da empresa e esta faltando pequenos detalhes para darem inicio nesta obra do 
asfalto esta faltando assinatura em alguns papeis para quando começar não precisar 
parar e breve darão inicio. Disse que o asfalto ainda não saiu não é culpa do prefeito e 
do governador, simplesmente uma empresa falida se instalou em nosso município e nos 
enganou deixando diversas obras em outros municípios, mas o governador nos afirmou 
que esta obra não ira parar. Disse que na inauguração da obra do asfalto de Vargem 
Alegre em Barra de São Francisco diversas pessoas daqui estiveram presentes e 
ouvimos o governo e o secretario estadual dizendo que nenhuma obra iniciada iria parar 
e a única que não iria passar por nova licitação seria a de Águas Claras porque a 
empresa que ficou em segundo lugar topou em pegar a obra por isto não precisa licitar 
novamente e provavelmente darão inicio em março e o trecho que esta ruim devido às 
chuvas a prefeitura esta aterrando para ajudar. Disse que a prefeitura já iniciou a obra da 
ponte que dá acesso a propriedade do ex-vereador João Pinheiro Alves e as 
comunidades de Aparecidinha e Brejão fazendo uma ponte de cimento para facilitar a 
retirada do cascalho, então, tudo esta sendo da forma correta e mesmo assim meia dúzia 
de idiotas fica em face book fazendo criticas infundadas ao invés de procurar saber o 
que estamos fazendo ou pedindo de beneficio para o povo. Encerrou agradecendo a 
todos. A seguir, fez uso da tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 



cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, ao prefeito municipal, vice-prefeito, 
secretários municipais, ex-vereadores, diretores e demais autoridades e agradeceu a 
presença de todos os presentes nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais esta 
oportunidade de reiniciar os trabalhos nesta Casa de Leis neste ano e pelas chuvas que 
vem ocorrendo. Parabenizou ao ex-vereador Jose Costa pelos trabalhos prestados 
durante esse período em que atuou como vereador e representou bem a população. Disse 
ser um vereador que representa o município e não apenas uma comunidade e estamos 
fazendo tudo dentro do possível para ajudar a população. Agradeceu a presença do 
prefeito e parabenizou ao mesmo pelas nomeações dos novos secretários municipais e 
aqui podemos ver o companheirismo nesta administração e parabenizou aos secretários 
e colocou-se a disposição de todos para que assim possamos fazer um ótimo trabalho, 
agradeceu ao secretario municipal de saúde pelo ótimo trabalho realizado e por estar 
sempre nos ajudando nos atendimentos nesta área. Agradeceu ao ex-secretario 
municipal de obras e agricultura pelos trabalhos realizados e por sempre nos atender 
diante das nossas reivindicações como vereador, sabemos que não teve como fazer cem 
por cento, mas ficou marcado durante esse período porque mesmo sem condições de 
maquinários fez o possível para apresentar um bom trabalho e fez a diferença, então, 
agora retornando o cargo de vereador estará também fazendo o seu trabalho diante da 
população. Fez um pedido a todos os secretários para atender aos pedidos dos 
vereadores porque as comunidades nos pedem e nós viemos ate aos secretários 
reivindicar. Disse que nesse período de um ano, podemos fazer uma retrospectiva e 
veremos que diversas coisas foram feitas mesmo diante das dificuldades enfrentadas, 
mas a partir de agora esta administração estará entrando e tomando novos rumos e 
parabeniza ao prefeito e toda equipe, os novos secretários são pessoas competentes que 
querem o bem do município e poderão com o suporte fazer o melhor para a população 
durante esse mandato. 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, vice-prefeito, secretários 
municipais, ex-vereadores, diretores e demais autoridades e agradeceu a presença de 
todos os presentes nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e pela 
abençoada chuva que recebemos. Agradeceu aos ex-secretários municipais que sempre 
procuraram nos atender dentro das possibilidades e colocou-se a disposição dos novos 
para colaborar dentro do possível e fazermos o melhor para a população que tanto 
merece. Parabenizou e agradeceu ao ex-vereador Jose Costa pelos trabalhos que 
realizou durante esse período em que atuou como vereador e pela parceria que tivemos 
nesta Câmara para fazermos o melhor para o povo. Falou sobre a segurança do 
município de Águia Branca, dizendo que atualmente esta um caos, temos famílias estão 
sendo roubadas em plena luz do dia, estão roubando botijas de gás, diversas pessoas 
foram roubadas e todos os dias têm um fato novo, somente na minha propriedade já 
solicitei a policia três vezes por furto, então, as pessoas estão pedindo muito pela 
segurança, pedimos desculpas porque talvez quem esta no comando esteja recente no 
município, estão roubando também bomba de água e outros e peço uma providencia 
urgente para que reforcem a segurança para que as famílias tenham sossego. Colocou 
que graças a Deus estamos recebendo muitas chuvas e os agricultores estão felizes, mas 
assim que possível devemos tomar providencias na questão da pedra para maior 
segurança daquelas pessoas que residem próximo e estudante da escola no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, talvez seja o caso de fazer as colunas como fizeram no convento em 
Vitoria e cabe ao engenheiro estar verificando e a prefeitura tomar as providencia. 
Encerrou agradecendo a todos. A seguir, o presidente passou o comando dos trabalhos 
ao vice-presidente, para que assim pudesse fazer uso da tribuna. Iniciou 



cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, ao prefeito municipal, vice-prefeito, 
secretários municipais, ex-vereadores, diretores e demais autoridades e agradeceu a 
presença de todos os presentes nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de 
trabalho e pelas chuvas que estamos recebendo por esses dias, estamos muito felizes por 
esse clima bom e depois de alguns dias de chuva a administração recebe criticas por as 
estradas estarem ruins, são criticas sem fundamentos, de pessoas que não mandadas por 
outras e não vê o que já foi feito por nós após pegar a administração no ano passado, 
houve uma transformação e temos uma filmagem de como estava nosso município 
assim que esta administração assumiu e como se encontra agora. Parabenizou ao 
vereador Antonio Carlos Pimentel por ter reassumido o cargo de vereador após ficar ate 
o momento respondendo pelas secretarias de obras e agricultura e fez um bom trabalho 
mesmo enfrentando tantas dificuldades, ajudou a estruturar e agora esta pronta para 
trabalhar, assim como os novos secretários terão suas secretarias esse ano com todo o 
suporte para apresentar bons trabalhos para a população. Agradeceu ao ex-vereador Jose 
Costa pelos trabalhos prestados nesse período que atuou como vereador e poderá ser um 
próximo vereador eleito e continuar trabalhando, porque as pessoas precisam do 
vereador e estamos sempre a disposição. Agradeceu ao poder executivo, vice-prefeito, 
secretários e demais da administração que sempre tem vindo em nossas sessões. Disse 
que ate o ano passado trabalhamos com muitas dificuldades e a partir de agora com a 
nomeação de novos secretários, com os equipamentos conquistados e adquiridos e com 
o suporte do legislativo iremos aguardar bons trabalhos prestados para a população do 
município. Falou sobre os Projetos de Lei em pauta para serem votados nesta sessão, os 
mesmos foram protocolados recentes e com o entendimento dos vereadores iremos 
votar e dar andamento nos trabalhos da administração. Colocou sobre a escola do 
Córrego das Flores que breve será inaugurada e iremos fazer uma sessão itinerante 
nesse dia e todos os vereadores fiquem atentos e convidados, talvez será dia seis de 
março. Falou sobre a aquisição de veículos para a prefeitura e a secretaria municipal de 
saúde ira receber duas ambulâncias e quatro automóveis, na secretaria municipal de 
obras e agricultura ira receber um veiculo, um caminhão três quarto, um caminhão 
caçamba e breve teremos um caminhão basculante trucado, um caminhão pipa e um 
saveiro. Falou sobre as horas de maquinas que foram licitadas mil horas de patrol, mil e 
duzentas horas de retro escavadeira e mil horas de caçamba, na secretaria de 
administração ira receber um automóvel também e futuramente o gabinete também 
merece um carro para atender ao prefeito que ate o momento esta trabalhando no seu 
carro particular. Falou sobre a questão da segurança do nosso município e disse que o 
prefeito convocou uma reunião com diversos órgãos de segurança municipal e fórum e 
nesse período alguns policiais estão trabalhando na operação carnaval e logo após 
algumas medidas serão tomadas e contamos com ajuda da população. 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 passou a palavra ao Prefeito Municipal Sr. Ângelo Antonio Corteletti para 
que assim pudesse fazer uso da palavra onde ira fazer alguns pronunciamentos referente 
a administração e sobre a nomeação de alguns novos secretários municipais.  A seguir, o 
presidente solicitou a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as 
seguintes: Projeto de Lei Nº 001/2018 entrou em discussão e em seguida em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei Nº 002/2018 entrou em discussão 
e em seguida em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei Nº 
003/2018 entrou em discussão e em seguida em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade e Projeto de Lei Nº 004/2018 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 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 06 de fevereiro de 2018. 


