
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 20 de março de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos vinte 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, 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: Mensagem nº 
010/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 007/2018 Dá nome ao Loteamento Mirante 
dos Pontões e denomina Ruas e Praças do mesmo e da outras providencias, Mensagem 
nº 012/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº008/2018 Dispõe sobre a reavaliação 
atuarial/2018 e altera as alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município 
ao regime próprio de Previdência Social RPPS, e da outras providencias, Requerimento 
nº 001/2018 Solicitando copia de documento e informações e Indicação nº 004/2018 de 
autoria do vereador Altair Andrea Polez. Não havendo mais nenhuma matéria para ser 
lida, o presidente anunciou à Hora dos Oradores Inscritos e passou a palavra ao 
vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Fez uma cobrança ao 
secretario municipal de agricultura para estar resolvendo uma questão que vem 
ocorrendo no pátio do secador de café da associação de Águas Claras que possui um 
poço fundo para colocar o café e levar ao secador, mas devido às chuvas ocorreram 
diversas minas e encheu o poço de água, colocaram uma bomba para sugar e não esta 
vencendo, então a associação solicitou a escavadeira para ajudar fazendo uma valeta, 
estiveram algumas vezes na região e não deu para fazer esse serviço devido a demanda 
ser grande, mas associação precisa muito dessa ajuda urgente para não apodrecer o 
elevador do secador, pedimos ajuda aos vereadores nesta questão e com cerca de três 
horas de serviço tudo fica resolvido. Agradeceu ao secretario municipal de obras pela 
limpeza das ruas do distrito de Águas Claras após as chuvas voltaram e o caminhão já 
esta trabalhando para manter o local limpo. Falou sobre a questão de alguns pais de 
alunos da escola Padre Sergio Banzza estar questionando o valor da obra de reforma da 
escola, dizendo ser de trezentos mil reais. Disse que esteve no setor de licitação e pegou 
copia dos documentos para mostrar, porque esta obra o valor não é de trezentos mil 
reais e sim de cento e quinze mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos 
na planilha e foi concluída em cento e treze mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e 
seis centavos, então, quem desejar copia poderá nos procurar ou ir ate a prefeitura. 
Disse que aproveitou o momento e pegou o valor da reforma da escola “Fazenda 
Lacerda” que na planilha ficou em cento e dezessete mil e foi concluída em cento e 
quinze mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e um centavos. Colocou que o 
município reformou duas escolas que ficaram excelentes para iniciar o ano letivo dando 
condições melhores para os alunos estudarem e parabenizou ao prefeito e secretaria 
municipal de educação pelos trabalhos realizados. Encerrou agradecendo a todos. A 
seguir, fez uso da tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, secretários e agradeceu a presença de 
todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis e 



por mais um dia de vida. Falou sobre os Projetos de Leis que foram lidos nesta sessão e 
que são de muita importância para nosso município e poderão sempre contar com a 
Câmara Municipal no que for para beneficiar a população. Disse ao iniciar sua vida foi 
meeiro e agora possui uma pequena propriedade com uma moradia digna, e que sempre 
preocupou com as pessoas que não tem casas para morar ou passam dificuldades com 
alugueis, pois as coisas estão muito difíceis para as famílias atualmente, então, faz um 
apelo ao prefeito e aos vereadores para abraçarmos a causa dessas pessoas e 
resolvermos o mais breve possível a questão de casas populares para serem doadas aos 
que tanto precisam. Disse que sempre lutou e vem conseguindo casas rurais e urbanas 
para algumas pessoas que necessitam e dando melhores condições de moradias e que 
através desse loteamento poderemos tirar diversas famílias carentes do aluguel e esse 
deve ser um dos nossos objetivos diante desse loteamento. Falou sobre a saúde pública 
municipal e parabenizou ao secretario que tem ajudado muito a população de Águia 
Branca. Parabenizou também a todos os motoristas sem exceção e pediu para que sejam 
prudentes e atentas as manutenções dos carros para que não ocorram incidentes, pois 
precisamos sempre atender as pessoas que necessitam com bastante cuidado e queremos 
cada vez trabalhar melhor, e na próxima sexta-feira estará chegando novos maquinários 
para a prefeitura o secretario estadual de agricultura estará fazendo essas entregas, nosso 
município esta começando a mostrar uma nova cara, nas regiões as estradas estão sendo 
melhoradas e queremos fazer mais com essas frotas nova. 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, secretários 
municipais e agradeceu a todos os presentes nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais 
um dia de trabalho nesta Casa de Leis. Pediu um momento de silencio em memora ao 
falecimento da ex-prefeita Ana Maria Carletti Quiuqui. Agradeceu ao prefeito e 
secretários municipais que vem desempenhando um importante trabalho e na medida do 
possível atendendo nossas reivindicações, mas somos cientes de que temos muito para 
fazer em prol da população e breve serão realizados alguns atendimentos que não foram 
resolvidos de acordo com o cronograma da administração e provavelmente no inicio de 
abril a sala de fisioterapia estará funcionando de acordo com o secretario porque já esta 
por completa e será reativada. Agradeceu a todos os servidores que colaboraram com a 
limpeza das ruas para o evento que ocorreu em comemoração ao dia do padroeiro do 
município e parabenizamos as equipes da igreja católica pela realização do evento 
durante a semana. Pediu para que a administração esteja olhando sobre corrimãos na 
escadaria da igreja para estar facilitando o transito de algumas pessoas de idade que 
tenham as suas dificuldades, mas não sabemos se aquela área é da igreja ou publica, 
iremos verificar buscando informações para fazer esta solicitação. Agradeceu ao 
secretario municipal de agricultura que esta realizando os serviços nas estradas para dar 
melhores condições de transito dos ônibus escolares e demais. Falou sobre a questão das 
dificuldades das pessoas em pagar aluguel, infelizmente não teremos condições de 
beneficiar a todos e quanto a parceria do vereador João Ladislau de Oliveira estamos 
aqui de mãos dadas e a disposição para ajudar no que for possível. Disse que a questão 
do loteamento esta encaminhado é uma grande preocupação de todos em ajudar a todos 
os necessitados que residem em nosso município, isto é um desafio e necessidade, se 
Deus quiser iremos vencer esta questão e aqueles que mais necessitam será beneficiado 
através de algum programa. Colocou sobre a visita do secretario estadual de agricultura 
em nossa cidade nesta sexta-feira na Praça do Imigrante onde oficializara algumas 
entregas de recursos e convidamos a toda população e aos vereadores a estarem 
presentes. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, o presidente passou os trabalhos da 
mesa diretora a para a primeira secretaria para que assim pudesse fazer uso da tribuna. 



Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, secretários, ex-vereador e 
agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de vida 
e de trabalho nesta Casa de Leis. Disse que já se encontra nesta Câmara Municipal as 
conta do ano de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis com os pareceres aprovados 
pelo Tribunal de Contas e faço um agradecimento especial aos servidores da Câmara 
que trabalham com muito carinho e responsabilidade, o presidente precisa da parceria 
dos servidores em suas devidas funções e sempre que ausentei fiquei tranqüilo porque 
sei da responsabilidade de todos. Disse que vêm acompanhando a prestação as contas 
do ano passado e o nosso controlador já deu o parecer favorável e com certeza o tribunal 
também dará, e quando for passar a presidência ao futuro presidente no final desse ano 
fará com a cabeça erguida e sem problemas futuro. Disse que esse ano não pode ser 
mais adiado terá que ser encerrado com uma provisão em caixa, por ordem do Tribunal 
de Contas e para isto está fazendo algumas contenções de despesas com ajuda de todos 
os servidores, e que atualmente temos enfrentado uma situação difícil por isto tiramos o 
contrato com a Rádio FM, jornal e algumas outras despesas com a parceria de todos 
aqui. Parabenizou aos secretários municipais de obras e de meio ambiente pelos 
trabalhos de parceria e temos percebido que a limpeza publica esta mudando a cara da 
sede, pediu aos proprietários de lotes vazios deixarem seus lotes limpos para não causar 
problemas futuros porque futuramente haverá fiscal de rua e poderão ser notificados e 
multados através do IPTU, as pessoas devem ser conscientes e deixar as ruas limpas, 
pois temos diversos materiais de construção nas ruas e nas calçadas. Disse que algumas 
pessoas esperam o caminhão do lixo passar para colocar o lixo nos latões e nos finais de 
semana as ruas estão sujas com latões virados e lixo nas ruas, mas brevemente haverá 
fiscal de rua e muitas coisas irão melhorar, devemos ter os dias para recolher e as 
pessoas jogar somente nesses dias de recolhimento e não após a passagem do caminhão 
e se for multado irão obedecer. Nesse momento, foi aparteado pelo vereador Antonio 
Carlos Silva Pimentel, dizendo que quando foi secretario municipal de obras sua maior 
dificuldade era exatamente a questão da população colocar os lixos depois da coleta, 
então, fez o pedido ao prefeito para colocar um fiscal de rua para ajudar a controlar 
algumas questões e a melhor forma de educar as pessoas será conversando e com multas 
depois. Continuando, o orador disse que ano passado os secretários sofreram muito para 
trabalhar pela falta de equipamentos em suas secretarias foram heróis, queremos que a 
partir de agora esta cidade volte a ser de pessoas felizes. Parabenizou ao pessoal da 
agricultura pelos trabalhos que estão realizando no interior nas estradas vicinais das 
comunidades e diversas já foram concluídas e outras serão brevemente concluídas para 
começarem os serviços de carreadores para atender os produtores na próxima colheita. 
Parabenizou ao diretor de esportes e a secretaria municipal de educação pelo evento 
realizado nesse feriado do padroeiro e parabenizou a equipe da paróquia pela festa de 
São Jose. Convidou a todos para estarem nesta próxima sexta-feira na Praça do 
Imigrante onde o secretario estadual de agricultura estará entregando diversos carros e 
maquinários ao nosso município e amanha estará chegando os carros da saúde e tudo 
estará começando a dar rumo nesse ano porque ano passado foi somente sofrimento por 
falta de equipamentos e carros. Encerrou agradecendo a todos. Nesse momento, o 
presidente voltou ao comando dos trabalhos e não havendo mais nenhum vereador 
inscrito para fazer uso da tribuna, solicitou a leitura da matéria constante na Ordem do 
Dia, que foi a seguinte: Requerimento Nº 001/2018 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 03 



de abril 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 20 de março de 2018. 


