
   Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado 
do Espírito Santo, do dia 10 de julho de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos dez dias do mês de julho 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 036/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 024/2018 Autoriza a abertura de credito adicional especial no 
orçamento municipal e da outras providencias, Mensagem nº 037/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 025/2018 Autoriza o Poder Executivo abrir credito adicional especial 
no orçamento municipal vigente e da outras providencias, Mensagem nº 038/2018 que 
encaminha o Projeto de Lei nº 026/2018 Autoriza a abertura de credito adicional 
especial no orçamento municipal vigente e da outras providencias, Mensagem nº 
039/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 027/2018 Autoriza o Executivo Municipal 
realizar anualmente despesas com a promoção e premiação do campeonato municipal de 
futebol e da outras providencias, Moção de Aplausos nº 002/2018 de autoria do 
vereador João Ladislau de Oliveira e Indicação nº 008/2018 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 e passou a palavra ao 
orador da Tribuna Livre ao Comandante do décimo primeiro Batalhão Tenente Valmer 
Simões para falar sobre: Segurança Publica e Soldados Homenageados pela Câmara. 
Logo após fez uso da Tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, Prefeito Municipal, Tenente Valmer 
Simões, policiais, secretários e agradeceu a presença das demais pessoas na sessão. 
Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesse legislativo municipal. Falou sobre 
seus trabalhos como vereador ajudando na questão da saúde ajudando as pessoas que 
tanto necessitam da saúde publica municipal e tem feito visitas periodicamente nas 
unidades de saúde dos setores dos ESFs e teve o prazer de visitar a comunidade do 
Wrublewisk onde esta funcionando o ESF Pietro Wrublewisk, disse ter conversado com 
alguns usuários da unidade de saúde, com médicos e enfermeiros pode perceber 
algumas coisas que poderão ser feitas para melhorar ainda mais aquela unidade, devera 
ser colocado um telefone, mais dias de médicos para atender as pessoas e dentista todos 
os dias. Pediu providencias do secretario municipal de saúde e do prefeito para fazer 
uma troca da medica que trabalha na unidade de saúde Pietro Wrublewisk devido a 
reclamações de diversas pessoas que pediram para a mesma melhorar ou fazer uma 
troca. Disse que diversas pessoas fizeram elogios dos demais servidores que trabalham 
naquele setor e pelo funcionamento daquela unidade de saúde. Colocou que as três 
comunidades São João, Berlin e São Bento vieram procurar o vereador sobre a questão 
de terem que ir ate o Córrego do Café para serem atendidos pela unidade de saúde 
Pietro Wrublewisk, estão pedindo se há possibilidade de continuar no setor da sede do 
município, como era antes por ser mais fácil para eles. Parabenizou ao Tenente Valmer 
Simões pelas suas falas nesta tribuna e agradeceu ao brilhante trabalho que vem 
realizando em nosso município junto com seus policiais e com a ajuda da população o 



trabalho da policia poderá ser ainda melhor em todas as comunidades a Câmara esta a 
disposição em ajudar sempre, e que esta homenagem que os policiais irão receber são 
merecedores pelo ótimo trabalho que realizam. Disse que nesta sessão ira ser lido outra 
Moção de Aplausos e votado na próxima sessão para o policial Jose Luiz Pimenta que 
também é grande merecedor da homenagem e demais policiais que lutam pela nossa 
segurança deixando sua marca. Falando em segurança comentou sobre a festa que 
ocorreu recentemente na comunidade do Córrego do Café, que não pode acontecer em 
nenhuma festa escolar do município de Águia Branca a venda de bebida alcoólica nos 
arredores das escolas, pois os cidadãos bebem do lado de fora e entram bêbados na 
festa, podendo muitas vezes estar até armados. Disse que existe uma lei neste sentido, 
que é pra ter mais fiscalização, trazendo assim mais segurança para as crianças. Neste 
momento, foi aparteado pelo vereador João Milton Quiuqui que disse: sempre se vendeu 
bebida alcoólica do lado de fora da escola, pois não adianta proibir essa venda se existe 
um bar ao lado que fica aberto até o término da festa, então se deve pedir para fechar 
também o bar e não só as barraquinhas. Retornando ao discurso o vereador João 
Ladislau de Oliveira disse que isso deve ser revisto para não prejudicar a comunidade, o 
cidadão de bem ou o próprio policial. Para finalizar convidou a todos para participar da 
primeira festa do Águia Mel que vai acontecer no Kubit dia quinze de julho próximo. 
Encerrou agradecendo a todos. Logo após fez uso da Tribuna o vereador João Milton 
Quiuqui, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, Prefeito 
Municipal, Tenente Valmer Simões, policiais, secretários e agradeceu a presença das 
demais pessoas na sessão. Falou sobre a festa do Córrego do Café com relação a venda 
de bebida alcoólica, que isso sempre aconteceu e não vai parar, porque sempre há bares 
próximo as escolas e eles tem autorização para vender, e mesmo que não se vendesse as 
pessoas beberiam em outros lugares e até mesmo levariam de casa. Que quem vai para 
festa quer ir pra se divertir, para beber mesmo, se não for para isso, que vão para a 
Igreja. Disse que está triste e alegre ao mesmo tempo, triste porque no mesmo dia que 
dois policiais estarão recebendo uma homenagem pelo belo trabalho realizado no 
município de Águia Branca a sua irmã está no CTI internada devido a um assalto em 
sua residência, que ela não teve essa segurança que existe aqui. Disse que esse momento 
os policiais Alexsandro Cardoso e Maber Alves de Freitas que fizeram por onde, que 
mereceram essa homenagem, que assim fez também quando trabalhou como policial 
não tem medo de perder promoção. Disse que as leis aprovadas para a Polícia Militar 
engessaram os policiais, que deve haver uma mudança onde os policiais em serviço 
possam atuar corretamente. Disse que é com muito orgulho que dedicou essa 
homenagem aos policiais e agradeceu todos os vereadores que o apoiaram. Encerrou 
agradecendo a todos. Logo após fez uso da Tribuna a vereadora Antônia Aparecida 
Cassunde de Oliveira, que iniciou cumprimentando, a mesa diretora, aos vereadores, 
Prefeito Municipal, Tenente Valmer Simões, policiais, secretários e agradeceu a 
presença de todas as pessoas na sessão. Falou ao Tenente Simões que Águia Branca de 
fato estava precisando de segurança, pediu desculpas aos antecessores do Tenente 
Simões, por ter pedido socorro junto ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara 
pela segurança da cidade de Águia Branca, pois de fato estávamos precisando e que 
hoje respiramos muito mais aliviados. Agradeceu a atuação do Tenente e sua equipe 
pelo trabalho desenvolvido no Município e pediu ajuda ao Prefeito Municipal para 
atender a solicitação do Tenente com relação a disponibilidade de mais Recursos 
Humanos. Cumprimentou a família do aluno da escola Águia Branca dizendo que a 
Câmara externa as condolências por seu falecimento, um adolescente de apenas 
dezesseis anos. Desejou saúde e sucesso no tratamento dos funcionários da Câmara 
Municipal, Nilza Maria Aparecida Domingos que se encontra internada e Adázio 



Paulino da Silva, que está licenciado e não está bem de saúde. Desejou saúde também à 
mãe do Secretário Municipal de Obras, que se submeteu a uma cirurgia. Disse que o 
Prefeito Municipal fará um pequeno relato, uma prestação de contas de alguns 
convênios que favoreceram a população aguiabranquense e que continuarão 
favorecendo, pois ainda estão por ser concretizados. Justificou sua ausência em alguns 
eventos, festas de escola, inaugurações, entrega de veículos, assinaturas de convênios 
em Vitória, porque esteve praticamente um mês em Governador Valadares devido a sua 
irmã encontrar acidentada. Disse que como representante da Educação na Câmara 
Municipal, parabenizou as Escolas pelos eventos e pela cultura que vem desenvolvendo 
com os alunos e nas comunidades escolares. Parabenizou a saúde do Município de 
Águia Branca, disse que possui quatro ambulâncias e que a equipe sempre está pronta 
para atender a demanda. Agradeceu mais uma vez policiais homenageados e ao Tenente 
Simões pelo belo trabalho desempenhado, desejou boa noite a todos e encerrou seu 
discurso. Neste momento o Presidente Amarildo Franskoviask passou o comando dos 
trabalhos da Mesa Diretora ao Vice-Presidente para que assim pudesse fazer uso da 
tribuna. Iniciou cumprimentando a Mesa Diretora, aos Vereadores, Prefeito Municipal, 
Tenente Simões e policiais, secretariados e agradeceu a presença das pessoas que se 
fazem presente nesta sessão. Agradeceu de forma especial sua irmã que reside em 
Vitória e se fez presente em nossa cidade nesta noite. Agradeceu ao Tenente Simões, 
disse que o conheceu em um evento na cidade de Barra de São Francisco, na ocasião era 
comandante da cidade de Mantenópolis e que se tivesse oportunidade estaria a 
disposição para trabalhar em Águia Branca e hoje está a frente do comando em nossa 
cidade. Que chegou e se deparou com uma Águia Branca desesperada, onde algumas 
pessoas queriam fazer o mal para nossa cidade, mas que não está culpando os que 
estavam no comando anteriormente. Disse que está a disposição, juntamente com os 
demais vereadores, caso necessite, para pedir mais dois policiais para ajudar na 
segurança da cidade, porque Águia Branca precisa continuar nessa paz. Estendeu os 
agradecimentos aos dois policiais homenageados da noite, juntamente com os outros 
policiais da cidade, pela garra, dedicação e belíssimo trabalho desenvolvido. Disse que 
o Prefeito Municipal irá fazer uma prestação de contas pra mostrar que dentro de um 
ano e meio de trabalho a frente do município juntamente com a Câmara Municipal, 
tantas coisas foram conquistadas. Que várias obras estão para sair, como a Rodoviária, o 
loteamento, casas populares e isso tudo é fruto de um incansável trabalho. Disse que o 
município estava desorganizado, com várias dívidas, mas com a força e empenho de 
todos os Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e da sociedade estão conseguindo 
colocar a casa em ordem. Disse que toda semana é entregue uma máquina nova em 
Águia Branca não é investimento do governo e sim da população, que até ano que vem 
conseguirão atender cem por cento dos carreadores para escoar a safra de café. Disse 
que hoje esteve presente junto com o Prefeito e Secretário de Obras no Bairro Cristo 
Rei, pois estão sendo construídos alguns muros e que foram pintados os meio-fios do 
bairro, disse para continuar assim, pois uma cidade limpa é uma cidade feliz. Colocou 
que em breve a Secretaria de Obras irá atender outros pontos da cidade que estão 
precisando, como no Bairro João Paulo II, que não conseguem fazer tudo de uma vez, 
mas que aos poucos estarão resolvendo esses pedidos. Disse para finalizar que a 
funcionária Joísmar da Silva Alves será cedida para atender ao Cartório Eleitoral, 
agradeceu ao Prefeito pelo contrato firmado com a Câmara Municipal e agradeceu a 
funcionária pelo ótimo trabalho desenvolvido nesta Casa. Agradeceu ao Secretário de 
Agricultura e toda sua equipe pelo trabalho desenvolvido na barragem que está sendo 
construída em Águas Claras e com mais uma semana estará concluída. Encerrou 
agradecendo a todos. Em seguida, o Presidente retornou ao comando dos trabalhos da 



Mesa Diretora.  Nesse momento não havendo mais nenhum orador inscrito na tribuna, o 
presidente passou a palavra ao Chefe do Poder Executivo o Prefeito Municipal para que 
assim pudesse fazer uma breve prestação de contas referente ao tempo que está a frente 
desta administração (um ano e seis meses). A seguir o presidente anunciou a leitura das 
matérias constante na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 
023/2018 entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade, Projeto de Lei nº 024/2018 entrou em discussão a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 025/2018 entrou em discussão a 
seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 026/2018 
entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 
Projeto de Lei nº 027/2018 entrou em discussão a seguir 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 24 de julho 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 10 de julho de 2018. 


