
  Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Águia Branca, Estado do Espírito Santo, do dia 29 de maio de 2018, sob a Presidência 
do Vereador Amarildo Franskoviask. Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 
027/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 019/2018 Autoriza o Executivo Municipal 
realizar despesas com a promoção e premiação do campeonato municipal de sinuca e da 
outras providencias, Mensagem nº 028/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
020/2018 Autoriza o Executivo Municipal realizar despesas com a promoção e 
premiação dos jogos escolares municipais e da outras providencias e Requerimento nº 
002/2018 solicita informações e copia de documentos. 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 vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta 
sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis. Colocou que 
esteve conversando com o secretario municipal de saúde e no próximo dia quatro de 
junho estará funcionando a unidade de saúde do Córrego do Café e esta muito feliz por 
esta conquista e estará atendendo cerca de quase dez comunidades e pediu ao secretario 
para deixar um carro naquela comunidade para estar atendendo as pessoas que não tem 
condições de se deslocar ate a unidade de saúde e parabenizo a toda equipe de 
funcionários da saúde pelos serviços prestados, mas parece que esta precisando 
melhorar um pouco mais na questão do agendamento de médicos e carros, algumas 
pessoas estão perdendo a consulta por falta de carro, estão marcando as consultas sem o 
carro estar disponível e isto deve ser analisado com carinho para termos uma saúde de 
qualidade para as pessoas que necessitam. Falou sobre os agentes de saúde que estão 
deixando a desejar em algumas comunidades, já solicitamos através de indicação porque 
a cobranças das pessoas são grandes e estamos precisando de mais agentes de saúde nas 
comunidades, pois varias pessoas precisam desses profissionais e o secretario com 
certeza estará olhando com carinho a respeito. Falou sobre a agricultura e no Córrego do 
Café as pessoas estão bastante satisfeitas na questão de patrolamento das estradas e 
carreadores, algumas estão para serem feitas ainda, mas cerca de oitenta por cento foi 
concluído e breve será concluído os trabalhos com as maquinas para que todos fiquem 
satisfeitos. Fez um pedido ao secretario municipal de agricultura para atender o Senhor 
Geraldo Araujo sobre um peixeiro que precisa ser feito ou limpar em sua propriedade, 
esperamos que possamos nos atender nesta questão. Falou sobre a questão da segurança 
publica do nosso município e temos percebido que vem melhorando bastante, esta de 
parabéns as policias militar e civil pelos trabalhos prestados e a população precisa 
ajudar também para diminuir os delitos e termos uma vida mais tranquila e nesse 
período de safra sabemos o quanto de pessoas estranhas circulam pelo nosso município, 
esperamos que a polícia façam um monitoramento abordando para sabem de quem se 
trata. Colocou que iremos votar dois projetos em favor do esporte e isto beneficia 



muitas pessoas que poderão participar desses eventos para ocupar a mente dos nossos 
jovens, está de parabéns toda equipe de esportes da prefeitura. Encerrou agradecendo a 
todos. A seguir, fez uso da tribuna o vereador João Milton Quiuqui, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta 
sessão. Agradeceu ao Tenente Simões pela conquista de mais uma viatura nova para sua 
corporação, estará chegando para ajudar na segurança publica do nosso município, para 
ser utilizada nas abordagens e apoio no interior, parabenizou a toda equipe da policia 
pela conquista e coragem de lutar. Parabenizou a equipe de esportes da prefeitura pelo 
trabalho que vem realizando com as crianças no campo bom de bola em especial ao 
servidor Jose Neves que esta a frente desse trabalho com as crianças. Pediu ao secretario 
municipal de obras para estar verificando a iluminação dos dois cemitérios do Bairro 
Cristo Rei para ser usado quando houver necessidade e se trata de uma obra de pequeno 
custo, pois nosso município não tem obras grandes para serem realizadas e cabe aos 
administradores estarem atentos a essas pequenas obras. Colocou que deveríamos 
aproveitar a oportunidade e apoiarmos aos caminhoneiros nessa luta quanto ao petróleo, 
porque em certos eventos todos saem para festejar ou apoiar e agora não manifestam e 
às vezes ate criticam. Disse que muitos não ajudam e ainda abastecem os carros nesse 
preço alto da gasolina, nossa cidade nunca vendeu tanta gasolina em tão poucos dias, 
parece que as pessoas gostam do País como se encontra com tantas altas e corrupção, 
em diversos lugares no País não possui gás e nem gasolina e vivem, aqui parece que as 
pessoas vão morrem se faltar, as pessoas se acovardam na hora de ajudar os 
caminhoneiros, disse estar do lado dessa classe e devemos apoia-los em todo momento, 
porque gasolina de cinco reais está complicada a situação e o diesel nem se fala e todos 
querem melhorias e mudanças. Colocou que gostaria de abordar um assunto sobre certo 
vereador que não entende nada de segurança publica e quem apoia bandido também é 
bandido, mas gostaria de elogiar a Cabo Kátia da Silva que tem coragem de cessar uma 
ação onde poderia ocorrer ate morte e o vereador usou a tribuna para defender certo 
bandido e com esta ação também é bandido, gostaria de pedir que a cidade de Alfenas 
onde ocorreu esse episodio se unem a Cabo Kátia e nunca mais vetem em um homem 
desse desmoralizado. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da tribuna a 
vereadora Antonia Aparecida da Silva Cassunde de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta 
sessão. Agradeceu a Deus pela oportunidade em estar aqui mais uma vez. Externou suas 
condolências as famílias que tiveram a perda de seus entes queridos por esses dias, 
famílias Correia, Quiuqui e Trevisan e estamos em oração para dar o conforto a todos os 
familiares. Agradeceu ao secretario municipal de agricultura que vem nos atendendo na 
medida do possível em relação aos pedidos realizados e vem atendendo as pessoas nas 
propriedades nesse período de colheita, mas nem todos ainda foram atendidos e citou 
alguns como exemplo e breve serão resolvidos se Deus quiser por que chegaram novos 
equipamentos e foram convocados alguns motoristas para trabalhar. Fez um pedido ao 
secretario municipal de obras verbalmente em relação à solicitação de moradores da 
Rua Francisco Alves Couto para que seja feito um quebra molas igual ao próximo do 
Bar do Batista, e pediu aos servidores da parte elétrica da prefeitura para fazendo 
algumas trocas de lâmpadas que irei passar aos mesmos em relação à iluminação 
publica. Falou sobre os projetos em pauta referentes a área de esportes onde ira envolver 
algumas pessoas com os devidos campeonatos que irão acontecer, disse que nos 
projetos as despesas estão bem discriminadas para quem tiver interesse, parabenizou a 
equipe de esportes e a secretaria de educação por esses trabalhos oferecidos aos jovens. 
Colocou sobre os carros da saúde municipal aqui falado pelo vereador João Ladislau de 
Oliveira, fez um pedido a população para marcar o carro com certa antecedência e pede 



com carinho para quando houver empecilho desmarcar com antecedência, disse já ter 
constatado por algumas vezes nesse mês que pessoas agendam o ônibus da saúde não 
comparecem deixando assim o lugar ocupado quando poderia ser de outro que precisa 
também, vem acompanhando o relatório da saúde esse mês em um único dia faltou 
dezesseis pessoas e assim por diante diversas pessoas faltam todos os dias praticamente, 
disse que todos os órgãos municipais têm feito a sua parte dentro do possível, mas como 
toda regra tem exceção existem os imprevistos, mas as pessoas precisam conscientizar 
também e fazer sua parte se for faltar procure desmarcar dando um telefonema para a 
secretaria municipal de saúde ou procure o vereador da comunidade para fazer o relato e 
marcar outra data ao invés de simplesmente deixar agendado e não comparecer como 
foi o caso de dezesseis pessoas em um único dia, e que também ao cancelar o carro as 
consultas também precisam ser canceladas por isto o aviso deve ser com antecedência. 
Colocou que apoia a greve dos caminhoneiros e com certeza dos os colegas vereadores 
também porque são classes sofredoras e merecem o nosso apoio. Encerrou agradecendo 
a todos. A seguir, o presidente, passou os trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente 
para que assim pudesse fazer uso da tribuna. Agradeceu ao presidente da mesa diretora, 
aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho nesse legislativo municipal. Falou sobre os projetos em pauta 
sobre a área do esporte para estarem pagando despesas que ocorrerão devido aos 
campeonatos, agradecemos a compreensão dos vereadores em votar nesta sessão os 
projetos para esses eventos. Falou sobre a greve dos caminhoneiros, estamos vendo que 
parou o País e os governantes começaram a perceber que o Brasil anda sobre o 
transporte e nunca os valorizaram, a vida dos transportadores não tem sido fácil devido 
à alta do petróleo toda semana, os donos de caminhão não conseguem controlar as 
finanças quando as despesas são mais altas que os ganhos a tempo atrás estava em 
cinquenta e cinco por cento e agora cerca de setenta e cinco por cento do ganho vai para 
as despesas, então, fica difícil tantas despesas e nada de ganho, alguns itens dos 
caminhões são cotadas em dólar e o frete vai ficando para trás congelado os preços. 
Disse que essas discussões não podem ser somente para o óleo diesel, mas também para 
a gasolina e as pessoas tem que colaborar de certa forma para serem beneficiados, pois 
os veículos são meios de trabalho e atender as nossas necessidades também e não é um 
artigo de luxo, mas parece que ninguém se tocou que irão baixar apenas o diesel e 
devemos nos preocupar com as pessoas das grandes cidades e se o governo não se 
atentar poderá chegar um caos com as pessoas passando necessidades em suas casas por 
falta de comida. Parabenizou a secretaria municipal de educação que juntamente com o 
prefeito conseguiram através do estado uma reforma e ampliação para a escola do 
CEMEI João Paulo II no valor de setecentos e setenta mil, quando o governo estará 
repassando o valor ao município para realizar a ampliação e reforma e nos próximos 
dias irão iniciar. Disse que o Posto de Saúde do Córrego do Café ira iniciar a funcionar 
a partir do dia quatro de junho, e que as pessoas do São João estão questionando e na 
duvida porque eles devem continuar vindos para Águia Branca, disse que isto é questão 
de região e se São João faz parte da região do Córrego do Café serão atendidos lá, e isto 
foi quando criaram os PSF. Parabenizou ao secretario municipal de obras que vem 
realizando um ótimo trabalho em nossas ruas na limpeza publica e a vereadora Antonia 
Aparecida Cassunde de Oliveira solicitou um quebra molas na Rua Francisco Alves 
Couto, disse que devemos parar de construir quebra molas na cidade e passar a educar 
os motoristas através de multas de transito assim eles aprendem, assim como passamos 
nos radares, temos sempre que obedecer se não queremos pagar a multa, disse que o 
quebra-molas próximo ao bar do Batista é contra esta obra, mesmo que seja um pedido 
da população, não é fácil passar com um veiculo naquele local parece uma ladeira, por 



isto não concorda com os quebra molas e sim de pagar multa se ultrapassar o limite de 
velocidade dentro das cidades. Parabenizou ao secretario municipal de agricultura pelos 
trabalhos que vem realizando e todos podem ter paciência que irão ser atendidos por que 
há maquinas trabalhando ate nos feriados porque são contratadas pela prefeitura, mas 
todas estão trabalhando para atender as necessidades. Encerrou agradecendo a todos. 
Nesse momento o presidente voltou ao comando dos trabalhos da mesa diretora e não 
havendo mais nenhum orador para fazer uso da tribuna, o presidente anunciou a Ordem 
do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 019/2018 entrou em discussão a seguir 
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 020/2018 entrou 
em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 
Requerimento nº 002/2018 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 12 de junho 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 29 de maio de 2018. 


