
  Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Águia Branca, Estado do Espírito Santo, do dia 26 de junho de 2018, sob a Presidência 
do Vereador Amarildo Franskoviask. Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 
032/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 021/2018 Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar contrato para transferência de administração de trator com a 
Associação dos Agricultores Familiares do Córrego do Ouro e da outras providencias, 
Mensagem nº 033/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 022/2018 Dispõe sobre o 
parcelamento do Solo Urbano do Município de Águia Branca, Estado do espírito Santo 
e da outras providencias, Mensagem nº 034/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
023/2018 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício 
financeiro de 2019 e da outras providencias e Indicação nº 007/2018 de autoria do 
vereador João Milton Quiuqui. 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, secretário municipal e agradeceu a presença de todos nesta 
sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis. Falou sobre a 
área da saúde dizendo que noventa por cento do trabalho como vereador é dedicado em 
ajudar as pessoas na questão da saúde publica e tem sido cobrado por alguns daqueles 
que dependem dos medicamentos contínuos de pressão e hipertensão e que atualmente 
falta na farmácia popular, já conversei com o secretario municipal de saúde que esta 
vendo sobre a situação e acreditamos que breve tudo será resolvido. Agradeceu e 
parabenizou ao secretario municipal de saúde pelo bom funcionamento da unidade de 
saúde do Córrego do Café, varias pessoas já estão sendo atendidas naquele local, 
diminuindo as filas das unidades de saúde da sede, por isto é importante um bom 
funcionamento para o atendimento das pessoas que tanto precisam. Disse que varias 
pessoas nos procuram por terem dificuldades em conseguir marcar os exames devido a 
cota do mês e quando chegam a saber que aquele tipo de exame já fechou a cota, 
ficando impotentes para conseguir aqueles exames que tanto precisam por serem de 
rotina e precisava serem feitos, talvez seja necessário ser mais divulgado nas 
comunidades para as pessoas virem antes para conseguir os exames. Agradeceu ao 
secretario municipal de agricultura que vem trabalhando muito dando a sua contribuição 
e nas regiões noventa por cento dos carreadores já estão pronto, esta chegando novos 
maquinários e dentro de sessenta dias teremos melhorias para atender os produtores 
rurais e já estamos vendo isto acontecer porque em minha região algumas pessoas já 
estavam sem benefícios a alguns anos e agora foram beneficiadas com serviços de 
maquinas e eles agradecem ao secretario pelos serviços realizados iniciando no 
assentamento Rosa de Sharon virando ate chegar em Barra do Sertão. Agradeceu ao 
prefeito municipal pela administração que vem realizando e temos acompanhado de 
perto e colaborando com o mesmo, mas gostaria de chamar atenção por um fato de que 



servidor esta usando o maquinário publico para fazer serviços particulares e cobrando 
pelo mesmo, disse não admitir isto e pede providencias dos secretários responsáveis, 
isto ocorreu na região do vereador e em outras também, somos vereadores e fiscal do 
povo, queremos transparência e o prefeito ao saber do fato ficou insatisfeito por não 
comungarem com a situação. Nesse momento, foi aparteado pelo vereador Amarildo 
Franskoviask, dizendo que o orador deveria esclarecer de qual secretaria seria esse 
servidor, da agricultura ou obras para que possa haver uma fiscalização. Continuando, o 
orador disse que se tratava de um servidor da secretaria municipal de agricultura e 
temos que tomar providencia urgentes por não admitir esta situação. Nesse momento, 
foi aparteado pelo vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, dizendo que andamos 
passando necessidades com maquinários e agora que tem chegado bastante maquinas 
para estar atendendo as comunidades e aos proprietários, então, se esta situação ocorreu 
seria necessário o secretario tomar as devidas providencias já que o vereador tem provas 
a respeito, pois não concorda com o fato. Continuando o orador disse que nenhum 
vereador concorda com esta situação. Nesse momento, foi aparteado pelo vereador João 
Milton Quiuqui, dizendo que se tratar do mesmo servidor que acha ser, pois já vinha 
fiscalizando e abordando esse assunto, ele não é servidor efetivo da prefeitura e sim do 
processo seletivo e não pertence a secretaria municipal de agricultura e sim da secretaria 
municipal de obras, e que esta andando a distancia com maquinário para estar fazendo 
esse trabalho e devemos tomar providencias o mais rápido possível sobre a questão. 
Continuando, disse que independente de qual lugar que trabalha se está insatisfeito deve 
pedir contas e sair do trabalho já que não vem trabalhando corretamente e não cobrar do 
produtor os serviços prestados. Parabenizou ao vereador João Milton Quiuqui pelo dia 
do seu aniversario e que Deus lhe abençoe. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez 
uso da tribuna à vereadora Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, ao secretario municipal e agradeceu a 
presença de todas as pessoas nesta sessão. Externou em nome desta Casa de Leis 
condolências as famílias Monfardini, Rocha e Matuchak pelas perdas que tiveram de 
entes queridos, que Deus conforte a todos. Parabenizou ao prefeito municipal, ao 
secretario municipal de saúde e toda sua equipe pelos trabalhos prestados, disse que a 
cerca de alguns dias tem estado direto em Governador Valadares onde esta cuidando de 
sua irmã que foi atropelada por uma motocicleta deixando a mesma cem por cento 
acamada, esteve internada e quando teve alta medica pela manha aguardei no hospital 
regional daquela cidade quatorze horas e meia por uma ambulância que iria leva-la para 
casa devido sua impossibilidade de locomover, disse que Governador Valadares tem 
cerca de trezentos e vinte mil habitantes e esse hospital possui apenas uma ambulância 
para atender a população. Portanto estamos de parabéns nosso município todos os 
prefeitos que passaram e o atual sempre cuidaram na questão de termos ambulâncias 
para atender aos que precisam e atualmente podemos contar com quatro em perfeito 
estado de conservação. Disse que conseguiu tira-la do hospital para casa com ajuda de 
uma ambulância do município de Galileia, onde o motorista me atendeu muito bem sem 
me identificar e pedi ajuda ao mesmo e as vinte e duas horas e trinta minutos conseguiu 
levar sua irmã para casa com ajuda de uma ambulância de outro município, então, nós 
com apenas cerca de dez mil habitantes temos quatro ambulâncias atendendo com 
acompanhantes da saúde, estamos de parabéns por tentarmos de todas as formas fazer 
um bom atendimento na saúde. Fez uma justificativa a todas as famílias que perderam 
seus entes queridos nesses dias por não estar presente e aos aguiabranquenses por não 
estar aqui nesses últimos dias e estarei retornando a Governador Valadares amanha sem 
data para voltar, pediu a Deus melhoras para sua irmã que fez três cirurgias. Fez um 
pedido a secretaria municipal de obras para estar verificando e colocando uma lâmpada 



no beco ao lado da escola Águia Branca, já fez esse pedido anteriormente e não foi 
atendido e na rua onde reside o servidor Alexsandro dos Passos Mendes, esperamos 
sermos atendidos o mais rápido possível. Falou sobre o atendimento do posto de saúde 
do Córrego do Café sobre quem deve ser atendido naquele local e aos que continuam 
sendo atendidos na sede e a população do Córrego de Pedra e Rochedo acredita que 
continuara na sede. Pediu desculpas aos diretores escolares por não marcar presença nos 
eventos culturais que ocorreram e irão ocorrer por esses dias. Parabenizou ao vereador 
João Milton Quiuqui pelo seu aniversario. Encerrou agradecendo a todos. Nesse 
momento, o presidente passou os trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente para que 
assim pudesse fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores, ao secretario municipal e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Parabenizou ao vereador João Milton Quiuqui pelo seu aniversario. Agradeceu a Deus 
por mais um dia de trabalho nesse legislativo. Falou sobre os projetos apresentados 
nesta sessão e irão votar com o entendimento de todos os vereadores apenas o Projeto 
de Lei nº 021/2018 onde estará sendo permutado um trator para a associação do Córrego 
do Ouro. Disse que os demais projetos serão encaminhados para as comissões e serão 
votados nas próximas sessões. Quanto à colocação do vereador João Ladislau de 
Oliveira sobre o funcionário estar cobrando serviços dos proprietários, disse que o 
servidor não pertence a secretaria municipal de agricultura, mas sim a secretaria 
municipal de obras e esteve conversando com o secretário porque o pedido foi para 
fazer apenas um serviço, mas o produtor tem um pouco de culpa porque a secretaria de 
agricultura estava cavando um lote e parece que nem todos gostam de esperar o 
momento certo para ser atendido e aqueles que estão sendo beneficiados pela prefeitura 
não fazem calculo de quanto custa um dia de trabalho da retroescavadeira hidráulica a 
pessoa não podia esperar e colocou pressão no secretario para fazer o trabalho, então, 
essa pessoa ofereceu para o servidor um valor para fazer o serviço naquele momento, 
mas não podemos concordar porque isto não é correto, mas a mesma pessoa que paga 
denuncia depois, chega oferecendo trabalho para o final de semana e paga para o 
servidor, depois de ser beneficiado ainda sai falando que teve que pagar pelo trabalho. 
Disse que os maquinários devem permanecer na garagem no final de semana, porque o 
servidor não é obrigado trabalhar nesses dias e se for vai querer cobrar e acaba criando 
problema para o prefeito. Disse que as pessoas devem ser mais pacientes e todos serão 
atendidos dentro do possível, tem têm chegado maquinários e poderão chegar mais para 
atender as necessidades dentro da secretaria municipal de agricultura e parabeniza a 
todos os deputados, governador e outros que nos beneficiam através de Emendas 
parlamentar, também a prefeitura que fez o último leilão para arrecadar recursos e 
adquirir novos veículos para as secretarias municipais e atender a população. 
Parabenizou ao secretario municipal de agricultura pelos serviços que prestou na 
localidade de Rosa de Sharon ate Taquarussu e pediu atendimento aos serviços próximo 
do Marlei antes de começar as reaberturas nas estradas principais. Falou sobre os 
serviços nas cabeças das pontes do Córrego das Flores e Águas Claras, onde estão sendo 
feitos com recursos próprios do município apenas as cabeças das pontes, os demais 
serão feitos com outros recursos do estado, já foram concluídas e estamos agora 
aguardando os materiais do estado para concluir. Parabenizou ao secretario municipal 
de obras que esta realizando o trabalho de tapa buracos e o material esta vindo de 
Mantena e breve será concluído com o material de asfalto. Pediu ao secretario municipal 
de agricultura para atender ao pedido do vereador Altair Andrea Polez sobre um bueiro 
na estrada do São Bento Encerrou agradecendo a todos. Em seguida, o presidente voltou 
ao comando dos trabalhos da mesa diretora e não havendo mais nenhum orador inscrito 
para fazer uso da tribuna, o presidente anunciou a leitura da Ordem do Dia, que foi a 



seguinte: Projeto de Lei nº 021/2018 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 10 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 26 de junho de 2018. 


