
 Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 24 de julho de 2018, sob a Presidência do Vereador 
Amarildo Franskoviask. Aos vinte e quatro 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 
041/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 028/2018 Dispõe sobre a instituição do 
sistema de transferência de recursos do fundo municipal de saúde ao fundo municipal de 
saúde de Linhares, de forma regular e automática, referente à rede cuidar e dá outras 
providências, Mensagem nº 042/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 029/2018 Cria 
cargo e dá outras providências, Mensagem nº 043/2018 que encaminha o Projeto de Lei 
nº 030/2018 Autoriza firmar convênio com a Associação Pestalozzi de Águia Branca 
para prestação de serviços de média complexidade de manutenção do atendimento a 
pessoa com deficiência e dá outras providências, Mensagem nº 045/2018 que 
encaminha o Projeto de Lei nº 031/2018 Dispõe sobre a criação do fundo municipal de 
educação – FME de Águia Branca/ES e dá outras providências, Mensagem nº 046/2018 
que encaminha o Projeto de Lei nº 032/2018 Altera redação do anexo único da Lei 
Municipal nº 1.448/2018, que autoriza o Executivo Municipal realizar anualmente 
despesas com a promoção e premiação do campeonato municipal de futebol na 
categoria veteranos e dá outras providências. 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 Secretario Municipal de Saúde, Ronan 
Francisco Ronconi Padovani, para falar sobre: Rede Cuidar, Unidades ESF Córrego do 
Café e Unidades Sentinelas. Logo após fez uso da Tribuna o vereador João Ladislau de 
Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, Secretários e 
agradeceu a presença das demais pessoas na sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia 
de trabalho nesse legislativo municipal. Falou sobre a Secretaria Municipal de Saúde e 
agradeceu ao Secretário pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo juntamente com 
sua equipe. Disse que está feliz com a Unidade Estratégia da Saúde da Família que em 
breve será inaugurada na Comunidade Córrego do Café, é uma grande conquista para a 
comunidade, pois assim as pessoas não precisarão mais se deslocar para o centro da 
Cidade em busca de atendimento. Falou sobre a Secretaria de Agricultura, parabenizou 
o trabalho do secretário e disse que o trabalho é feito em conjunto, que chegaram 
maquinários conseguidos com muita dificuldade e deve ser utilizado respeitando as 
normas de um lado e de outro das comunidades e que se dividir as tarefas no futuro o 
resultado será ainda mais positivo. Disse a respeito do sinal de celular na Escola do 
Wroblewisk, que fez uma visita à mesma e muitos funcionários reclamaram. Pediu às 
pessoas responsáveis para melhorarem o sinal naquela região, principalmente na área da 
Escola, pois é necessário conseguir manter contato caso alguma criança se machuque. 
Parabenizou a administração, em nome do Prefeito Municipal pela entrega dos 
maquinários na ultima sexta-feira, acorrido na Praça do Imigrante. Agradeceu ao 
Deputado Federal Carlos Manato pela indicação em seu nome, onde veio uma verba 



para a compra de uma Retro e que em conversa com o Prefeito, mesmo disse que 
destinará uma máquina para atender todas as caixas secas das propriedades do 
município. Encerrou agradecendo a todos. Logo após fez uso da Tribuna o Vereador 
João Milton Quiuqui que iniciou cumprimentou a Mesa Diretora, aos vereadores, 
funcionários da Câmara e demais pessoas presentes a sessão. Agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho. Agradeceu a presença do secretário de Saúde, Ronan Ronconi 
e parabenizou pelo trabalho desenvolvido, disse que a saúde é prioridade em todas as 
esferas do governo e que o secretário possui competência por isso que a saúde no 
município está funcionando. Parabenizou o José Neves, que esta fazendo um belo 
serviço no esporte, que o time que ele montou foi campeão da região, que isso mostra a 
competência. Disse que os funcionários devem ser parceiros da administração, devem 
ajudar, pois quando há parceria todos ganham. Agradeceu ao Prefeito Municipal pelo 
desenvolvimento positivo da administração no geral. Colocou se a disposição para 
ajudar o Prefeito sempre que necessário. Encerrou agradecendo a todos. Neste momento 
o Presidente da Câmara passou os trabalhos da Mesa Diretora para o Vice- Presidente 
para que assim pudesse fazer uso da Tribuna. Iniciou seu discurso cumprimentando a 
Mesa Diretora, aos vereadores, funcionários da Câmara, secretários e demais pessoas 
presentes na sessão. Aproveitou a oportunidade pela presença do secretário de saúde e 
fez uma cobrança, pois foi questionado a respeito da conduta da médica que atende na 
Unidade ESF do Wroblewisk, que não pode haver contratempo entre a população e a 
funcionária em questão. Parabenizou o trabalho do secretário à frente da secretaria de 
saúde, fruto de um trabalho em conjunto. Parabenizou a secretaria de obras na pessoa do 
Marcos de Jesus Oliveira, secretário municipal, juntamente com os funcionários pela 
dedicação ao seu trabalho. Disse que em breve chegará um recurso de aproximadamente 
duzentos e cinqüenta mil reais para sinalizar a cidade. Parabenizou a equipe da 
Agricultura que vem desempenhando um belíssimo trabalho. Falou sobre a barragem 
que está sendo concluída na estrada que leva ao Distrito de Águas Claras, disse que está 
sendo construída para casos de emergência, ou seja, se houver outra seca como nos anos 
anteriores, e não para irrigar café. Disse que em viagem à Vitória, juntamente com o 
Prefeito Municipal e demais vereadores, estiveram com o Deputado Enivaldo e 
Secretário Municipal de Agricultura do Estado para definir sobre o asfalto de Águas 
Claras, que o Deputado pediu uma posição definitiva do Secretário de Agricultura sobre 
a conclusão ou não do asfalto. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. Em seguida, 
o Presidente retornou ao comando dos trabalhos da Mesa Diretora. Logo após fez uso da 
Tribuna a Vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira que iniciou seu discurso 
cumprimentou a mesa diretora, aos vereadores, secretários, agradeceu a presença de 
todas as pessoas na sessão e todos os ouvintes da rádia Águia FM. Agradecendo a Deus 
por mais um dia de trabalho no legislativo. Cumprimentou a família do funcionário 
Mica Negrelli dizendo que a Câmara externa as condolências pelo falecimento de seu 
pai e também a família da Joice, pelo falecimento de seu avô. Parabenizou a 
administração do município em nome do Prefeito Municipal pela frota de máquinas 
adquiridas e entregues à população na última sexta-feira e justificou sua ausência nesse 
evento, disse que estava acompanhando sua irmã em Governador Valadares que se 
encontrava acidentada, mas que agora já está retomando suas atividades normais. 
Parabenizou o secretário de Saúde Ronan Ronconi pelo excelente trabalho desenvolvido 
e por estar sempre a disposição de toda a população para resolver os problemas que vão 
surgindo e ajudá-los da melhor forma quando necessário. Fez um pedido ao secretário 
de saúde e também aos colegas vereadores para que se empenhem no combate a 
leishmaniose, disse que já existe uma criança de onze anos internada com suspeita dessa 
doença e que está disposta a acionar o Ministério Público caso as família que tem 



animais contaminados não quiserem sacrificá-los, pois é melhor matar um animal que já 
está comprometido pela doença do que perder um ser humano. Pediu ao secretário de 
obras que o carro do lixo que vai para o interior, na comunidade Barra do Sertão, vá 
mais um quilômetro pra frente, pois os moradores conseguiram um bujão para colocar 
os lixos e pedem que seja recolhido. Pediu também para que seja regularizada a questão 
da iluminação em alguns pontos da cidade, como por exemplo, no Beco da Escola 
Águia Branca, pois a empresa Santa Maria retirou essas lâmpadas devido a um consumo 
irregular. Pediu a população para esperarem mais um pouco até o projeto ficar pronto, 
mas disse que não esqueceu esse pedido. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. 
Nesse momento não havendo mais nenhum orador inscrito na tribuna, o presidente 
anunciou a leitura das matérias constante na Ordem do Dia, que foram as seguintes: 
Projeto de Lei nº 022/2018 entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 028/2018 entrou em discussão a seguir em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 030/2018 entrou em 
discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 
031/2018 entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 032/2018 entrou em discussão a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade e Moção de Aplausos 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 07 de Agosto 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 24 de julho de 2018. 


