
   Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 02 de maio de 2018, sob a Presidência do Vereador 
Amarildo Franskoviask. Aos dois 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: 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. Vereador ausente: Altair Andrea Polez. 
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 
019/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 013/2018 Autoriza o Poder Executivo 
Municipal ceder a Mitra Diocesana Diocese de São Mateus, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, o direito de uso da área e instalações onde funcionava a escola pluridocente 
Córrego das Flores, independente de concorrência e da outras providencias, Mensagem 
nº 020/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 014/2018 Autoriza o Poder Executivo 
Municipal ceder a Mitra Diocesana Diocese de São Mateus, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, o direito de uso da área e instalações onde funcionava a escola unidocente Santa 
Cruz, independente de concorrência e da outras providencias, Mensagem nº 021/2018 
que encaminha o Projeto de Lei nº 015/2018 Dispõe sobre a instituição das taxas 
devidas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou serviços 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente 
no Município de Águia Branca e da outras providencias e Mensagem nº 022/2018 que 
encaminha o Projeto de Lei nº 016/2018 Altera redação de dispositivos da Lei 
Municipal nº 1.312/2015, que dispõe sobre a instituição do Código Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Águia Branca - ES e da outras providencias. Não havendo 
mais nenhuma matéria para ser lida, o presidente anunciou à Hora dos Oradores 
Inscritos. Em seguida passou o comando da mesa diretora ao vice-presidente para que 
assim pudesse fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores, aos secretários municipais e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Falou sobre os projetos que foram lidos e serão encaminhadas as comissões para serem 
apreciados na próxima sessão. Desejou pêsames a família do Paulinho Zotelli e que 
Deus possa confortar a todos. Disse que dia oito haverá a licitação de duas retro 
escavadeiras e uma patrol para o nosso município com recursos federal assim como de 
outras maquinas e caminhões que já chegaram e foram através de recursos federais, 
então a secretaria municipal de agricultura esta começando a se equipar e esta semana 
chega o caminhão que estará sendo usado para ajudar na construção de barragens e em 
dez dias chegara uma carregadeira também, disse que esse passo será importante e o ano 
começou com bastante chuva e esta fortalecendo as nascentes graças a Deus e desejou 
bons trabalhos ao secretario municipal de agricultura, e que as maquinas contratadas já 
estão atendendo os carreadores e estarão dando todo suporte aos produtores rurais. 
Parabenizou ao clube do cavalo pela brilhante festa realizada nesse ultimo fim de 
semana, onde tivemos milhares de pessoas presentes e estas festas que ocorrem no 
município de Águia Branca cada vez mais ganham confiança das pessoas de fora e os 
que moram aqui e parabenizo a todos que colaboram para que esse evento acontecesse. 
Parabenizou a policia militar na pessoa do tenente Simões pela cobertura nos dias da 
festa e nos outros dias também, onde varias estão sendo detidas e isto são frutos dos 



trabalhos que a policia vem realizando para recuperar produtos que foram roubados e 
outros, disse que a população deve ajudar as policias e os produtores rurais durante a 
colheita de café possam estar utilizando uma ficha das pessoas que a policia fez para 
estarem checando os dados dos trabalhadores e isto é importante porque são pessoas que 
veem de diversos lugares e de outros estados, e poderemos estar trazendo pessoas para 
trabalhar e futuramente poderá ter problemas com esses desconhecidos como ocorreu 
com nosso amigo Jose Cassaro, os produtores poderão ajudar a policia a ter maior 
segurança. Parabenizou ao funcionário Mazinho que esta trabalhando na reforma da 
unidade de saúde III, esta fazendo um bom trabalho e deixo os agradecimentos a toda 
equipe pela reforma. Disse que na sessão passada houve alguns momentos tumultuados, 
mas isto não é normal acontecer e de acordo com o Regimento Interno tomou as devidas 
providencias como presidente para que tenham respeito e não podemos permitir isto, os 
vereadores tem todo direito de vir à tribuna e falar com convicção e respeitando o 
Regimento Interno para as sessões não ficarem tumultuadas. Encerrou agradecendo a 
todos. A seguir, o presidente voltou ao comando dos trabalhos da mesa diretora e 
passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou cumprimentando a 
mesa diretora, aos vereadores, secretários municipais e agradeceu a presença de todos 
nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta casa de Leis. 
Colocou que a sessão esta acontecendo hoje porque ontem foi feriado e por isto houve 
uma mudança e as pessoas compareceram para assistir. Agradeceu ao secretario 
municipal de saúde que está empenhado junto a todos os servidores para uma mudança 
no atendimento ao publico na unidade de saúde III, esta ficando bom e as pessoas estão 
satisfeitas e estamos acompanhando sempre para ajudar no que for preciso. Parabenizou 
ao secretario de agricultura que em apenas alguns meses de trabalho já esta atendendo 
os produtores do município e estamos acompanhando e cobrando bastante esse trabalho, 
e que devido ao tempo de chuvas não foi possível às estradas estarem boas e com alguns 
dias de sol deveram acelerar os trabalhos porque a colheita já iniciou em algumas 
propriedades. Parabenizou ao servidor Jorge Luiz Pimenta que já trabalhou comigo no 
passado me auxiliando e agora esta como diretor do transporte escolar e tem nos 
atendido sem medir esforços no que diz respeito ao transporte escolar, então, gostaria de 
estar solicitando uma observação na localidade próxima ao Massucatti tem algumas 
crianças tendo que vir ate o asfalto para pegar o ônibus, já fiz meu pedido ao secretario 
de agricultura e iremos aguardar. Parabenizou a policia militar que vem realizando um 
bom trabalho e estamos vendo os resultados e com isto a população se sente segura e 
nós agradecemos a esta corporação com toda equipe pela segurança nos dias da festa do 
clube do cavalo que disponibilizaram a fazer um trabalho bacana em nossa cidade e se 
houve critica no próximo poderá ser aprimorado para melhorar cada vez mais e 
parabenizo a todos da equipe de festa. Parabenizou a secretaria municipal de educação 
que vem realizando um bom trabalho e temos acompanhado e cobrando alguns detalhes 
para que cada vez mais possamos fazer o melhor na educação das crianças e nosso 
município seja saudável nesta área. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da 
tribuna o vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que iniciou cumprimentando a mesa 
diretora, aos vereadores, secretários municipais e agradeceu a presença de todos. 
Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Câmara Municipal. Fez novamente 
a cobrança sobre o sinal da torre de celular de Águas Claras que a vários meses esta 
com problemas não fornecendo sinal, temos cobrado e ligado para a empresa que faz a 
manutenção, mas ate o momento sem êxito mesmo a secretaria municipal de 
administração tendo feito contato e ficando marcado para semana passada a colocação 
de outro aparelho, caso não seja atendido, esperamos que a prefeitura rompe o contrato 
com esta empresa, porque se não faz manutenção não precisa da empresa continuar 



contratada, disse que faz estas cobranças porque os moradores de Águas Claras faz 
cobranças ao vereador e peço que me ajudem a resolver e dar uma solução na questão 
da torre de celular. Disse que o vereador Antonio Carlos Silva Pimentel esteve semana 
passada com o diretor da Vivo e realmente irão instalar cinquenta torres no estado e as 
outras cinquenta não ficou garantido e esperamos que haja deputados lutando por nós. 
Nesse momento, foi aparteado pelo vereador João Milton Quiuqui perguntando se nosso 
município esta incluso nessas cinquenta torres que serão instaladas? O orador disse que 
não estará e o governo mandou licitar cem torres e a empresa teve interesse em apenas 
cinquenta e dessas cinquenta, uma será dentro de uma fazenda. Nesse momento, foi 
aparteado pelo vereador Antonio Carlos Silva Pimentel dizendo que esteve na empresa 
vivo juntamente com o prefeito e conversamos com os responsáveis pela instalação das 
torres, disse que o governo do estado licitou cem torres e dividiu em quatro módulos de 
vinte e cinco cada, nesses dois primeiros módulos total de cinqüenta a vivo ganhou e 
esta montando, mas o governo quer cem torres no prazo de oito meses, a empresa vivo 
achou inviável e não iria conseguir fazer, então, não participou da licitação das outras 
cinquenta torres porque nesse prazo não conseguiriam realizar os trabalhos, mas estão 
conversando para ver se esse prazo seja prorrogado e iniciar as outras em janeiro do 
próximo ano, assim poderá participar da licitação e colocar as outras cinquenta 
restantes, mas devemos aguardar torcer para dar certo e recebermos esse beneficio em 
nossas comunidades. Continuando, o orador disse que ira aguardar, mas queremos ouvir 
dos deputados porque uma torre de celular esta para ser instalada em uma fazenda. 
Colocou sobre o calçamento do loteamento da Vila de Águas Claras que há alguns dias 
fiz uma cobrança pedindo para a empresa consertar e ate agora não tive ma resposta. 
Nesse momento, foi aparteado pelo vereador Amarildo Franskoviask, dizendo que 
esteve na área jurídica olhando esse processo e já deram o despacho para a secretaria de 
obras fazer a solicitação ao engenheiro para que seja feito o laudo dos danos causados, 
mas ate chegar ao final são demorados os andamentos, mas o jurídico já comunicou ao 
secretario que solicite o engenheiro um laudo dos fatos ocorridos, assim que fizer será 
tomado às providencias cabíveis. Continuando, o orador agradeceu e parabenizou ao 
secretario municipal de agricultura pelos trabalhos que vem realizando nos carreadores 
e dentro de alguns dias será concluído a limpeza dos carreadores de Águas Claras. 
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 presença de todos nesta sessão. 
Agradeceu a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta sessão. Agradeceu ao 
presidente da Câmara, ao vereador João Milton Quiuqui e ao nosso amigo Carlinhos 
Caliari por terem conseguido que as sessões voltassem a ser passada na radio Águia 
FM, muitas pessoas estavam sentindo falta de ouvir as sessões nos sábados e ficaram 
bastante satisfeitos em nos ouvir nas suas casas. Desejou pêsames a família do amigo 
Paulinho Zotelli, a família Pontes e a família Coutinho que também tiveram perdas de 
entes queridos. Falou sobre a licitação da merenda escolar que aconteceu recentemente 
e parabenizou a secretária municipal de educação e a toda equipe, que veem realizando 
um bom trabalho nesta secretaria onde funciona com um numero enorme de 
funcionários (professores, serventes, diretores, coordenadores, motoristas do transporte 
escolar e outros), então, em se tratando de recursos humanos é bastante puxado e a 
secretária graças a Deus tem dado conta e desejamos que continue forte. Agradeceu as 
equipes das unidades de saúde que sempre nos atendem com atenção, mas gostaria de 
justificar que hoje o dia foi bastante tumultuado devido ao grande feriado que tivemos 
no município é normal isto ocorrer após alguns dias sem atendimento constante, 
agradecemos ao secretario e funcionários que nos atende diariamente e as pessoas que 



são bastante compreensivas e sabem aguardar os atendimentos. Nesse momento, foi 
aparteado pelo vereador João Milton Quiuqui, dizendo que em relação à saúde 
municipal estamos satisfeitos e atualmente esta morando uns dois médicos em nossa 
cidade e temos o Dr. Garden que também esta residindo em nossa cidade e futuramente 
poderá estar trabalhando também por ser um bom profissional e atencioso com as 
pessoas. Continuando, a oradora pediu ao secretario municipal de obras para que atenda 
suas reivindicações quanto ao Bairro João Paulo II na rua próximo ao senhor Helio 
Machado, estamos reforçando o pedido porque a necessidade é grande. Agradeceu a 
Deus pela proteção durante os eventos que ocorreram em nosso município que já faz 
parte da cultura e todos os anos acontecem e cada vez mais esta ficando melhor e 
parabenizamos aos organizadores do clube do cavalo, a prefeitura municipal, ao 
secretario municipal de obras, ao secretario municipal de agricultura, secretario 
municipal de saúde, aos vereadores e demais que colaboraram. Esclareceu o apoio da 
Prefeitura municipal dizendo que foi através de alguns serviços realizados pelas 
secretarias e a Câmara municipal que também não mediu esforços em nos apoiar e a 
Policia Militar que atuou com rigor e agradecemos ao Comandante Simões, aos 
sargentos e policiais pelo belíssimo trabalho. Agradeceu aos seguranças que foram 
contratados e se dispuseram a desempenhar um bom trabalho em suas funções. 
Agradeceu aos barraqueiros que estiveram presentes ao evento e saíram bastante 
satisfeitos pela dimensão do evento. Agradecemos aos funcionários da prefeitura nós 
agradecemos através dos secretários para não deixar de citar o nome de alguém e 
sermos injustos, todos colaboraram a equipe de limpeza das ruas, os maquinistas e 
outros, agradecemos muito porque de nada adiantaria se o município não tivesse uma 
boa equipe de trabalho como temos em nossa prefeitura. Agradeceu ao clube do cavalo 
e aos cavaleiros que na pessoa do presidente e do vice-presidente queremos agradecer 
por esta oportunidade em oferecer esse evento e as pessoas poderem se divertir. 
Sabemos que existem algumas falhas e aceitamos críticas construtivas porque não 
somos perfeitos e queremos corrigir para a próxima oportunidade. Agradeceu aos 
familiares que nos ajudaram e como na moda de viola trabalhamos com uma equipe e 
com a família, direta e indiretamente e parabenizou ao seu filho Mario Augusto 
Corteletti e sua nora Renata Corteletti pela belíssima festa e agradecemos a todos que 
por lá compareceram. Disse que todos os produtos consumidos pelas barracas foram 
adquiridos nos comércios de nossa cidade e também as pessoas que trabalharam são 
moradores de Águia Branca e isto movimenta o comercio dando renda e movimentando 
a receita municipal. Encerrou agradecendo a todos. Não havendo mais nenhum orador 
para fazer uso da tribuna, o presidente anunciou a Ordem do Dia e como não havia 
nenhum projeto para ser apreciado passou para as Explicações Pessoais, tendo em 
seguida encerrado a Sessão e convidou a todos para a próxima sessão ordinária dia 15 
de maio 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 02 de maio de 2018. 


