
 Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Águia Branca, Estado do Espírito Santo, do dia 21 de Agosto de 2018, sob a Presidência 
do Vereador Amarildo Franskoviask. Aos vinte e um dias do mês de agosto 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, João Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Lenilson da 
Fonseca Lacerda e Marcos Antonio Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: Floresmil 
Barbosa Fiuza. 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 as Atas das Sessões 
anteriores em discussão e em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade, 
respectivamente. O presidente solicitou a leitura das matérias constantes no Expediente 
do Dia, que foram as seguintes: Mensagem nº 050/2018 que encaminha o Projeto de Lei 
nº 034/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal 
vigente e dá outras providências e Indicação nº 009/2018 de autoria do Vereador 
Lenilson da Fonseca Lacerda. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida no 
Expediente do Dia o presidente anunciou à Hora dos Oradores Inscritos e passou a 
palavra a vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e a presença das demais pessoas na 
sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesse legislativo municipal. 
Esclareceu que o Detran de Águia Branca, órgão vinculado ao Governo do Estado do 
Espírito Santo, encontra-se fechado, por não motivos pelos quais as pessoas falaram, 
mas devido a um servidor estar de férias e o outro ter se acidentado. Que o prefeito 
decidiu não fazer remanejamento de funcionários, pois em breve os funcionários já 
estarão trabalhando normalmente. Em seguida, parabenizou o evento realizado na Praça 
do Imigrante referente ao Dia do Evangélico, realizado na segunda-feira, dia vinte de 
agosto do corrente ano. As Igrejas envolvidas se esforçaram bastante na realização 
desse evento, que foi um momento de muito louvor e contou com a presença de muitas 
pessoas. Para finalizar seu discurso, pediu ao Secretário de Obras que reforme a cerca 
de madeira localizada no Bairro João Paulo II, disse que as madeiras ainda estão em 
bom estado de conservação e que se houver uma manutenção e reforma aquentarão por 
muito mais tempo, que esse é um pedido dos moradores do bairro em questão. Encerrou 
seu discurso 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 e demais pessoas presentes na sessão. Iniciou seu discurso 
dizendo que repudia qualquer informação que seja inverdade, pois circularam algumas 
notícias em redes sociais onde afirmavam que o vice-prefeito estava usando caminhões 
da prefeitura para carregar terras em benefício próprio. Saiu em defesa do vice-prefeito, 
explicando de forma correta todos os fatos que envolveram essa conversa. Em seguida 
parabenizou todas as Igrejas envolvidas na realização do evento em comemoração ao 
Dia do Evangélico. Parabenizou os secretários de Obras e Agricultura, que vem 
realizando diversos trabalhos em conjunto e que as estradas vicinais e os carreadores 
estão todas sendo refeitos para atender a população do município. Encerrou seu discurso 
agradecendo a todos. Em seguida, o Presidente retornou ao comando dos trabalhos da 
Mesa Diretora e não havendo mais nenhum orador inscrito na tribuna, o presidente 
anunciou a leitura da matéria constante na Ordem do Dia, que foi a seguinte: Projeto de 
Lei nº 034/2018 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 04 de setembro 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 21 de agosto de 2018. 


