
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 04 de Setembro de 2018, sob a Presidência do 
Vereador Amarildo Franskoviask. Aos quatro dias do mês de setembro 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 Fiuza, 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 número 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 
052/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 035/2018 Autoriza abertura de crédito 
especial no orçamento municipal vigente e dá outras providências; Mensagem nº 
055/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 036/2018 Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar os bens imóveis que especifica, sem benfeitorias, às famílias carentes 
de programas de interesse social, na forma e condições que estabelece, e dá outras 
providências e Requerimento nº 003/2018 de autoria do Vereador João Milton Quiuqui, 
Lenilson da Fonseca Lacerda, Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira e João Ladislau 
de Oliveira. 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 
agradecendo a presença das demais pessoas na sessão. Agradeceu a Deus por mais um 
dia de trabalho nesse legislativo municipal. Disse sobre o acidente com um rapaz de 17 
anos que reside no Assentamento Rosa de Sharon, filho do Sr. Marcos Balbino. Que 
solicitou junto ao secretário de saúde para que a equipe médica desse total suporte e que 
foi direcionado o fisioterapeuta do município, Rafael (Almeida de Sousa), porém a 
família ficou indignada com o atendimento, pois o profissional chegou beliscando o 
rapaz e dizendo que ele deveria se levantar da cadeira, pois sua família estava com 
saúde, então ele próprio deveria se esforçar. Disse que ficou inconformado com essa 
atitude e que está revoltado no momento. Disse que o povo é quem paga o salário desse 
profissional e ele deve trabalhar e dar total apoio a essas famílias que tanto precisam. 
Disse ainda que o profissional falou que não poderia atendê-lo mais de uma vez por 
semana porque não tinha condições de ir e que se ele atendesse mais de duas vezes por 
semana ele perderia cinco clientes. Questionou se o funcionário está trabalhando de 
forma particular ou se é pela prefeitura e que não está dando sua contribuição que o 
município precisa. Falou que no dia quinze de setembro, a partir das quinze horas irão 
fazer uma festa beneficente, convidou os vereadores e demais pessoas presentes. Que 
haverá torneio, show, rifa e que esta família precisará muito da ajuda de todos que 
puderem contribuir e que a festa acontecerá no campo da Comunidade Rosa de Sharon. 
Disse que o rapaz ficou mais de quarenta dias dentro de um hospital, que hoje já se 
encontra em casa, que está lúcido, porém não mexe do pescoço para baixo. Que é um 
rapaz de boa índole, que passará por isso e voltará a andar. Disse que se depender dele, 
da sua história, da sua vida, do seu carro, do seu trabalho, do seu dia-a-dia estará à 
disposição não só dele, mas de quaisquer outras famílias que se encontrarem naquela 
situação. Que a saúde é prioridade não só neste governo, mas em todas outras 
administrações, que devem trabalhar em prol do povo e é assim que eles representam o 
município. Agradeceu o secretário Valmir que está fazendo um excelente trabalho, que 



estiveram no Distrito de Águas Claras, juntamente com o vereador Lenilson. Que foi 
exposto o maquinário e que teve a presença de um pouco mais de cinqüenta pessoas. 
Que o maquinário está reabrindo as estradas e cascalhando os morros das estradas 
vicinais. Disse que está satisfeito, que estão trabalhando e que cada dia que passa estão 
encontrando melhoras. Que a população está parabenizando, que quando pedem alguma 
coisa, vão até o secretário e são atendidos e que deve haver parceria para que ao final 
todos saiam satisfeitos. Agradeceu ao secretário de Obras, Marquinhos, que está 
fazendo um belíssimo trabalho e também agradeceu a população de Águia Branca que 
estão colaborando com a limpeza da cidade, colocando o lixo no lugar certo. Agradeceu 
a presença de todos e encerrou seu discurso. 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. Agradeceu a 
Deus por mais um dia de vida, com saúde cumprindo o trabalho dessa Casa de Leis. 
Iniciou seu discurso dizendo que os projetos que estão em pauta nesta Sessão são de 
urgência, pois um deles refere-se a suplementação de fundos para realização do desfile 
cívico que acontecerá na próxima quinta-feira, dia seis de setembro do corrente ano. Em 
seguida, disse sobre a sinalização da cidade, que há 08 meses o prefeito convidou a 
todos para uma audiência pública no plenário da Câmara para tratar sobre o trânsito da 
cidade com relação a sinalização. Que toda população e todos os comerciantes presentes 
tiveram a oportunidade de expressar sua opinião. Que a empresa já está na cidade para 
colocar as placas, mas que em alguns pontos estão encontrando barreiras, pois alguns 
comerciantes não estão deixando colocar nas calçadas. Disse que todas as cidades estão 
sendo sinalizadas, e que Águia Branca não pode ser diferente. Que foram investidos 
quase duzentos e cinqüenta mil reais, que o engenheiro fez todo o projeto de sinalização 
e agora a empresa está sendo barrada. Disse que as calçadas não são de propriedade dos 
comerciantes, mas sim públicas. Que a população deve ter a mente aberta e com isso 
deixar a cidade mais bonita e que nada foi feito escondido, todos foram convidados para 
participarem da audiência pública. Falou sobre a secretaria de saúde, que no último dia 
vinte e oito de agosto foi realizada uma licitação de mais dois carros para a secretaria de 
saúde do município, sendo uma vam e uma ambulância que será destinada para a região 
de Águas Claras, que irá atender o Distrito e as comunidades de Águas Claras. Disse 
que ainda tem um projeto que foi discutido com a comunidade para se comprar uma 
vam para Águas Claras. Esse veículo será destinado para trazer as pessoas pela 
madrugada para a sede do município para viajarem para Colatina e Vitória. Disse que já 
se encontra uma máquina na região de Águas Claras fazendo as caixas secas e o 
maquinário já está reabrindo as estradas vicinais, mas vai atender todas as estradas 
daquela região. Disse que hoje terminou a reabertura das estradas na região de Pedra 
Torta, agradeceu ao Sr. Antônio Cassaro, ex vereador do município, por deixar mudar 
uma estrada que era um ponto crítico. Agradeceu também aos demais proprietários pela 
colaboração na reabertura das estradas. Convidou os demais vereadores e a população 
de Águia Branca, pois no próximo dia seis de setembro haverá duas licitações muito 
importantes de aproximadamente dois milhões de reais, sobre a construção da 
rodoviária e da ciclovia no município. Parabenizou os funcionários da Prefeitura 
Municipal porque a administração não está perdendo nenhum convênio. Encerrou seu 
discurso agradecendo a presença de todos. Em seguida, o Presidente retornou ao 
comando dos trabalhos da Mesa Diretora e passou a palavra a vereadora Antônia 
Aparecida Cassundé de Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores, as demais pessoas na sessão e todos os ouvintes da Radio Águia FM. 
Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesse legislativo municipal e aproveitou 



para dizer que por estar na semana da Pátria e que no próximo mês haverá eleições 
então que todos façam suas escolhas conscientes. Parabenizou a secretaria de educação, 
junto com os diretores e toda a equipe da educação, pois na próxima quinta-feira, dia 
seis de setembro, a partir das dezessete horas acontecerá a Marcha da independência, 
com o tema: “Vida em primeiro lugar. Desigualdade gera violência. Basta de 
privilégios”. Convidou os vereadores e todos para participar, disse que é muito 
importante a presença, pois incentiva os alunos. Com relação ao encontro realizado no 
Distrito de Águas Claras, parabenizou o prefeito e os vereadores pela reunião que 
contou com a participação da população em prol da busca por melhorias para aquela 
comunidade. Sobre a sinalização da cidade de Águia Branca, disse que houve um debate 
antes e que foi feito um projeto buscando melhorias para a população. Que é preciso que 
haja uma compreensão por parte dos munícipes, dos cidadãos, pois Águia Branca 
precisa crescer e se desenvolver. Disse que a merenda escolar está em dia e que o 
cardápio está bem variado. Disse ser representante da Educação nesta Casa de Leis e 
que está fiscalizando. Que já entregaram na semana retrasada a última parcela da 
licitação que foi realizada em maio referente aos últimos noventa dias e que semana 
passada já se realizou outra licitação para os próximos noventa dias. Disse que na 
semana passada também foi entregue nas Escolas Agroecológicas ferramentas que há 
muito tempo as escolas do São João, Águas Claras e Pedra Torta não recebiam e 
necessitavam como pulverizador, inchada, rastelo, carrinho de mão, pá, dentre outros. 
Esclareceu sobre o pagamento dos professores. Disse que o Fundeb – Fundo Nacional 
da Educação Básica - é um fundo que vem exclusivamente para pagar os professores. 
Disse que houve uma mudança na Lei e que o Fundeb não vem mais através do 
Banestes. Disse que não é culpa da secretaria, nem do prefeito, mas que está 
determinado por Lei e que agora vem através do Banco do Brasil. Porem está sendo 
feito uma negociação para que haja uma portabilidade, estão em conversa com o gerente 
do Banestes para que assim que o recurso cair no banco do Brasil possa ser transferido 
ao Banestes. Disse que assim os funcionários poderão receber aqui mesmo na cidade de 
Águia Branca. Deixou um convite, mais um evento na área da Cultura que nos dias 21, 
22 e 23 de setembro do corrente ano, na lagoa do Brizola, haverá um rodeio promovido 
pelo Mario Augusto que será mais uma oportunidade de lazer. Disse que todos estão 
convidados. Encerrou seu discurso agradecendo a todos pela presença. 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 
035/2018 entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade e Requerimento nº 003/2018 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 18 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 04 de setembro de 2018. 


