
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 18 de Setembro de 2018, sob a Presidência do 
Vereador Amarildo Franskoviask. Aos dezoito 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 
042/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 029/2018 Cria cargo e dá outras 
providências; Mensagem nº 060/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 038/2018 
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Municipal vigente e dá 
outras providências; Mensagem nº 061/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
039/2018 Dispõe sobre a criação de sete pontos de moto-taxi no município de Águia 
Branca/ES e dá outras providências e Indicação nº 010/2018 de autoria do Vereador 
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 Orador da Tribuna Livre Sr. Rafael Almeida de Sousa, para responder ao 
vereador João Ladislau de Oliveira sobre atendimento a paciente. Logo em seguida fez 
uso da Tribuna Livre Sr. Ronan Francisco Ronconi Padovani, para passar informações 
sobre a Secretaria de Saúde. Não havendo mais Oradores inscritos para a Tribuna Livre, 
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. Parabenizou o Vereador João 
Milton Quiuqui, que foi aleito o novo presidente da Câmara Municipal de Águia Branca 
para o biênio 2019/2020 e desejou sucesso nessa caminhada à frente da presidência 
dessa casa. Convidou a todos de forma antecipada para que no dia dezoito de dezembro, 
última Sessão Ordinária, pois fará uma prestação de contas dos últimos quatro que 
esteve como presidente da Câmara e fará também uma entrega simbólica da chave dessa 
casa para o novo presidente eleito nessa noite, vereador João Milton Quiuqui. Disse que 
já foi taxado de grigri diversas vezes na tribuna, mas tudo o que fala é baseado em 
documentos e defendeu o colega vereador João Ladislau de Oliveira. Disse que o papel 
do vereador é exatamente essa. Ele tem que denunciar, tem que criticar pois o vereador 
é representante do povo e que o que foi dito pelo vereador em questão foi baseado em 
informações passadas pela família. Disse que entende a colocação do profissional, que 
também é cobrado, porém dentro da sala onde trabalha, já os vereadores são cobrados 
no meio da rua, na porta de suas casas, meia-noite, em todos os lugares por onde 
passam. Disse que o projeto que está em pauta hoje é de urgência que é a construção da 
Casa de Passagem, uma obra muito importante para o município de Águia Branca, que 
precisa e que o dinheiro já se encontra na conta da Prefeitura, então só precisa de uma 
suplementação e que todos os vereadores estão de acordo. Disse ao prefeito Brizola que 
espera que ele sancione a lei e após possa ser encaminhada aos responsáveis para se 
fazer a licitação da obra. Parabenizou o Prefeito e demais funcionários da administração 
pela sinalização da cidade. Disse que ficou uma cidade bonita e que teve um testemunho 



de um visitante onde disse que Águia Branca se transformou para melhor. Disse que o 
secretário Valmir, juntamente com os vereadores Floresmil e Lenilson, do Distrito de 
Águas Claras estão fazendo um trabalho bonito, estão reabrindo e cascalhando as 
estradas. Que o município está de parabéns porque possui uma frota invejável, com 
diversos maquinários. Para finalizar disse que seria votado o projeto do loteamento 
nesta Sessão, mas como foi pedido um requerimento vereador Marcos Quiuqui, membro 
de uma comissão, então será estudado antes para haver mais transparência e que vai 
receber lote de fato, apenas quem precisa. Encerrou seu discurso e agradeceu pela 
presença de cada um. Nesse momento o presidente voltou ao comando dos trabalhos da 
mesa diretora e em seguida passou a palavra ao vereador João Milton Quiuqui para 
fazer uso da tribuna que iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, demais 
vereadores presentes, Prefeito Brizola e aos Secretários presentes, o Diretor da Câmara 
e demais funcionários e todas as pessoas presentes nesta Sessão. Agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho. Parabenizou ao Secretário Valmir pela bela obra que está 
sendo feita no Distrito de Águas Claras. Parabenizou o Secretário Ronan pelo trabalho 
com responsabilidade e seriedade que vem fazendo à frente da Secretaria de Saúde. 
Parabenizou o Secretário de Meio Ambiente Sebastião Pereira Viana Filho pela ótima 
administração quando foi Presidente desta Casa por quatro vezes e que o prédio da 
Câmara é o mais bonito da região. Disse que ajudou a construir e que na época nem 
imaginava que um dia também seria presidente. Falou sobre a resposta do fisioterapeuta 
Rafael ao vereador João Ladislau de Oliveira, disse que não gostou da pergunta do 
profissional ao vereador se ele é formado para saber qual o procedimento que é utilizado 
na prática da fisioterapia. Que o papel do vereador é fiscalizar e que não precisa de 
profissão para exercer seu mandato. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. Em 
seguida passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, Prefeito Brizola e agradecendo a 
presença das demais pessoas na sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho 
nesse legislativo municipal. Parabenizou o Secretário Tião Lula pelo trabalho que vem 
desenvolvendo à frente da Secretaria de Meio Ambiente, disse que muita coisa 
melhorou do momento que ele assumiu até hoje, mas que ainda muita coisa têm a se 
fazer, como por exemplo o término do campinho de areia lá do Parque do Jacaré. Por 
isso a indicação lida hoje, de sua autoria, é exatamente para contribuir com as melhorias 
daquele lugar. É para construção de uma rede elétrica para colocar iluminação em uma 
estrada em torno do Parque Municipal Recanto do Jacaré que serve de caminhada para a 
população e que atualmente está toda apagada. Essa iluminação servirá para diminuir o 
vandalismo que acorre naquele local. Aproveitou para falar sobre a resposta do 
fisioterapeuta com relação a sua denúncia de mau atendimento feita na Sessão passada. 
Parabenizou ao profissional pelos esclarecimentos e disse ser a primeira vez que viu um 
profissional falar o que ele faz. Parabenizou também ao Secretário de Saúde que 
também veio dar os esclarecimentos sobre essa questão que envolveu a saúde de 
pessoas do município. Disse que já conversou com o Prefeito e que ele mesmo foi 
visitar a família, onde a mesma coisa dita ao vereador também foi de conhecimento do 
prefeito e do secretário. Disse ser fiscalizador do povo e essa é a importância e que não 
só ele é cobrado, mas os nove vereadores. Disse que essa não é a única reclamação, mas 
outras já foram feitas contra o profissional fisioterapeuta do município, por isso precisa 
acertar essas situações. Disse saber que para o profissional se formar precisou de muita 
dedicação, tempo e investimento, mas o vereador tem uma formação que vem de berço. 
Disse que está à disposição do povo de Águia Branca para o que precisar com relação à 
questão da saúde. Para finalizar agradeceu a Deus e disse que a chuva está chegando, 
que a colheita foi farta e que será nos próximos anos, que as coisas estão melhorando e 



que farão muito mais por Águia Branca. Agradeceu a todos e encerrou o discurso. Logo 
em seguida o presidente passou a palavra para a vereadora Antônia Aparecida Cassundé 
de Oliveira, que iniciou cumprimentando o Presidente da Câmara e o prefeito Brizola, 
demais vereadores e secretariado presente, os funcionários da Prefeitura e da Câmara e 
demais representantes da sociedade civil. Disse entender o posicionamento do 
fisioterapeuta quando ele veio dar esclarecimentos sobre a função de um profissional 
dessa área, pois ele disse que para ser vereador não precisa ter conhecimento em 
fisioterapia, por isso veio dar explicações. Deixou como crítica e disse ao profissional 
que haja mais diálogo e delicadeza entre ele e os pacientes e a população, porque cada 
um tem um jeito de ser e uma natureza. Parabenizou a Chapa eleita anteriormente que 
tem como presidente o vereador João Milton Quiuqui, disse que também faz parte da 
chapa como primeiro secretário. Agradeceu a todos os vereadores pela votação. Disse 
que a população estava acostumada com uma eleição polêmica, disputada no sentido de 
tumultuada, mas que não é o caso dessa câmara, pois foi a segunda eleição onde a chapa 
concorrente recebeu votação unânime. Agradeceu ao atual presidente, vereador 
Amarildo Franskoviask e disse que como atual e futura primeira secretária está a 
disposição para o que precisar, que estão todos de mãos dados, junto ao prefeito, pois 
são todos parceiros. Parabenizou ao prefeito pelo projeto da construção da Casa de 
Passagem, pois serão menos despesas para o município e assim poderá investir mais 
dentro da área da Assistência Social. Parabenizou pela sinalização da cidade e disse que 
ainda irá sentar para resolver algumas questões que ainda terão que ser resolvidas para 
melhorar ainda mais o trânsito da cidade. Parabenizou também pela limpeza da cidade. 
Parabenizou pela obra no distrito de Águas Claras e pediu ao Prefeito que após o 
término dessa construção que o maquinário seja destinado a região da sede, pois aqui 
também tem muitos serviços para de realizar. Disse ao colega vereador Marcos Quiuqui 
que analise o requerimento que fez solicitando esclarecimentos com relação ao projeto 
do loteamento com carinho, pois se tem necessidade de votar esse projeto o quanto 
antes e assim atender a população de não tem condições de pagar um aluguel, doando 
um lote a quem precisa. Agradeceu a todos pela presença e encerrou o discurso. Em 
seguida passou a palavra ao vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que iniciou seu 
discurso agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, cumprimentou a Mesa 
Diretora, os colegas vereadores e todas as pessoas presentes. Parabenizou ao Vereador 
João do Povo, disse estar correto em sua atitude, pois são cobrados a cada esquina que 
viram. Parabenizou também o profissional Rafael pelos esclarecimentos, disse que 
nessa situação devem ouvir os dois lados. Disse que entendeu os dois envolvidos, cada 
um na sua posição. Parabenizou o prefeito pela construção da barragem que está sendo 
construída no Distrito de Águas Claras e pediu ao prefeito para deixar todos os 
maquinários que lá se encontram até o final do mês, pois assim a obra adiantará ainda 
mais e será possível fazer o cascalhamento dos morros, pois aquela região e montanhosa 
e precisa desse trabalho. Agradeceu ao Secretário de Agricultura pela construção da 
ponte que dá acesso ao a comunidade de Nova Era que estava muito ruim, mas agora 
ficou muito boa e a comunidade agradece. Parabenizou ao secretário Ronan que vem 
ajudando de forma geral ao município todo e olhando de forma especial por Águas 
Claras, onde foi pedido um plantão e já está começando a virar realidade. Disse que 
conseguiu junto ao prefeito que fossem instaladas câmeras no distrito de Águas Claras, 
que há uns quatro meses já está funcionando e que isso inibiu os bagunceiros da Vila e 
que hoje na tem mais esses problemas. Disse também que no centro da Vila hoje já tem 
sinal de internet de graça para todos. Que estão cobrando para que o sinal de celular 
volte a funcionar naquela região. Disse que participou da licitação da construção da 
rodoviária e da ciclovia e que está fiscalizando para que seja feito dentro do prazo. 



Parabenizou o prefeito por mais essa conquista. Pediu a todos para votar com 
responsabilidade, pois o nome dos bandidos está rolando nas redes sociais, então que ter 
consciência na hora de exercer o direito de votar. Agradeceu a todos pela presença e 
encerrou o discurso. Não havendo mais Oradores Inscritos passou a palavra ao Prefeito 
Municipal Angêlo Antônio Corteletti. Nesse momento 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 038/2018 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 
02 de outubro 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 18 de Setembro de 2018. 


