
 Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Águia Branca, Estado do Espírito Santo, do dia 30 de Outubro de 2018, sob a 
Presidência do Vereador Amarildo Franskoviask. Aos trinta dias do mês de outubro 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 Andreia 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 início dos trabalhos. O Presidente colocou as Atas das Sessões 
anteriores em discussão e em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade. O 
Presidente solicitou a leitura das matérias constantes no Expediente do Dia, que foram 
as seguintes: Mensagem nº 077/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 050/2018 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e 
dá outras providências; Mensagem nº 079/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
051/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal 
vigente e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018 Dispõe 
sobre a concessão de licença ao vice-prefeito municipal; Projeto de Resolução nº 
002/2018 Dispõe sobre a autorização ao presidente da Câmara Municipal para assumir o 
cargo de Prefeito Municipal por prazo superior a quinze dias e dá outras providências e 
Indicação nº 012/2018 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 Vereador João Milton Quiuqui que iniciou 
seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, aos Vereadores e demais pessoas 
presentes. Iniciou seu discurso parabenizando o presidente da Câmara, Amarildo 
Franskoviaski, que assumirá o cargo de Prefeito Municipal pelo período em que o atual 
prefeito estiver de licença, desejou boa sorte e disse que fará uma boa administração a 
frente da presidência da Câmara. Parabenizou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, e 
disse que está confiante que ele fará um bom trabalho e mudará para melhor o nosso 
país. Pediu à empresa Luz e Força Santa Maria que aumente a frota, pois muitas pessoas 
reclamam que quando falta energia demora muito para se regularizar e com isso acabam 
tendo certos prejuízos. Pediu também explicações sobre a medição de energia, pois já 
recebeu a conta do mês de dezembro, gostaria que a empresa se manifestasse com 
relação a essas cobranças. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. Em seguida o 
Presidente passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou 
agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Cumprimentou a Mesa Diretora, aos 
vereadores e demais pessoas presentes na Sessão. Disse estar preocupado com as 
comunidades do município e com isso está sempre tentando ajudar a todos. Disse ter 
feito uma indicação com algumas questões que ajudarão a melhorar a vida da 
população. Pediu para as pessoas que usam as redes sociais para criticar a conduta dos 
vereadores que possam também usar essas mesmas redes sociais para parabenizá-los 
sempre que fizerem alguma coisa em prol da população, pois os vereadores estão 
sempre tentando ajudar a quem precisa e isso também deve ser reconhecido e mostrado 
pra todos. Disse estarmos em uma democracia e isso foi mostrado no fim de semana 
passado, com as eleições e a vitória do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que com 
certeza fará um excelente trabalho para o povo, para os Estados, municípios e melhorará 
o Brasil. Disse que foi questionado por algumas pessoas para que faça uma cobrança ao 
secretário de obras com relação a permuta com alguns lotes no loteamento Mirante dos 



Pontões, pediram para fazer algumas escavações. Porém esclareceu que devido a uma 
lei aprovada anteriormente, não é possível realizar essas escavações e pediu para as 
pessoas que o procuraram terem paciência até que consigam resolver esse impasse.  
Parabenizou o prefeito Brizola que conseguiu um repasse de mais de um milhão e 
trezentos mil reais, oficializado junto ao Governo do Estado, para ampliação e 
drenagem e infraestrutura da pavimentação do loteamento novo, pediu para as pessoas 
terem um pouco mais de paciência que em breve estarão doando os lotes para quem 
realmente precisa. Agradeceu a todos que ouve as sessões pela rádio Águia FM, disse 
que é importante, pois muitos não podem comparecer no dia da sessão. Disse que a 
prefeitura estará em boas mãos quando o prefeito se ausentar e parabenizou o vereador 
Amarildo Franskoviaski pela oportunidade. Agradeceu a todos e encerrou seu discurso. 
Em seguida o Presidente 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 trabalho e por esse momento especial em 
sua vida. Deixou os pêsames a família Cassaro, disse saber como é a perda de um ente 
querido. Parabenizou a todos os funcionários da Câmara e também os funcionários do 
município, pois se comemorou no ultimo domingo, dia vinte e oito, o dia do servidor 
público. Com relação a política, disse que democracia é cada um exercer seu direito 
enquanto cidadão e não deixar de votar. Respeita o voto de cada um e disse que 
independente de qual presidente ganhasse que trabalhe pelo povo, para melhorar a vida 
dos brasileiros. Pediu para que os deputados eleitos em nosso estado, que façam 
parcerias com o governo para melhor a vida do povo, que não deixem de representar 
nosso Estado, assim como no Senado, que essa mudança venha para contribuir e 
melhorar a qualidade de vida da população. Disse que na última sexta-feira o prefeito 
assinou o convênio para receber o repasse para construir o calçamento do loteamento. 
Deixou um repúdio ao governador eleito, Renato Casagrande, devido a equipe de 
transição do seu novo governo ter pedido junto ao Tribunal de Contas para suspender 
algumas obras assinadas pelo atual Governador, sendo uma delas do Município de 
Águia Branca. Disse não concordar com essas suspensões, pois existe dinheiro do 
governo em caixa e que essas obras não deixarão dívidas para o próximo ano. Disse que 
irá assumir o cargo de prefeito nos próximos dias e que fará isso com a cabeça erguida e 
o pé no chão. Encerrou seu discurso agradecendo a presença de todos. Nesse momento o 
presidente voltou ao comando dos trabalhos da Mesa Diretora e em seguida passou a 
palavra para a vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira, que iniciou seu 
discurso cumprimentando o Presidente da Câmara, demais vereadores, os funcionários, 
os ouvintes da rádio Águia FM e todas as pessoas presentes. Agradeceu ao Senhor Deus 
por mais um dia de trabalho nessa Casa de Leis. Prestou condolências à família Cassaro 
e a uma família do Assentamento pela perda de um ente querido. Parabenizou todos os 
servidores públicos, tanto municipais quanto estaduais pelo dia do servidor público. 
Disse que houve dois momentos importantes na Igreja Católica que foi a Missa 
Sertaneja e a Missa de encerramento da Campanha Outubro Rosa promovida pela 
Secretaria de Saúde do município, evento muito importante para a conscientização e 
enfrentamento ao câncer de mama. Acolheu e parabenizou todos os novos políticos que 
estão chegando para governar o país e nosso estado. Que venham a partir de primeiro de 
janeiro com o pé no chão e dêem o que for de direito de toda a população. Disse que 
tem duas grandes indicações, mas que ainda não fez por escrito que é buscar através dos 
novos governantes uma emenda para o calçamento de um novo bairro que está surgindo 
no terreno dos Wroblewiski e a outra indicação é uma biblioteca municipal para atender 
não só os alunos, mas toda a população que precisar. Acolheu o Sr. Amarildo 



Franskoviaski, presidente da Câmara, que assumirá a prefeitura a partir do dia primeiro 
de novembro por vinte e três dias. Parabenizou- o pela oportunidade e desejou boa sorte. 
Também desejou boa sorte ao Vice presidente da Câmara, vereador João Milton 
Quiuqui, que assumirá a Presidência da mesma pelo mesmo período que o atual 
Presidente estiver afastado. Encerrou seu discurso agradecendo a Deus e a presença de 
todos os presentes. Nesse momento não havendo mais nenhum Orador inscrito na 
Tribuna, o presidente anunciou a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia, que 
foram as seguintes: Projeto de Lei nº 037/2018 entrou em discussão e a seguir em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 050/2018 entrou em 
discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei 
nº 051/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018 entrou em discussão e a 
seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Resolução nº 
002/2018 entrou em discussão e 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 13 de novembro do corrente ano. 
E para constar, eu secretário, lavrei a presente ata que depois de discutida e votada, será 
assinada por todos os vereadores presentes. 
 

Águia Branca/ES, em 30 de Outubro de 2018. 


