
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 16 de Outubro de 2018, sob a Presidência do Vereador 
Amarildo Franskoviask. Aos dezesseis 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 068/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 045/2018 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e 
dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 Acolhe o parecer 
prévio do tribunal de Contas TC – 5.094/2017, relativo à prestação de contas da 
Prefeitura Municipal de Águia Branca, exercício 2016, de responsabilidade da Sra. Ana 
Maria Carletti Quiuqui e Moção de Aplausos nº 003/2018 de autoria do Vereador 
Marcos Antônio Meneguete Quiuqui. 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. Ronan Ronconi Padovani para fazer a Prestação 
de Contas da Secretaria Municipal de Saúde. Não havendo mais Oradores inscritos para 
a Tribuna Livre, o Presidente da Câmara passou a palavra ao Vereador João Milton 
Quiuqui que iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, aos Vereadores e 
demais pessoas presentes. Disse sobre a sinalização na praça que fica próxima a Igreja 
Católica, que já comunicou ao prefeito e que em breve será modificada, pois não há 
faixas de pedestres e não há mais estacionamento. Naquele local existem várias lojas e 
devido à mudança na sinalização elas estão sendo prejudicadas. Disse que esse assunto 
já é de conhecimento do secretário de obras e do prefeito, por isso espera que seja 
resolvido o quanto antes e que não falará mais sobre isso. Elogiou as mulheres que 
exercem suas funções profissionais, mas que também tem compromisso com as 
famílias. Elogiou a mulher policial que foi a mais votada para deputada federal em São 
Paulo e criticou o Vereador de Alfenas – MG que criticou essa policial por ter matado 
um assaltante no meio da rua. Elogiou todas as mulheres do Brasil, do Espírito Santo e 
de Águia Branca que são mulheres de verdade. 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, secretários e demais pessoas presentes na Sessão. Pediu a 
Deus que continue abençoando a todos no dia-a-dia e que conforte a família do Sr. José 
Antônio Delázari, que cometeu suicídio e disse saber da dificuldade que a família 
passará de agora em diante. Agradeceu ao secretário de saúde pelo trabalho que 
desempenha em prol do município, disse estar acompanhando e fiscalizando os 
trabalhos desenvolvidos pela equipe daquele setor e fez uma crítica construtiva com 
relação aos medicamentos oferecidos pela rede pública, pediu para melhorar a qualidade 
dos mesmos. Disse saber que o secretário tomará providências com relação a esse caso. 
Agradeceu também ao secretário Valmir e disse que hoje será votado um projeto que 
autoriza um aditivo para compra de mais combustível para não deixar a frota parar e o 
trabalho continuar. Disse que já votaram mais de 60 projetos e todos são muito 



importantes para o desenvolvimento do município, que várias obras já estão sendo 
executadas e que em dois anos de administração o município já mudou muito e 
agradeceu o prefeito por isso. Disse estar a disposição da população nesses dois anos 
que ainda tem de mandato e que fará muita coisa em prol de todos pois ainda continua 
sendo um vereador atuante. 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. Agradeceu a presença do secretário de 
saúde e sua equipe pela prestação de contas. Deixou suas condolências à família do Sr. 
José Antônio Delázari, pois foi um grande pai de família e deixou sua marca, onde em 
vida também foi vereador nessa Casa de Leis. Parabenizou a todos os professores pelo 
seu dia, disse que esses profissionais são grandes lutadores que ajudam a cuidar dos 
filhos no dia-a-dia nas escolas. Deixou um grande abraço aos professores do município 
e pediu a Deus que abençoe a paciência de cada um. Falou sobre os projetos que serão 
votados nessa Sessão, que são de extrema importância para a continuidade dos trabalhos 
que estão sendo desenvolvidos no município e agradeceu a todos os vereadores pelo 
entendimento e parceria com a administração pública. Disse que pela manhã neste dia o 
prefeito municipal foi convidado a ir em Vitória para assinar o convênio da construção 
do portal do município, pois devido a mudança do local de construção, precisou-se 
alterar o valor do convênio e de nova assinatura. Falou sobre a secretaria de saúde, que a 
equipe precisa ter paciência, pois algumas pessoas chegam e querem atendimento 
imediato e isso pode causar alguns transtornos no desenvolvimento das atividades 
daquele setor. Com relação aos carros da saúde, disse que possui treze veículos, mas 
que se fosse pra atender a todos não seria suficiente e disse que alguns pacientes 
agendam viagem para Colatina ou Vitória e na hora não aparecem e isso atrapalha a 
marcação de viagem pra outra pessoa que também precisa, disse que a população 
precisa ajudar e também fazer sua parte. Falou sobre notícias falsas que algumas 
pessoas publicam nas redes sociais, que é preciso falar sobre fatos verídicos e quando se 
tem documentos comprobatórios, pois viu uma publicação criticando a administração 
com relação à saída do médico Bernardo da secretaria de saúde, disse que é direito dele 
enquanto funcionário e que o secretário já está tomando as medidas cabíveis para a 
contratação de novos profissionais. Convidou a todos para participarem da última 
Sessão Ordinária do ano que será dia dezoito de dezembro, pois precisa fazer uma 
prestação dos últimos anos em que esteve a frente da presidência da Câmara Municipal. 
Encerrou seu discurso dando boa noite a 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. Parabenizou a presidente do Águia 
Branca Prev, Suziane Paste, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo frente ao 
sindicato e disse que em breve será construída a sede própria do Instituto, tudo dentro 
das legalidades necessárias. Deixou à família do senhor José Madaleno as condolências 
por sua perda, disse ser um morador antigo do município e também à família do senhor 
José Antônio Delázari, ex vereador dessa Casa de Leis, disse ser uma perda irreparável. 
Parabenizou mais uma vez aos professores e as crianças e a diretora de Educação que 
ofereceu um grande momento de confraternização e uma missa pelo dia dos professores 
em agradecimento pela saúde de todos que lutam pela educação de todos os alunos. 
Com relação aos projetos que serão votados, disse sobre o Projeto de Decreto 



Legislativo que se refere a prestação de contas da Prefeita Municipal no ano de 2016, 
disse que votarão a favor para que seja arquivado, que acatarão o parecer do Tribunal de 
Contas. Sobre o projeto que diz respeito a construção do portal, disse que já está no site 
do governo e agradeceu ao prefeito e demais envolvidos pela liberação desse recurso. 
Com relação as obras que se iniciarão em breve, disse que será uma oportunidade de 
emprego para os cidadãos de Águia Branca, pois surgirão muitas vagas de emprego. 
Parabenizou ao secretário de saúde pela prestação de contas e pelo belo trabalho que 
está sendo desenvolvido para o povo, juntamente com toda sua equipe. Com relação a 
sinalização da praça próximo à Igreja Católica, disse que infelizmente não ficou com 
acessibilidade para as pessoas que vão naqueles comércios e querem estacionar. 
Convidou a todos para participarem de uma celebração da Santa Missa de encerramento 
do Outubro Rosa que acontecerá no próximo dia vinte e oito, às 07:30 da manhã. 
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 045/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 041/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 040/2018 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 
029/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 entrou em discussão e a 
seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Moção de Aplausos nº 
003/2018 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 30 de outubro 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 16 de Outubro de 2018. 


