
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 02 de Outubro de 2018, sob a Presidência do Vereador 
Amarildo Franskoviask. Aos dois 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 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 início 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 058/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 037/2018 Institui e regulamenta a concessão de gratificação à 
procurador ou consultor jurídico municipal e comissão permanente de licitação, 
pregoeiro e equipe de apoio de pregão, designados a responderem pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de Águia Branca/ES e dá outras providências; 
Mensagem nº 063/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 040/2018 Estima a receita e 
fixa a despesa do Município de Águia Branca para o exercício de 2019; Mensagem nº 
064/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 041/2018 Institui a nota fiscal de serviços 
eletrônicos NFS-e – e dá outras providências e Indicação nº 011/2018 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. João Pinheiro Alves para falar sobre polícia, 
estradas e política. 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, os demais vereadores e todas as pessoas 
presentes na Sessão. Agradeceu a Deus por mais esse momento nessa Casa de Leis. 
Falou sobre um assunto que já foi polêmica em Águia Branca e disse que o Prefeito 
municipal em vez de resolver um problema, mas acabou criando outro com relação ao 
espetinho do “Gay”. Disse não ter nada contra o Jakesguey, é uma pessoa boa, 
trabalhador, está criando sua família, que têm compromisso igual todos os outros têm 
com suas famílias. Disse que o local onde se encontra atualmente o espetinho do “Gay” 
era para ser provisório e já está há mais de um ano, que a barraca montada no local está 
com mais de um metro para o meio da rua, que as pessoas precisam passam mo meio da 
rua para se desviarem da barraca e que estão reclamando dessa situação. Disse que 
aconteceu um acidente naquela esquina e as pessoas disseram que a motorista não viu, 
pois tinha um carro parado do lado e a barraca atrapalhou sua visão. Disse que naquele 
local já está ficando geladeira e outros materiais, com isso já está virando um comércio 
em plena avenida. Disse que o Jakesguey já está estruturado, que possui casa e 
automóveis bons e por isso já está na hora de procurar um aluguel, assim como todos os 
outros comerciantes. Disse saber que lá é um local agradável, aonde as pessoas vão 
como uma opção de lazer. Para finalizar disse que o Prefeito deve tomar providências 
para retirar o espetinho do “Gay” de dentro da Avenida, que tem que tomar essa atitude 
para resolver em definitivo essa situação. Disse que se o prefeito não resolver essa 
questão, ele próprio irá solucionar esse caso. Terminou seu discurso agradecendo a 
todos. Em seguida passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou 
seu discurso 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 que está caminhando nestes últimos quinze dias, em 
busca de eleger os melhores candidatos para conduzir com qualidade o nosso País, 
nosso Estado e nosso Município. Falou sobre a Indicação que apresentou sobre a 
construção de um guarde-rei na ponte localizada na propriedade do Sr. Ozéias Galdino, 
na região de Córrego das flores. Disse que na mesma região necessita da construção de 
um bueiro com aproximadamente cinco manilhas, pois não há saída de água e se chover 
muito pode atrapalhar a passagem do ônibus escolar e demais veículos. Falou também 
sobre a reforma de uma ponte na comunidade Córrego do Café, na propriedade do Sr. 
Peçanha, pois existe um grande fluxo de veículos e pedestres que passam por lá 
diariamente.  Disse estar sendo muito cobrado pelos funcionários públicos municipais 
com relação a um projeto de lei que está sendo criado pelos vereadores onde acabaria 
com os direitos adquiridos dos funcionários. Afirmou não ser verdade essa conversa que 
está circulando na cidade e disse que é a favor de todos os direitos que os funcionários 
vêm conquistando no decorrer dos anos trabalhados em prol do município de Águia 
Branca. Que não irá mexer no Plano de Carreira de ninguém, muito pelo contrário, irá 
lutar por melhores salários para cada um. Fez um pedido ao secretário Marcos para que 
se faça a troca das lâmpadas que estão queimadas na Comunidade Assentamento 16 de 
Abril. Disse estar sendo cobrado pelas famílias que lá residem. Pediu ao secretário de 
agricultura Valmir para que se faça um ou dois quebra-molas em frente à casa do Sr. 
Pedro, funcionário público afastado por motivo de doença. Está com dificuldade para 
respirar devido a grande quantidade de poeira no local e com isso dificulta a sua 
recuperação. Disse estar satisfeito, pois às centenas de pessoas e dezenas de comunidade 
que visitou só escutou elogios com relação à abertura das estradas vicinais. Parabenizou 
a administração, ao prefeito e secretários. Falou sobre a saúde, disse que melhorou 
muito, mas pode melhorar ainda mais. Disse que entregou uma ambulância no Distrito 
de Águas Claras para da mais comodidade àquelas pessoas que necessitam da saúde 
naquela região. Disse que foi entregue também mais uma viatura para a polícia da 
cidade de Águia Branca. Falou sobre o projeto que será votado nessa Sessão, sobre a 
doação de lotes às famílias carentes do município, disse que é de muita importância para 
o crescimento do município e para as famílias que receberão esses lotes. Encerrou seu 
discurso agradecendo a todos. 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. 
Disse que os projetos que estão em pauta nessa sessão são de suma importância para o 
município e para a população. Parabenizou o Comandante Tenente Simões e sua equipe 
que está fazendo um belíssimo trabalho no município. Disse que o Tenente está 
agradecido com o apoio que está tendo em Águia Branca, que noventa por cento da 
frota está praticamente nova e que recebeu uma viatura nova na semana passada. 
Agradeceu a polícia em geral que está fazendo um bom trabalho, mas disse que para 
isso a população também precisa ajudar, precisa trabalhar em parceria. Com relação a 
Secretaria de Saúde, parabenizou ao secretário Ronan e disse fazer parte da comissão de 
licitação e que mais carros foram comprados para essa secretaria, onde uma ambulância 
foi destinada para o Distrito de Águas Claras. Também disse que os trabalhos de 
reabertura das estradas foram feitos naquela região e muito bem executados. Falou que 
as demais regiões também serão atendidas, toda a população será beneficiada. Disse que 
no dia próximo a essa Sessão o município receberá a visita do Governador do Estado 
Paulo Hartung para assinar a ordem de serviço para construção da Rodoviária e Ciclovia 
no município, convidou a todos para comparecerem à Câmara. Pediu para todos os 
eleitores para votarem de forma consciente, que no domingo das eleições possam 



escolher não ma pressão, mas com responsabilidade, pois o futuro do país está em 
nossas mãos. 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 
da Prefeitura e da Câmara, os ouvintes da rádio Águia FM e todas as pessoas presentes. 
Agradeceu ao Senhor Deus por mais um dia de trabalho. Reforçou o convite para que as 
pessoas venham prestigiar a assinatura da ordem de serviço pelo Governador Paulo 
Hartung das obras que serão feitas no município, será um momento muito importante 
para todos. Com relação às eleições que acontecerão no próximo domingo, pediu a 
todos para votarem nos melhores candidatos e analisarem suas propostas com atenção 
para que ao final todos possam ser bem representados pelos candidatos eleitos. Disse 
que hoje o projeto para doação de lotes será votado e é apenas autorização ao Prefeito 
para que os mesmos possam ser doados, mas de agora em diante será feito todos os 
tramites legais para se fazer com a maior responsabilidade atendendo seriamente a quem 
realmente precisa. Parabenizou e agradeceu a polícia militar que atendeu com mais uma 
viatura e disse que essa viatura, segundo informações, será para reativar a patrulha rural, 
que se encontrava desativa por falta de veículo. Disse que esteve na região de Águas 
Claras e parabenizou pelo trabalho de reabertura das estradas e afirmou que os demais 
setores do município serão atendidos em breve. Lembrou que no dia 01 de outubro se 
comemora o Dia do Idoso e Dia do Vereador, sendo assim parabenizou a todos Idosos e 
Vereadores do município de Águia Branca. Parabenizou também todos os professores 
pelo seu dia que se comemora no dia 15 de outubro. Encerrou seu discurso dando boa 
noite e agradecendo a presença de todos. 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 036/2018 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 
039/2018 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 16 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 02 de Outubro de 2018. 


