
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 13 de Novembro de 2018, sob a Presidência do 
Vereador João Milton Quiuqui. Aos treze dias do mês de novembro 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 João Milton 
Quiuqui, às dezenove horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andreia 
Polez, Antonia Aparecida Cassundé 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. Vereador ausente: Amarildo 
Franskoviask por estar exercendo o cargo de Prefeito Municipal. 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 082/2018 que 
encaminha o Projeto de Lei nº 052/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras providências; Mensagem nº 
083/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 053/2018 Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras providências; 
Mensagem nº 084/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 054/2018 Autoriza a 
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras 
providências; Mensagem nº 085/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 055/2018 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e 
dá outras providências; Mensagem nº 086/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
056/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal 
vigente e dá outras providências; Mensagem nº 087/2018 que encaminha o Projeto de 
Lei nº 057/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento 
municipal vigente e dá outras providências; Mensagem nº 089/2018 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 058/2018 Altera a Lei Municipal nº 1.464/2018 que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano do município de Águia Branca e dá outras providências; 
Mensagem nº 090/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 059/2018 Autoriza a 
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras 
providências; Mensagem nº 091/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 060/2018 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente e 
dá outras providências; Mensagem nº 092/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
061/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal 
vigente e dá outras providências; Mensagem nº 093/2018 que encaminha o Projeto de 
Lei nº 062/2018 Altera a Lei Municipal nº 1.241/2014 que denomina escola municipal e 
dá outras providências; Mensagem nº 094/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
063/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal 
vigente e dá outras providências; Mensagem nº 095/2018 que encaminha o Projeto de 
Lei nº 064/2018 Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento 
municipal vigente e dá outras providências; Projeto de Lei nº 065/2018 Cria e denomina 
Bairro na sede do município de Águia Branca e dá outras providências; Mensagem nº 
096/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 066/2018 Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras providências; 
Mensagem nº 097/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 067/2018 Autoriza o poder 
executivo municipal realizar despesas com a aquisição de prêmio e doá-lo para a CDL 
de Águia Branca e dá outras providências; Requerimento nº 004/2018 Solicita 
informações; Requerimento nº 005 Solicita informações e Indicação nº 013/2018 de 



autoria do Vereador João Milton 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 Vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que iniciou seu discurso 
cumprimentando a Mesa Diretora, demais vereadores e todos os presentes na sessão. 
Falou sobre a reabertura das estradas, disse que na sessão anterior fez um comentário 
sobre esse assunto e foi mal interpretado pelo secretário. Disse que fez uma crítica 
construtiva e que representa o povo. Disse ter sido feito um compromisso com ele e 
com a população sobre a reabertura das estradas e que os trabalhos começaram a ser 
feitos e não deu prosseguimento. Falou sobre o horário dos funcionários, pois as 
máquinas estão lá na comunidade e os operadores estão chegando tarde e trabalhando 
pouco. Pediu para o prefeito conversar com o secretário de agricultura e resolver esse 
problema. Disse que não adianta ter várias máquinas se não tiver planejamento, ou seja, 
se não trabalhar organizado é pior do que se não tivesse máquina. Cobrou o secretário 
de obras sobre o calçamento feito no loteamento no Distrito de Águas Claras, pois com 
as chuvas ficou danificado. Disse que pegou o contrato na prefeitura e a empresa 
contratada tem responsabilidade de dar manutenção durante cinco anos, mas que foi a 
prefeitura quem fez os reparos. Falou que será votado um projeto para abrir crédito para 
lavar os carros da prefeitura, porem existe um lavador do município, então não justifica 
pagar por esse serviço, assim como a fábrica de manilhas, vários lugares necessitam de 
bueiros, disse então que seria melhor fazê-las do que comprá-las. 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. 
Parabenizou a fala do vereador Lenilson, pois disse que o trabalho dos vereadores é 
votar e acompanhar de perto os trabalhos que vem sendo executados nas comunidades, 
pois são muito cobrados pela população. Fez um pedido aos secretários que identifique 
a pessoa que é responsável para fiscalizar a frota de Águia Branca, disse que ela está 
completa, mas está mal organizada, tendo mau uso, está danificada e com avarias. Pediu 
aos secretários para terem mais cuidado, pois esses veículos são para atender a 
população e ainda têm mais dois anos de mandato, então se deve cuidar para chegar ao 
final do mandato e entregá-los em bom estado de conservação. Com relação à 
segurança, fez um apelo ao comandante, ao tenente e ao presidente da Câmara, pois 
disse que diversas vezes dois adolescentes estão empinando motos no asfalto em frente 
à sua lanchonete, que o local é de entrada e saída freqüentes de carretas e carros. Pediu a 
patrulha rural que possa averiguar melhor e punir os responsáveis. Falou sobre dois 
requerimentos de sua autoria sobre a arrecadação do município, fez uma breve prestação 
de contas para que todos tenham conhecimento. Sem mais nada a tratar, encerrou seu 
discurso agradecendo a todos. O presidente 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. Agradeceu ao presidente em exercício pela indicação de colocar o nome 
de seu tio, Bernardo Cassundé no novo bairro que em breve será habitado. Disse que o 
Sr. Bernardo foi uma pessoa que ajudou muito o município no passado e fez por 
merecer. Disse estar muito feliz com essa grande homenagem para esse grande homem 
que honrou toda sua família em vida. Parabenizou as escolas, através da secretaria de 
educação, que teve uma grande iniciativa de comemorar a semana da família na escola, 
onde teve palestras com líder religioso dentre outras atividades, pois é um evento 
importante para a interação entre escola e família. Agradeceu a todos que participaram e 
que colaboraram de alguma forma. Agradeceu ao secretário de obras, pois foi feito uma 



indicação nessa Casa de Leis para se consertar a iluminação do cemitério, o calçamento 
e um cruzeiro para se acender velas, então agradeceu por ter atendido aos pedidos 
apresentados. Agradeceu ao secretário Marcos, pois sempre que é solicitado algum 
serviço, os vereadores são atendidos. Agradeceu a presença de cada um presente, disse 
estar à disposição da população e encerrou seu discurso. Em seguida o Presidente em 
exercício, João Milton Quiuqui, passou os trabalhos da Mesa Diretora para a Secretária 
para que assim pudesse fazer uso da Tribuna. Iniciou seu discurso cumprimentando a 
Mesa Diretora, os 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. Disse sobre a indicação de sua autoria, com relação ao cemitério, disse que são 
umas obras simples, pequenas, porém muito sérias, mas que nunca foi feito, que três 
enterros já foram feitos a noite, então falta iluminação, calçamento numa curta distância 
e o cruzeiro, que todo cemitério têm. Com relação ao projeto dando nome ao novo 
bairro, disse que o Sr. Bernardo foi um homem muito importante para o 
desenvolvimento do município no passado, então é merecida essa homenagem. Disse 
que fez com muito carinho e dedicação. 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 052/2018 entrou em discussão e a 
seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 053/2018 
entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei nº 054/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 055/2018 entrou em discussão e a seguir 
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 056/2018 entrou 
em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei nº 057/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 059/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 060/2018 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 
061/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 063/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 064/2018 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 
066/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 067/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 058/2018 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 065 
entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; 
Requerimento nº 004/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade e Requerimento nº 005/2018 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 que 
será itinerante e acontecerá na Comunidade Córrego das Flores, dia 28 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 13 de Novembro de 2018. 
 


