
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 05 de Fevereiro de 2019, sob a Presidência do 
Vereador João Milton Quiuqui. Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezenove, 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 Andréia 
Polez, Amarildo Franskoviask, Antonia Aparecida Cassundé de Oliveira, Antônio 
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 
001/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 001/2019 Autoriza o município de Águia 
Branca firmar convênio com a Associação dos Universitários de Águia Branca com o 
objetivo de repassar à mesma o valor equivalente a 50% das diárias relativas ao 
transporte escolar até as Instituições de Ensino Superior, nas cidades de Nova Venécia e 
Colatina-ES, e dá outras providências; Mensagem nº 002/2019 que encaminha o Projeto 
de Lei nº 002/2019 Institui na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Águia 
Branca, na Secretaria Municipal de Saúde, criada pela Lei Municipal nº 53 de 07 de 
fevereiro de 1990, a função comissionada especial, bem como a Coordenação Contábil 
do Fundo Municipal de Saúde e a Coordenação Municipal de Planejamento em Saúde; 
Mensagem nº 003/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 003/2019 Institui na 
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Águia Branca, na Secretaria 
Municipal de Administração, criada pela Lei Municipal nº 53 de 07 de fevereiro de 
1990, a função comissionada especial, bem como a Coordenação Municipal de 
Patrimônio; Projeto de Lei nº 004/2019 Denomina CMEI na sede do Município de 
Águia Branca e dá outras providências e Indicação nº 001/2019 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. Sebastião Pereira Viana Filho que falou sobre a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política. Não havendo mais Oradores 
inscritos para a Tribuna Livre, o Presidente da Câmara passou a palavra ao Vereador 
Amarildo Franskoviask que iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, 
demais vereadores, secretários e funcionários presentes, o Prefeito Brizola e a toda 
população presente. Disse com relação aos projetos que estão em pauta neste dia, que 
alguns serão votados hoje e alguns serão enviados para as comissões analisarem com 
maior rigor. Disse que não é para prejudicar nenhum servidor, apenas porque não veio 
anexo aos projetos o impacto financeiro, por isso será solicitado e posteriormente 
votado. Disse que a transparência no setor público é primordial e é com isso que está 
preocupado. Com relação ao projeto dos universitários, disse que é favorável, uma vez 
que sempre foi votado, é importante para ajudar a diminuir o valor que os estudantes 
pagam. Parabenizou a fala do secretário Sebastião, pois disse que entre os prefeitos e 
políticos deve haver parceria e não politicagem. Falou que o prefeito de Pancas é 
“politiqueiro”, que o conhece e que prefeito não pode ficar com picuinha besta. Com 
relação às pessoas que escrevem contra a administração em redes sociais, disse que são 
pessoas que não tem ocupação e vivem criticando a administração. Disse que se faz 
política mostrando trabalho e fazendo para o povo. Parabenizou o prefeito pelo belo 
trabalho que vem fazendo. Parabenizou por ter terceirizado alguns cargos da prefeitura e 



disse que em uma semana de terceirização a cidade já está diferente, que era para 
terceirizar todas as áreas. Disse que para ser candidato não se pode ter dinheiro, mas sim 
prestigio. Parabenizou ao Rodrigo, do departamento de esporte, pelos jogos de verão 
que estão acontecendo no município. Disse ao prefeito que fez uma indicação para se 
construir um ponto de ônibus próximo a ponte, sentido Barra de São Francisco. Que 
será uma construção pequena e que não gastará muito dinheiro. Parabenizou o 
presidente João Milton Quiuqui e desejou boa sorte frente à presidência, disse ter 
certeza que fará um excelente trabalho. Encerrou seu discurso e agradeceu a presença de 
todos. Logo 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, demais vereadores, Prefeito, Secretários, funcionários e demais pessoas. 
Parabenizou ao secretário de Meio Ambiente, Sebastião, por sua fala. Parabenizou o 
secretário de Saúde, Ronan, pelos bons profissionais que têm, mas que ainda é preciso 
cobrar de alguns funcionários que não atendem a população da forma como deveria e 
que não querem o bem do município, mas que no geral a equipe está de parabéns. Disse 
que fez algumas indicações para a comunidade Berlim e também outras comunidades e 
que em breve espera que sejam atendidas. Disse que chegou um pedido da comunidade 
do Massucatti para se tirar um monte de terra que está em frente a casa de um 
cadeirante. Para finalizar sua fala, disse que em dois anos de trabalho na Câmara está 
muito feliz pelo trabalho que vem desenvolvendo para toda a população do município. 
Parabenizou o prefeito por sempre está buscando melhorias para o município de Águia 
Branca e pela transparência em suas ações. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. 
O presidente passou à palavra a vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira que 
iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, demais vereadores, prefeito 
municipal e secretários, todos os funcionários, bem como todas as pessoas presentes. 
Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar na sessão, à primeira do ano 
após o recesso de fim de ano. Estendeu seus sentimentos a todos das famílias Pimenta e 
Rodrigues, pela perca do Sr. Manoel Pimenta e também às famílias do Sr. Delcide por 
seu falecimento. Que Deus os conforte neste momento de dor. Disse que como 
representante da Educação esteve presente na abertura do ano letivo de 2019 e desejou a 
todos, funcionários, alunos e pais e tenham um ano abençoado e de muito trabalho. 
Disse ao prefeito sobre uma indicação que fez no ano passado e que fará mais uma vez, 
que é sobre o piso salarial nacional, pediu ao prefeito para analisar com carinho antes 
que tenha que adequar por força da lei. Disse que criou um projeto para homenagear a 
professora Eleniza Mota do Prado, que faleceu no ano passado e era funcionária da 
prefeitura, onde se colocará seu nome no CEMEI. Com relação ao transporte escolar, 
adiantou que no que se refere ao município, está tudo certo, porem existe algumas linhas 
que ainda não está passando, mas que é obrigação do Estado.  Parabenizou o município 
pela terceirização de alguns funcionários, disse que está funcionando e que foi uma 
grande decisão da administração e vai funcionar cada vez mais e no passar do tempo, 
poderia terceirizar mais cargos. Encerrou seu discurso desejando uma boa noite a todos. 
Passou a palavra ao vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e os demais vereadores, o Prefeito Brizola, 
secretários, funcionários e demais pessoas presentes nesta sessão. Disse que tiveram 
uma reunião em Boa Vista com praticamente umas setenta pessoas, com várias 
autoridades presentes e nessa reunião várias pessoas estavam pedindo socorro ao 
município de Águia Branca, pois apesar de pertencer ao município de Pancas não estão 
tendo atendimentos, por isso parabenizou ao Secretário de Saúde e ao Prefeito por 
sempre atender a todos que precisam, mesmo que de outro município. Pediu para que a 
Coordenadora dos PSF´s se faça mais presente nas unidades de saúde, que cumpra sua 



carga horária e atenda a todos que precisam. Com relação às críticas feitas em redes 
sociais disse ao prefeito que não precisa se preocupar porque isso são ciúmes e que o 
povo está vendo o resultado do trabalho. Um prefeito que vai entregar várias obras, 
algumas mais bonitas da região não precisa se preocupar com fofocas de redes sociais. 
Encerrou seu discurso agradecendo a todos pela presença. Neste momento o Presidente 
passou os trabalhos da Mesa Diretora ao vice-presidente para fazer uso da Tribuna e 
iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, os vereadores, prefeito 
municipal, secretários presentes, funcionários e demais pessoas que se encontravam na 
sessão. Agradeceu a Deus por lhe colocar nesta posição de Presidente da Câmara, e 
disse que está muito feliz, agradeceu todos os funcionários da Câmara, pois mesmo os 
que estavam de férias quando precisou estavam à disposição. Parabenizou e agradeceu 
ao Sargento Alfredo pela presença e por todo trabalho realizado no município de Águia 
Branca no tempo em que esteve aqui. Falou sobre o prefeito de Pancas, que a maioria 
dos secretários não são da lá, são de outros municípios. Disse sobre os secretários do 
município de Águia Branca, disse que elogia o trabalho de todos, que são honestos e 
tem qualidades para assumir o cargo em que se encontram. Disse que é difícil ter uma 
equipe de secretários como os oito que estão trabalhando juntamente com o Prefeito. 
Falou que dificuldades sempre terão, pois o município é grande, então é difícil atender a 
todos, mas os secretários são eficientes e estão sempre fazendo o melhor. Encerrou seu 
discurso agradecendo a todos pela presença. Neste momento o presidente voltou ao 
comando dos trabalhos da Mesa Diretora e não havendo mais nenhum Orador inscrito 
na Tribuna, o Presidente passou a palavra ao Prefeito Municipal, Sr. Ângelo Antônio 
Corteletti. Logo após, o Presidente anunciou a leitura da matéria constante na Ordem do 
Dia, que foi a seguinte: Projeto de Lei nº 001/2019 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 no dia 
19 de fevereiro 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 05 de Fevereiro de 2019. 
 


