
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 18 de Dezembro de 2018, sob a Presidência do 
Vereador Amarildo Franskoviaski. Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 
Franskoviaski, às dezenove horas, com os seguintes Vereadores presentes: 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. Vereador ausente: Altair 
Andreia Polez. 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 103/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 075/2018 Autoriza o poder 
executivo municipal a celebrar contrato para transferência de trator com a associação 
dos pequenos produtores do Assentamento 16 de Abril de Águia Branca/ES e dá outras 
providências e Mensagem nº 104/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 076/2018 
Autoriza pagamento de cirurgia de vitrectomia para o Sr. Valmir Correa dos Santos, no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e dá outras providências. 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 que falou sobre Política. Não havendo mais Oradores inscritos para a Tribuna 
Livre, o Presidente da Câmara passou a palavra ao Vereador Lenilson da Fonseca 
Lacerda que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e os demais vereadores, 
o Prefeito Brizola e demais pessoas presentes nesta sessão. Agradeceu a Deus pelo 
encerramento de mais um ano de trabalho e de muitas conquistas, disse que Águia 
Branca foi um município contemplado com muitos recursos. Disse que no distrito de 
Águas Claras foram contemplados com a reforma da escola, o muro do cemitério, 
câmeras no distrito que é monitorado pela polícia militar, cincos pontos de internet para 
a população, caixas secas nas estradas, pontes de cimento, carro novo para transportar a 
equipe médica, ambulância zero quilômetro, aparelho de raios-x e aparelho de 
ultrassom, um trator para a associação de Águas Claras, um trator para o Assentamento 
16 de Abril. Disse que as pessoas deveriam participar mais das Sessões para saberem de 
fato o que os vereadores estão fazendo pela população. Para finalizar desejou boas 
festas a todos e um feliz ano novo. Disse que Águia Branca será uma cidade de iniciará 
o ano de cara nova. Agradeceu a todos e encerrou. Logo em seguida o presidente passou 
a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou seu discurso agradecendo a 
Deus por mais um ano de trabalho finalizado e por mais essa sessão. Cumprimentou a 
Mesa Diretora, os vereadores, o prefeito municipal e demais pessoas presentes. Disse 
que fará uma pequena prestação de contas dos trabalhos que foram desenvolvidos no 
município. Parabenizou o prefeito e disse que acompanhou de perto as administrações e 
que o prefeito está com uma equipe completa. Disse que nesses últimos dois anos teve 
apenas uma falta nas sessões, por isso agradeceu a Deus por poder concluir esse 
período. Falou que conseguiram um caminhão para o Assentamento 16 de Abril, um 
caminhão para o Assentamento Rosa de Saron, uma retro escavadeira para a 
comunidade de Águas Claras para se fazer as caixas secas nas estradas, conseguiram 
carros para a secretaria de saúde, conseguiram vinte mil reais onde compraram dez 
máquinas de costura que já se encontram na associação de Barra do Sertão e 
Taquarussu. Disse que noventa por cento de seu trabalho é focado na saúde do povo de 



Águia Branca, que deu a sua contribuição e está a disposição porque já passou por 
algumas situações e sabe como é difícil. Agradeceu ao secretário Valmir por sempre 
atender aos seus pedidos. Disse que tem um mandato de quatro anos e estará sempre 
trabalhando para atender a população que precisar. Encerrou seu discurso agradecendo a 
presença de todos e desejando um feliz natal. 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, bem como todas as 
pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar na sessão. 
Estendeu seus sentimentos a todos da família da Sra. Eva por seu falecimento. 
Agradeceu ao Prefeito por ter atendido as inúmeras indicações feitas pela vereadora e 
demais pedidos, como já foram citados anteriormente. Agradeceu aos colegas 
vereadores pelo companheirismo e respeito que têm com os vereadores e o povo de 
Águia Branca. Agradeceu a todos os funcionários da Câmara pelo trabalho 
desenvolvido e disse que ninguém é bom sozinho, é preciso trabalhar em grupo. 
Agradeceu os funcionários da Prefeitura, disse que sabe da importância de cada um, 
desde o gari até o médico, que todos são iguais. Agradeceu a todos pela presença e 
encerrou seu discurso. 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 estar nessa última sessão do ano. Agradeceu a todos os secretários municipais 
e seus respectivos funcionários. Agradeceu às famílias que serão homenageadas nos 
projetos do dia, onde dará nome ao portal, ciclovia e rodoviária da cidade. Disse que 
fará uma prestação de contas de seus trabalhos dos últimos quatro anos como presidente 
da Câmara, disse que sai feliz porque é um homem público e não tem vergonha de ficar 
cara a cara com o povo, pois trabalhou com honestidade. Citou várias aquisições e 
melhorias que fez na Câmara, bem como serviços executados, redução de despesas, 
devolução de recursos, prestação de contas aprovadas, dentre outros serviços nos anos 
de 2015 a 2018. Falou sobre alguns pedidos que fez a vários deputados em prol de 
melhorias para o município. Disse sobre suas indicações que foram atendidas ao longo 
do ano e assim agradeceu ao prefeito por sempre atender seus pedidos, disse estar 
realizado por isso e também pelos vinte e um dias que esteve à frente do executivo 
municipal. Disse aos vereadores que podem contar com ele sempre para juntos fazerem 
o melhor por Águia Branca. E para finalizar agradeceu mais uma vez aos funcionários 
da Câmara por toda compreensão, ajuda e trabalho realizado nestes anos todos que 
esteve à frente da presidência da Câmara. Disse ao novo presidente que está deixando a 
Câmara com um saldo positivo, com as contas pagas e o saldo de provisão exigida pelo 
Tribunal de Contas, desejou boa sorte, desejou um feliz natal e encerrou seu discurso. 
Neste momento o presidente voltou ao comando dos trabalhos da Mesa Diretora e em 
seguida passou a palavra para o vereador João Milton Quiuqui que iniciou seu discurso 
cumprimentando a Mesa Diretora, aos demais vereadores, Prefeito Municipal, amigos 
militares, secretários e funcionários públicos e todas as pessoas presentes. Disse que a 
partir de primeiro de janeiro assumirá a presidência da Câmara com educação e com 
respeito, como sempre tratou a todos. Falou que trocará a direção da câmara no seu 
mandato. Disse que conduzirá essa Casa de Leis com carinho e responsabilidade e 
punho de ferro, que estará ao lado dos funcionários pedindo opinião sempre que precisar 
e que estará junto com os vereadores para fazerem um bom trabalho. Disse para 
finalizar que daqui dois anos entregará a Câmara para o novo presidente em ordem da 
mesma forma que receberá em janeiro do atual presidente, Amarildo Franskoviask. 
Encerrou seu discurso agradecendo a todos pela presença. Nesse momento 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 
das matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 
071/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 072/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 073/2018 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 
074/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº 075/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 076/2018 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 no dia 05 de fevereiro do próximo 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 18 de Dezembro de 2018. 
 


