
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 28 de Novembro de 2018, sob a Presidência do 
Vereador Amarildo Franskoviaski. Aos vinte e oito 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 EMEF “Catarina Rossini Bruni”, localizada na Comunidade 
Córrego das Flores, sob a presidência do Vereador Amarildo Franskoviaski, às 
dezenove horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andreia Polez, Amarildo 
Franskoviask, Antonia Aparecida Cassundé de Oliveira, Floresmil Barbosa Fiuza, João 
Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Lenilson da Fonseca Lacerda e Marcos 
Antonio Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: Antônio Carlos Silva Pimentel. 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 
098/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 068/2018 Autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no orçamento municipal vigente e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº 069/2018 Denomina rua na sede do município de Águia Branca e dá outras 
providências; Mensagem nº 100/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 070/2018 
Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2018 e dá outras 
providências; Mensagem nº 101/2018 Veto total do projeto de lei nº 065/2018; 
Indicação nº 014/2018 de autoria do Vereador João Milton Quiuqui; Indicação nº 
015/2018 de autoria do Vereador Lenilson da Fonseca Lacerda e Indicação nº 016/2018 
de autoria da Vereadora Antônia Aparecida Cassundé 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 Sra. Sirlene Dias 
Barbosa Guariz que falou sobre a EMEF “Catarina Rossini Bruni”. Logo após fez uso 
da Tribuna Livre a Sra. Elizangela Lotério que falou sobre as ações da Educação e 
EMEF “Catarina Rossini Bruni. Não havendo mais Oradores inscritos para a Tribuna 
Livre, o Presidente da Câmara passou a palavra a Vereadora Antônia Aparecida 
Cassundé de Oliveira que iniciou sua fala cumprimentando à Mesa Diretora, aos demais 
vereadores presentes e autoridades, aos ouvintes da rádio Águia FM e todas as pessoas 
presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Agradeceu a secretária 
Elizangela Lotério pelo bom trabalho que vem desempenhando a frente da Secretaria de 
Educação. Disse sobre as indicações que serão votadas nessa sessão, disse que 
conversou com o prefeito e que era da vontade dele dar um abono em dinheiro para os 
servidores, porém como não será possível, a vereadora fez uma indicação para que a 
carga horária dos servidores fosse reduzida nesse mês de dezembro como forma de 
compensação, disse que seu pedido foi acatado, por isso agradeceu ao prefeito. Disse 
que sempre que possível o Prefeito, dentro de suas possibilidades, vem ajudando os 
servidores, como por exemplo, aumentou o auxílio alimentação e melhorou o valor das 
diárias. Agradeceu mais uma vez por ter sido acatado a indicação que a vereadora fez no 
ano passado, o Prefeito juntamente com a secretária de Administração que conseguiram 
reabrir o setor de alistamento militar, para melhorar os munícipes que necessitam desse 
serviço. Disse que o pedido para reabrir o setor para fazer carteira de trabalho também 
já foi feito e que ano que vem espera ser atendida. Com relação a se colocar internet na 
EMEF “Catarina Rossini Bruni”, disse que é necessário, mas também precisa de 
computadores, tanto nessa escola quanto nas outras, pois muitas crianças não 
conseguem usar os computadores, devido a defeitos. Agradeceu ao Paulo César Galdino 
de Ávila, que se encontra internado, mas que foi um dos idealizadores para que essa 



escola fosse construída e começasse a funcionar. Disse que é uma pessoa muito 
importante para o município de Águia Branca e que está torcendo por sua recuperação. 
Encerrou seu discurso agradecendo a todas as pessoas presentes. Logo após o Presidente 
passou a palavra para o vereador João Milton Quiuqui fazer uso da tribuna. O vereador 
iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, aos vereadores, secretários 
presentes, funcionários e todas as pessoas que estavam acompanhando a sessão. Disse 
que hoje é um dia muito feliz para o presidente Amarildo, pois será votado um projeto 
que criará a escola que recebe o nome da sua avó, sendo assim disse que cada voto sim 
que os vereadores derem, será um sim pra ele. Disse que é o autor da indicação que 
pede instalação da internet na escola do córrego do café, pois falou que é muito 
importante internet nas escolas para se conectar com o mundo, disse que fez o pedido 
formal, protocolado para se dar mais credibilidade ao pedido. Agradeceu o ex-prefeito 
Amarildo Franskoviask pelo vinte e três dias que esteve à frente da prefeitura, disse que 
ele fez uma administração com responsabilidade, séria e que mostrou estar preparado 
para assumir a prefeitura por quatro anos.  Fez um ótimo trabalho nesse pequeno 
mandato e pediu uma salva de palmas para ele. Deixou claro para todos que está à 
disposição de quem precisar, disse que estará junto ajudando a cada pessoa que precisar. 
Disse que gosta muito da Comunidade Córrego das Flores. Agradeceu a todos pela 
presença e encerrou seu discurso. Em seguida o Presidente passou os trabalhos da Mesa 
ao vice-presidente para que pudesse fazer uso da Tribuna. Iniciou seu discurso 
cumprimentando a todos que foram prestigiar essa sessão itinerante, a Mesa Diretora, 
demais vereadores, funcionários, secretários e o prefeito municipal. Disse estar muito 
feliz por estar realizando essa sessão nessa comunidade que é muito importante para ele, 
disse que está mais feliz ainda porque essa escola recebe o nome de uma pessoa muito 
especial pra ele, que é sua avó Catarina Rossini Bruni. Disse que participou da 
negociação do terreno para construção dessa obra com seu tio, por isso esse dia é tão 
especial. Agradeceu ao Prefeito e ao Vice-Prefeito pela confiança depositada nele 
quando assumiu a administração da Prefeitura. Que assinou muitas ordens de serviço 
importantes nesse período, como por exemplo, a construção do portal da cidade. Disse 
que recebeu a todos que o procuraram e que a porta do gabinete esteve sempre aberta, 
disse que fez o possível para ajudar a todos que precisaram. Disse que não é fácil ser 
político e nem brincar de ser político, deve ter responsabilidade e caráter para 
administrar de forma séria para a população. Agradeceu todas as escolas, pois passou 
em quase todas quando fizeram a semana da família da escola, disse que é importante o 
prefeito acompanhar os trabalhos desenvolvidos na educação, é bom ter a presença dos 
pais e responsáveis pelas crianças do município. Falou sobre o Sr. Paulo César Galdino 
de Ávila, disse que conversou com ele por telefone mais cedo e que ele está se 
recuperando cada dia mais, pediu para continuar as orações e que em breve estará em 
casa e saíra bem dessa. Disse a respeito de um pedido para se construir o calçamento e a 
quadra de esportes, disse que conversou com um deputado e que em breve será 
destinada uma verba para se construir essas obras. Agradeceu mais uma vez pela equipe 
da escola onde se realizou a sessão, agradeceu sua família, todas as pessoas presentes, 
agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e encerrou seu discurso. Nesse momento 
o presidente voltou ao comando dos trabalhos da Mesa Diretora e em seguida passou a 
palavra para o vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou agradecendo a Deus por 
mais essa oportunidade de poder estar participando dessa sessão. Cumprimentou a Mesa 
Diretora, os vereadores, secretários presentes, autoridades, equipe da escola e demais 
pessoas que foram prestigiar essa sessão. Parabenizou o Sr. Augusto, dono da 
propriedade onde está localizada a escola, disse que a iniciativa de permitir a construção 
dessa obra em sua propriedade foi muito importante, pois ajudou muitas famílias que 



residem nessa região. Parabenizou ao presidente da Câmara pela brilhante 
administração que fez frente à Prefeitura no período em que assumiu o cargo de prefeito 
municipal. Reforçou a indicação que fez há uns dias onde pede para se construir um 
guarde rei na ponte que dá acesso ao rio São José, uma ponte alta e que trás perigo para 
quem nela passa e também um bueiro na propriedade do Sr. Ozéias Galdino, pediu para 
que o prefeito atenda esses pedidos e olhe com carinho para essa comunidade. Disse que 
no último final de semana aconteceu à final do campeonato municipal, parabenizou 
todos os envolvidos e a secretaria de esportes, disse que esporte é vida e que ano que 
vem farão ainda melhor. Encerrou seu discurso e agradeceu a todos pela presença. Neste 
momento o Presidente passou a palavra ao vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que 
iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, demais vereadores, prefeito 
municipal, secretários, funcionários e todos os presentes na sessão. Parabenizou a 
diretora da escola e funcionários pela organização e limpeza que se encontra a escola, 
disse que estão de parabéns pelo zelo que todos têm por esse espaço. Parabenizou o 
secretário de saúde pelas palestras que aconteceram no município com relação ao 
novembro azul, mês destinado a prevenção do câncer de próstata nos homens. Disse que 
algumas pessoas criticam a secretaria de saúde por não conseguirem consulta médica ou 
exame, mas disse que já se autorizou mais de quarenta mil consultas até hoje. Que as 
consultas estão sendo autorizadas e as consultas também. Falou sobre o calçamento lá 
do distrito de Águas Claras, disse que devido as chuvas do ano passado foi danifico, que 
a empresa consertou, porém está danificada novamente, pediu ao secretário e os 
responsáveis que avaliem e consertem novamente, pois está perigoso. Fez um pedido ao 
prefeito para se instalar o prontuário eletrônico nas unidades de saúde, pois assim os 
médicos estarão interligados e saberão quais os procedimentos adotados aos pacientes 
quando eles são atendidos. Pediu a população para colaborar, pois muitas pessoas 
requerem exame médico, mas depois não voltam pra buscar e isso causa prejuízo ao 
município, além de deixar outras pessoas que necessitam sem conseguir liberação de 
exames. 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 
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 068/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo 
sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 069/2018 entrou em discussão e a 
seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 070/2018 
entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; 
Mensagem nº 101/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado 
por unanimidade e Projeto de Lei nº 062/2018 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 
11 de dezembro 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 28 de Novembro de 2018. 


