
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 10 de Dezembro de 2018, sob a Presidência do 
Vereador Amarildo Franskoviaski. Aos dez 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: Altair 
Andreia 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 102/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 071/2018 Altera leis do 
ordenamento jurídico do município de Águia Branca/ES e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº 072/2018 Denomina rodoviária na sede do município de Águia Branca 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 073/2018 Denomina ciclovia na sede do 
município de Águia Branca e dá outras providências; Projeto de Lei nº 074/2018 
Denomina portal na sede do município de Águia Branca e dá outras providências; 
Requerimento nº 006/2018 Solicita Informações; Requerimento nº 007/2018 Solicita 
Informações e Requerimento nº 008/2018 Solicita Informações. 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. Marcos da Rocha 
que falou sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social. Não havendo mais 
Oradores inscritos para a Tribuna Livre, o Presidente da Câmara passou a palavra ao 
Vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais 
um dia de vida, cumprimentou a Mesa Diretora, aos demais vereadores, funcionários e 
todas as pessoas presentes. Falou sobre a importância de se ter lideranças comunitárias 
acompanhando os trabalhos dos vereadores, pois eles representam todas as pessoas que 
moram nas mesmas comunidades. Parabenizou os responsáveis pela secretaria de 
esportes pelo brilhante trabalho que fizeram com relação ao campeonato municipal e 
disse que esporte é vida. Falou que várias famílias o procuraram por diversas vezes 
pedindo explicações sobre os gastos altos de energia elétrica da prefeitura municipal em 
obras desativadas, como por exemplo, postos telefônicos e escolas. Disse ter feito em 
seis comunidades um levantamento dos valores que estão sendo pagos nestas 
construções, mas que ninguém está usando e que somam anualmente quase cem mil 
reais. Disse que precisa fazer uma averiguação e que se traga uma resposta para a 
população. Disse que foi atendido quando fez uma indicação pedindo a construção de 
um meio-fio e agradeceu o secretário Marcos. Agradeceu a presença de todos e encerrou 
seu discurso desejando um feliz natal e um ótimo 2019. Em seguida o presidente passou 
a palavra a vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira que iniciou seu discurso 
cumprimentando a Mesa Diretora, os vereadores, funcionários, todas as pessoas 
presente e os ouvintes da Radio Águia FM. Agradeceu a Deus pela oportunidade de 
estar mais uma vez na sessão e agradeceu pela chuva. Deixou uma homenagem póstuma 
às famílias Gonçalves e Reis pela morte da Sra. Maria Gonçalves dos Reis, conhecida 
como Litinha, disse que era professora aposentada e esposa de um funcionário 
aposentado da Prefeitura. Parabenizou o secretário de Assistência Social, Marcos, por 
sua fala e prestação de contas, disse ser muito importante para que todos tenham 
conhecimento dos trabalhos que estão sendo realizados. Parabenizou pelo belo trabalho 



que vem desenvolvendo. Disse que já fez uma indicação para se construir uma tapagem 
no Centro de Convivência da Terceira Idade e colocar ar condicionado, que esse ano 
não foi possível, mas que no início do próximo ano espera ser atendida. Agradeceu o 
Presidente da Câmara, Amarildo Franskoviask, pelo belo trabalho que fez frente à 
prefeitura nos vinte e três dias que foi prefeito da cidade e também agradeceu o Vice-
Presidente, João Milton Quiuqui, que assumiu a presidência da Câmara nesse período. 
Disse que a Igreja Católica fará uma missa com o Pe. Celso, que já foi pároco aqui em 
Águia Branca e convidou a todos para participar. Justificou que devido as chuvas o 
sorteio do IPTU que seria sábado passado foi adiado e assim que tiver uma nova data a 
prefeitura comunicará a todos. Agradeceu mais uma vez por ter sido acatado a indicação 
que 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 
Educação, agradeceu por mais um ano letivo que está terminando, agradeceu a todos 
envolvidos nessa secretaria e disse estar feliz por ter alunos que estão tendo êxito na 
continuidade da educação de cada um. Agradeceu a todos que se empenham para que 
isso aconteça. Disse ser uma felicidade para a comunidade escolar e para os pais dos 
alunos. Agradeceu a todos os secretários que atuaram durante esse ano com 
competência e inteligência atendendo a população sempre dentro das possibilidades. 
Agradeceu a todos os funcionários, pois disse que os secretários não trabalham sozinhos 
e que cada servidor desempenha sua função de forma responsável, comprometidos com 
a administração do município. Agradeceu também aos funcionários da câmara pelo 
brilhante trabalho que desempenham. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. 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, secretários presentes, funcionários e demais pessoas que se encontravam na 
sessão. Parabenizou o secretário de Assistência Social por ter feito a prestação de contas 
de seus trabalhos realizados nesse tempo em que está à frente da secretária. Agradeceu a 
todos os presentes na última sessão, que foi itinerante e aconteceu na comunidade 
Córrego das Flores, disse que foi aprovado o projeto de criação da Escola que é muito 
importante para toda aquela região. Disse que na última semana esteve em Vitória, na 
Assembléia Legislativa reivindicando umas emendas para o município de Águia 
Branca, disse que as emendas pedidas para esse ano só serão votadas em janeiro do 
próximo ano, pois o Governador eleito pediu para analisá-las com mais tempo. Disse 
que pediu várias emendas para a Pestalozzi de Águia Branca, pois é uma área que mais 
precisa, pois devemos abraças a causa das pessoas com deficiência. Pediu para todos 
que puderem se tornar sócios da Pestalozzi, pois só quem precisa desse atendimento e 
tem deficiente em casa é que sabe o sofrimento que passa, então se cada um puder 
ajudar fará uma diferença enorme na vida dessas pessoas. Disse que foi na SEAG e os 
pedidos para construção das pontes foram atendidos, que o município foi contemplado 
com quatro pontes e que o mais rápido possível já se começará essas obras e assim 
agradeceu o Governo do Estado pela parceria e liberação desses recursos e de outros 
para várias obras que serão iniciadas no município. Agradeceu a Deus pelo ótimo ano 
que se passou, disse que foi um ano de muitas chuvas, mas sem desastres, que isso 
contribuiu muito para a agricultura e quem dela necessita. Convidou a todos para a 
ultima sessão do ano que acontecerá no dia dezoito de dezembro onde fará sua prestação 
de contas dessas últimos quatro anos que esteve frente a presidência da câmara. Disse 
que entregará a Casa arrumada para o próximo presidente e que isso é mérito dos 
funcionários que estão sempre juntos com o presidente desenvolvendo um brilhante 



trabalho. Disse que as contas da Câmara do ano de 2017, que é de sua responsabilidade 
já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e isso mostra o trabalho sério e competente 
que desenvolveu nesse período. Encerrou seu discurso agradecendo a todos e desejando 
um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Logo após, o Presidente anunciou a leitura das 
matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Requerimento nº 
006/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade; Requerimento nº 007/2018 entrou em discussão e a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade e Requerimento nº 008/2018 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 18 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 10 de Dezembro de 2018. 


