
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 19 de Fevereiro de 2019, sob a Presidência do 
Vereador João Milton Quiuqui. Aos dezenove 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 
004/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2019 Autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no orçamento municipal vigente e dá outras providências; Mensagem 
nº 005/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 006/2019 Autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no orçamento municipal vigente e dá outras providências e 
Mensagem nº 006/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 007/2019 Altera a Lei 
Municipal nº 1.445/2018, que dá nome ao loteamento Mirante dos Pontões e denomina 
ruas e praças do mesmo 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. Eraldo Angeli que falou sobre a 
situação das estradas do Córrego Beija-Flor/Ebenézer. Não havendo mais Oradores 
inscritos para a Tribuna Livre, o Presidente da Câmara passou a palavra à Vereadora 
Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira que iniciou seu discurso agradecendo a Deus 
por mais um dia de trabalho, cumprimentou a Mesa Diretora e demais vereadores 
presentes, secretários e demais pessoas que se encontravam na sessão. Disse que fez 
uma indicação na sessão passada para mudar o nome da escola do Bairro João Paulo II 
para CMEI Professora Eleniza Mota do Prado, uma homenagem a professora que 
sempre contribuiu com a educação municipal. Com relação à fala do senhor Eraldo, 
aproveitou a presença do secretário de agricultura para se reunirem com o prefeito e 
darem uma atenção mais especial às comunidades Beija-flor 1 e 2. Com relação ao 
transporte escolar, disse que estão tendo alguns problemas com algumas linhas, mas que 
hoje o prefeito e algumas autoridades se reuniram para solucionar esse problema. Disse 
que as linhas que são de competência da município estão funcionando perfeitamente, 
porém as linhas que são de competência do Estado, ainda não estão funcionando devido 
a falta de repasse do dinheiro. Disse que o prefeito sugeriu que os pais de alunos que 
estão se sentindo prejudicados procurem o ministério publico e assim possa solucionar 
esse problema. Deixou suas condolências a todos da família do Sr. Beneir, que residia 
na Comunidade São Pedro. Encerrou seu discurso dizendo que a homenagem à família 
da professora Eleniza Mota do Prado fui uma indicação dela, porem foi em consonância 
com todos os vereadores. Em seguida o Presidente passou a palavra ao vereador 
Amarildo Franskoviask, que iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa Diretora, 
demais vereadores, secretário presentes, funcionários e toda a sociedade civil. Disse que 
é muito importante quando a sociedade acompanha o trabalho do vereador, pois assim 
sabem ao certo o que cada um vem fazendo em prol do município. Cumprimentou em 
especial a família da professora Eleniza Mota do Prado, que será homenageada nesta 
sessão. Falou sobre algumas colocações do Sr. Eraldo, disse que é muito importante 
quando uma liderança de comunidade vem reivindicar melhorias para as pessoas que 



residem nesta região. Parabenizou sua iniciativa, mas disse que aquela região está sendo 
atendida, sempre dentro do possível. Disse que percorreu hoje toda aquela região e que 
alguns pontos os próprios proprietários causam transtornos e depois a prefeitura que é 
criticada e fica somo se não tivesse fazendo nada.  Disse que os proprietários têm que 
colaborar, pois às vezes a máquina vai rapar a estrada alguns proprietários não deixam 
rapar em frente a suas casas, então isso também tem que ser analisado e resolvido. Disse 
que com as fortes chuvas do final do ano de 2018, o município teve que trabalhar com 
urgência para recuperar as estradas, barragens, pontes que foram danificadas e com isso 
a reabertura das demais estradas ficaram atrasadas. Encerrou seu discurso agradecendo a 
presença de todos. Neste momento, o Presidente passou os trabalhos da Mesa Diretora 
para o Vice-Presidente para que pudesse fazer uso da Tribuna e iniciou seu discurso 
cumprimentando a Mesa Diretora, demais vereadores e todas as demais pessoas 
presentes. Disse que no dia seguinte a essa sessão, irá à referida comunidade para 
averiguar a situação exposta pelo senhor Eraldo em sua fala e que está sempre por lá e 
nunca ouviu de nenhum morador que a comunidade Beija-Flor 1 e 2 está tão esquecida 
pela administração como foi falado. Disse que como presidente só voto em algum 
projeto em caso de empate, mas como sabe que o projeto homenageando a professora 
Eleniza será aprovado por unanimidade e já está dando o voto favorável de forma 
simbólica. Com relação as linhas dos ônibus que não estão passando e que é de 
responsabilidade do Estado, disse que o valor proposto pelo Estado é muito baixo e que 
empresa nenhuma tem que buscar alunos de graça. Disse que está disposto a entrar na 
justiça para que o Estado resolva essa situação e comece a buscar os alunos. Disse que 
está do lado dos pais dos alunos e no que precisar estará disposto a ajudar. Encerrou seu 
discurso e agradeceu a todos. Neste momento o presidente da Câmara reassumiu os 
trabalhos da Mesa e passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou 
seu discurso agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, cumprimentou a Mesa 
em nome do Presidente, demais vereadores e todas as pessoas presentes. Agradeceu em 
especial a presença dos familiares da professora Eleniza que será homenageada neste 
dia, disse que ela contribuiu muito com a educação do município. Parabenizou o Sr. 
Eraldo pela fala e disse que é importante os vereadores saberem como está a situação 
das comunidades do município. Disse que fez uma indicação na Sessão passada para a 
secretaria de Agricultura, onde cobra melhorias para as famílias da zona rural. 
Agradeceu ao secretário por ter atendido seu pedido na Comunidade Berlim. Falou 
sobre uma indicação que fez ano passado com relação ao consumo de energia em 
construções da administração que não estão sendo utilizadas, mas que os medidores 
ainda continuavam ligados agradeceu ao Prefeito pelo atendimento nesta indicação. 
Com relação a Educação, disse que esteve em vitória em uma reunião com 
representantes e autoridades e que fez um pedido para que tenha o curso de supletivo 
aqui em Águia Branca para dar oportunidade dos munícipes terminarem seus estudos e 
terem uma vida dignidade. Pediu ao prefeito para dar uma atenção maior com relação ao 
assoreamento do Rio São José, para evitar que algumas famílias sejam prejudicadas 
com as fortes chuvas. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. Neste momento o 
Presidente passou a palavra ao vereador Lenilson da Fonseca Lacerda que iniciou seu 
discurso cumprimentando a Mesa Diretora, demais vereadores e todas as pessoas 
presentes. Com relação ao transporte escolar que não está levando os alunos à escola, 
disse que foi procurado por alguns pais de alunos da Comunidade Águas Claras, local 
onde reside e que juntamente com eles está tomando as devidas providências. Disse que 
entrou em contato com o Governador do Estado, mas a resposta não foi convincente. 
Disse que é inadmissível os alunos ficarem sem estudar por falta de transporte que é 
responsabilidade do Governo do Estado. Aproveitou a oportunidade de estar junto ao 



secretário de Agricultura e pediu uma máquina para consertar uma ponte na comunidade 
Águas Claras que está intransitável. Com relação ao calçamento da rua próximo a Igreja 
Católica, disse que com as chuvas os blocos ficaram soltos e está perigoso alguém se 
machucar ao passar por lá.  Com relação a reabertura de estradas disse que é um 
problema, que na Comunidade Águas Claras muitos proprietários não deixam reabrir 
em suas propriedades e não deixam retirar as cercas. Disse que se existir uma legislação 
sobre a metragem das estradas até as áreas construídas, a prefeitura estará resguardada 
com relação à abertura das estradas municipais. Agradeceu a todos e encerrou seu 
discurso. Neste momento, não havendo mais nenhum Orador inscrito na Tribuna, o 
Presidente anunciou as leituras das matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as 
seguintes: Projeto de Lei nº 002/2019 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo 
sido reprovado por cinco a três; Projeto de Lei nº 003/2019 entrou em discussão e a 
seguir em votação, tendo sido reprovado por cinco a três; Projeto de Lei nº 004/2019 
entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei nº 005/2019 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 006/2019 entrou em discussão e a seguir 
em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 007/2019 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 07 de março 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 19 de Fevereiro de 2019. 


