
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 07 de Março de 2019, sob a Presidência do Vereador 
João Milton Quiuqui. Aos sete dias do mês de março 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 007/2019 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 008/2019 Cria cargo público de Contador na estrutura administrativa 
da Prefeitura Municipal de Águia Branca/ES e dá outras providências; Mensagem nº 
010/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 009/2019 Autoriza firmar convênio com a 
Associação Pestalozzi e dá outras providências; Mensagem nº 011/2019 que encaminha 
o Projeto de Lei nº 010/2019 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no 
orçamento municipal vigente e dá outras providências; Mensagem nº 012/2019 que 
encaminha o Projeto de Lei nº 011/2019 Altera a carga horária e salário base do cargo 
de Engenheiro Civil e dá outras providências; Mensagem nº 013/2019 que encaminha o 
Projeto de Lei nº 012/2019 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 o Departamento 
Contábil do Fundo Municipal de Saúde e o Departamento Municipal de Planejamento 
em Saúde; Mensagem nº 014/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 013/2019 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 o Departamento Municipal de 
Patrimônio e Indicação nº 002/2019 de autoria do vereador João Milton Quiuqui. 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. Carlos Nery que falou sobre Previdência e Plano de Carreira. Em seguida fez uso da 
Tribuna o Vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou cumprimentando a Mesa 
Diretora, demais vereadores, secretários presentes e todas as pessoas. Falou sobre o 
calçamento do Distrito de Águas Claras, disse que está muito perigoso, pois vários 
blocos estão soltos, mas que não é obrigação da prefeitura consertar, mas sim da 
empresa que executou a obra, pois no contrato consta que após cinco anos da execução 
a empresa ainda tem que dar manutenção. Pediu providências da equipe responsável, 
para notificar a empresa e realizar os consertos necessários. Disse que conversou com a 
Secretária de Educação para resolver a questão do transporte escolar das linhas 
estaduais, pois ainda não está funcionando. Disse que a Sedu propôs um acordo e em 
breve os ônibus estarão rodando normalmente. Parabenizou o Presidente da Câmara por 
ter solicitado policiamento do Assentamento 16 de Abril, pois a partir daí as polícias 
começaram a rodar com mais freqüência nessa comunidade. Com relação ao projeto de 
ampliação da carga horária do Engenheiro Civil, disse que deve ser analisado com 
cuidado e saber se de fato ele vai cumprir essa nova carga horária, existem muitas 
reclamações a respeito disso, então tem que analisar de uma forma minuciosa e haver 
fiscalização. Falou que acha justa as reivindicações dos funcionários e acredita que o 



prefeito vai atender dentro do possível. Com relação às gratificações, não acha justo a 
incorporação e que estão fazendo um anti-projeto para acabar com essa Lei. Encerrou 
seu discurso agradecendo a todos. Neste momento o Presidente João Milton Quiuqui 
passou os trabalhos da Mesa ao Vice-Presidente para fazer uso da Tribuna. Iniciou seu 
discurso cumprimentando a Mesa Diretora, demais vereadores, secretários presentes, 
autoridades e toda a população que presente. Falou sobre a indicação de sua autoria com 
relação à instalação de ar condicionados nas salas de aulas de todas as escolas 
municipais, disse que está muito quente e atrapalha o aprendizado, muitas crianças 
passam mal e o ensino fica comprometido. Falou que visitou a comunidade Beija-flor a 
pedido do Sr. Eraldo, morador daquela comunidade e disse que as estradas estão sim 
sendo patoladas, contrariando o que o Sr. Eraldo disse na Tribuna Livre há uns dias. 
Agradeceu os elogios do vereador Lenilson com relação ao pedido para se ter mais 
policiamento no Assentamento 16 de Abril. Disse que há necessidade de se olhar com 
mais carinho para aquela região e hoje está sendo visitada com freqüência. Agradeceu 
ao Tenente e ao Comandante pela presteza e compromisso com toda população. Disse 
que a empresa Santa Maria retirou o refletor na rua que dá acesso ao cemitério São 
Benedito deixando todos os moradores no escuro. Pediu ao prefeito para iluminar 
aquela rua, pois a população está cobrando e ele precisa dar uma explicação para 
aquelas pessoas. Encerrou seu discurso agradecendo a todos pela atenção. Neste 
momento pediu permissão ao Vice- Presidente para reassumir os trabalhos da Mesa 
como Presidente e passou a palavra ao Vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
seu discurso agradecendo a Deus por mais um dia de vida e de trabalho nessa Casa, 
cumprimentou a Mesa Diretora, demais vereadores e todas as pessoas presentes. 
Parabenizou o presidente do Sindicatos dos Servidores Públicos por cobrar sempre os 
direitos dos funcionários, disse que está sempre do lado dos servidores e pode contar 
com ele sempre que necessário. Disse que fez uma indicação no ano passado sobre um 
desperdício de energia elétrica em repartições públicas desativadas, disse que está um 
pouco insatisfeito, pois ainda não foi atendido completamente. Pediu ao Presidente e 
demais autoridades para cobrar mais essa questão junto ao Prefeito e que sejam tomadas 
as providências. Pediu ao secretário de obras para se construir um murro de arrimo, pois 
a cada chuva o barranco desmorona mais. O local é na residência do funcionário da 
prefeitura Mazinho. Pediu também para o secretário fazer o patrolamento das estradas 
da comunidade São Sebastião. Para finalizar disse aos funcionários municipais que o 
aumento dado pelo prefeito é justo, pois realmente eles merecem. Encerrou seu discurso 
agradecendo a todos e desejando uma boa noite. Neste momento o Presidente passou a 
palavra à vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira. A vereadora iniciou 
agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, cumprimentou a Mesa Diretora, 
demais vereadores, secretários municipais e demais pessoas presentes. Disse que está a 
favor dos servidores e que esteve presente em suas reivindicações junto ao prefeito, que 
é merecedor o funcionário receber um aumento, pois são eles que fazem a prefeitura 
funcionar. Com relação ao projeto de extensão de carga horária do Engenheiro Civil, 
deixou claro que não aprova, disse que existem outros funcionários que necessitam 
mais. Com relação à incorporação das funções gratificadas, disse que é a favor do 
funcionário receber enquanto exerce aquela determinada função, mas que não é a favor 
de sua incorporação. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, 
disse que todas são guerreiras e todas são merecedoras dessa homenagem. Disse que já 
solicitou a iluminação da rua do cemitério desde o ano passado e que solicitou também 
ao secretário de Assistência Social a ampliação e climatização da capela mortuária, pois 
é de muita importância. Leu uma mensagem a todas as mulheres, agradeceu pela 
presença de todos e encerrou seu discurso. Neste momento o presidente passou a 



palavra ao vereador Amarildo Franskoviask, que iniciou seu discurso cumprimentando a 
Mesa Diretora, demais vereadores, secretários municipais, funcionários, autoridades e 
todas as pessoas presentes. Disse que sempre esteve ao lado dos funcionários, que em 
cinco mandatos como vereador nunca votou contra nenhum servidor e que se for pra 
beneficiar sempre votará a favor, porém sempre acompanha o que foi acordado junto 
com o prefeito municipal, que não adianta pedir uma coisa e depois pedir outra, que ele 
não compactuará com essa atitude. Parabenizou o secretário de agricultura e sua equipe 
pelo trabalho que vêm desenvolvendo, pois estão sendo construídas algumas pontes no 
município que há tempos já deveriam ter sido feitas. Agradeceu a presença de 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 009/2019 entrou em discussão e a seguir em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 010/2019 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 20 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 07 de Março de 2019. 
 


