
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 18 de dezembro de 2017, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, 
nesta cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, 
na sede desse município, sob a presidência do Vereador Amarildo Franskoviask, às 
dezenove horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andrea Polez, Amarildo 
Franskoviask, Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, Floresmil Barbosa Fiúza, João 
Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Jose Costa, 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 numero legal, em nome de 
Deus o Presidente declarou aberta a Sessão e inicio 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 063/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 
044/2017 Dispõe sobre a contratação emergencial e por tempo determinado de 
servidores públicos sob Regime Jurídico Administrativo Especial para o exercício das 
atividades junto à administração municipal, e cria cargos essenciais para o 
desenvolvimento das atividades públicas visando atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público e da outras providencias e Indicação nº 047/2017 de 
autoria do vereador Jose Costa. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida no 
Expediente do Dia, o presidente anunciou à hora dos Oradores Inscritos na Tribuna e 
passou a palavra ao vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, prefeito municipal e agradeceu a 
presença de todos nesta sessão. Colocou que a Câmara aprovou o projeto para realizar o 
processo seletivo de professores e foi sugerido que realizasse provas escritas de 
conhecimentos porque durante o ano os professores já estão preparados, disse que 
simplesmente fez um comentário apoiando e dando a sua opinião, mas já foi aprovado e 
isto é passado e acredita que isto não ira acontecer nesse processo, mas para uma 
melhora na educação as provas de processo seletivo deveriam ser sempre escritas para 
testar o conhecimento dos professores porque tem a preocupação da compra de 
certificados pela internet e se o projeto viesse para haver com provas escritas estaria 
seria favorável. Disse que o processo seletivo para outros cargos também deveria ter 
provas escritas e praticas também para testar o conhecimento das pessoas que realmente 
estão aptas ao trabalho designado.  Disse que esta semana o prefeito fez uma prestação 
de contas e parabeniza o mesmo porque o nosso município esta em dias com suas contas 
e parabenizou também ao presidente da Câmara Municipal pelos trabalhos que realizou 
no comando do poder legislativo durante esse ano. Falou sobre as estradas de Águas 
Claras e sabemos que devido às chuvas fica complicado e há cerca de três locais que 
estão bem complicados e fica o pedido para estarem verificando esta questão. Encerrou 
agradecendo a todos e desejou boas festas de final de ano. Em seguida, fez uso da 
tribuna o vereador João Milton Quiuqui, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores, as autoridades presentes e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Agradeceu ao secretario municipal de obras e aos servidores que atenderam mais um 
pedido dos vereadores. Aproveitando a ultima sessão ordinária do ano parabenizou ao 
presidente da Câmara pelos trabalhos realizados no poder executivo municipal e já esta 
em seu quinto mandato de vereador e isto lhe da muitas experiências. Colocou sobre a 
questão que surgiu da fala de um funcionário em relação aos vereadores dizendo que os 
mesmos são analfabetos, mas muitos aqui têm alguns estudos e são gratos por isto e que 
a primeira vez que houve prova escrita para a polícia no estado foi lá fazer e passou para 
ser policial, então, graças as minhas ex-professoras que souberam me ensinar, fiz prova 



escrita e consegui passar daí por diante deixei a enxada e fiquei trinta anos na policia 
militar do estado e tenho muito a agradecer aos professores que deveriam ganhar bem 
melhor porque é através deles que temos outras profissões, disse que não ira falar sobre 
o processo seletivo para não se irritar e que vereador não precisa estudar, basta saber ler, 
escrever, candidatar e ser eleito com muitos votos, não precisa ter faculdade e se formos 
falar dos políticos que tem faculdades e roubaram o país iríamos amanhecer o dia 
falando. Neste momento, foi aparteado pelo vereador Amarildo Franskoviask dizendo 
que o candidato que não tem como provar que estudou tem que fazer uma prova e há 
alguns anos atrás fez esta prova para se candidatar a vereador e que as pessoas antes de 
falar qualquer bobagem deveria respeitar mais a Câmara, pois somos eleitos pela 
população e fomos bem votados para representá-los e aprovar as leis. Continuando, o 
orador disse que realmente devemos exigir que nos respeitassem e para nos auxiliar 
temos servidores com diversas faculdades e um assessor jurídico. Disse que ira verificar 
se realmente procedem as conversas feitas por esta professora, mas tem quase certeza 
que isto ocorreu, mas nossa Câmara tem oito homens vereadores e uma vereadora muito 
responsável. Agradeceu ao servidor Marcos Antonio Regatieri que nos ajuda a conduzir 
os trabalhos das sessões e nos orienta com toda educação e a todos os outros servidores 
que nos atendem com toda atenção e paciência. Disse que talvez a pessoa que esta 
questionando tanto é porque não tem capacidade para passar nas provas, e que 
infelizmente é funcionaria de confiança da prefeitura e cabe ao prefeito tomar as 
devidas providencias e que ficamos tristes ouvir da área da educação tantas conversas 
dessa, porque somos de importância e contribuímos muito para o crescimento desse 
município todos que por aqui passaram, assim como todos os prefeitos que por aqui 
tivemos, todos trabalharam com muita responsabilidade, mas vem um funcionário de 
confiança do prefeito falar tanta asneiras fazendo o mesmo passar vergonha, mas 
sabemos que ira tomar providencia. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da 
tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa 
diretora, aos vereadores, as autoridades e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Agradeceu a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui em mais uma noite de 
trabalho na ultima sessão do ano de dois mil e dezessete e fiz uma retrospectiva dos 
trabalhos realizados nesse período e que antes de assumir o mandato tinha um 
compromisso com o assentamento dezesseis de abril, onde entregamos um caminhão de 
cento e trinta mil reais para atender os cafeicultores, também foi entregue uma batedeira 
de produtos agrícolas, uma batedeira de cama para a associação, um caminhão para o 
assentamento Rosa de Sharon no valor de cento e trinta mil reais, fez diversas 
Indicações e prestou alguns serviços para a saúde e diversos outros trabalhos em prol do 
povo de Águia Branca e para o próximo ano haverá uma emenda do deputado Carlos 
Manato para adquirir uma maquina para associação de Barra do Sertão e uma emenda 
do Deputado Almir Vieira para adquirir um carro para o Assentamento dezesseis de 
abril, dez maquinas de costura e um secador de Café para associação de Barra do 
Sertão, um trator completo para o assentamento dezesseis de abril, já esta protocolado 
na Caixa Econômica trinta e seis casas rurais e algumas reformas já podem ate serem 
iniciadas. Disse ter dado sua contribuição nesses meses de mandato e que pretende 
continuar ajudando esta administração seria e transparente e temos acompanhado de 
perto e realmente fica revoltado com esses comentários desnecessários sobre os 
vereadores na questão de estudos, porque tem pessoas com diversas faculdades que não 
chegaria aonde chegamos e nós tivemos o aval, a confiança e competência estarmos 
aqui para representar a população e assim como todos que passaram deixaram suas 
marcas queremos também deixar a nossa contribuição e no próximo ano as coisas irão 
melhorar com essas chuvas que temos recebido e se Deus quiser iremos fazer mais para 



o município e devemos ser respeitados por algumas pessoas porque esta Câmara tem 
responsabilidade e confiamos no poder legislativo e no poder executivo que sempre 
vem aqui prestar contas de seus atos. Encerrou agradecendo e desejando feliz natal e um 
próspero ano novo a todos. A seguir, fez uso da tribuna o vereador Jose Costa que 
iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, as autoridades e agradeceu a 
presença das pessoas aqui nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais esse dia de trabalho 
na Câmara Municipal. Falou sobre suas Indicações apresentadas nesta sessão dizendo 
serem importante onde solicita ventiladores para alguns locais onde há um fluxo grande 
de pessoas e dará maior conforto aos mesmos. Parabenizou ao diretor de esportes 
Rodrigo Lima pelo trabalho realizado durante o campeonato municipal. Falou sobre a 
permuta de lotes no Córrego do Café para ampliar o cemitério e já comentei com o 
prefeito sobre esta questão porque devido à criação dos assentamentos próximo a 
comunidade do Córrego do Café o cemitério acabou ficando pequeno para atender a 
demanda, por isto deve ser ampliado para atender melhor as necessidades. Parabenizou 
e agradeceu ao prefeito municipal por estar aqui nesta sessão para prestar conta das 
atividades ate o momento, disse também que a maior virtude de um político não é os 
estudos e sim caráter e honestidade com as coisas públicas e nós vereadores somos 
capazes de ajudar o prefeito no atendimento à população. Desejou um feliz natal e um 
próspero ano novo a todos. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, o presidente passou 
o comando dos trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente para que assim pudesse 
fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, as 
autoridades e agradeceu a todas as pessoas que vieram nesta sessão. Parabenizou ao 
prefeito municipal pela coragem que tem para governar nosso município que enfrentou 
tantas dificuldades, mas sempre procura buscar os meios e recursos para atender as 
necessidades mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas, e que não é fácil 
governar um município onde a receita sempre esta variando e esse ano foi bastante 
negativo e para administrar a Câmara esse ano está com um repasse de cento e nove mil 
reais fixo diferente da prefeitura onde todo mês o valor é diferente. Colocou que o fato 
ocorrido com a fala da funcionaria referente aos vereadores é uma falta de respeito e 
nunca viu os vereadores tendo esta falta de respeito para com os funcionários do 
município e isto nos deixa indignado, mas em seu discurso de posse disse que não havia 
feito nenhuma faculdade, mas que possui uma coleção de diploma em casa e agradece 
ao povo de Águia Branca e minha família que sempre confiaram depositando seu voto 
na minha pessoa, mas há pessoas com diploma que deveriam pensar bem antes a 
respeito do que falam sobre os vereadores da Câmara Municipal e defende a todos 
porque lutamos de verdade com o poder executivo para termos uma melhor educação, 
agricultura, saúde, ação social e outros, disse que o vereador é reconhecido quando 
precisa para pagar algumas coisas e para votar em reajuste salarial e esta pessoa 
responsável por estas conversas não merece o nosso respeito, disse ter sido convidado 
para uma reunião com alguns professores e todas as perguntas que fizeram foram 
respondidas com verdades em todas que eu soube responder e depois uma pessoa disse 
que eu havia mentido nas minhas falas, mas esta pessoa pertence a um cargo de 
confiança do Prefeito e deveria ter respeito para com o poder legislativo, o poder 
executivo e a todos que os rodeiam. Disse que em todo momento nunca deixei de 
elogiar o trabalho de nenhum professor, sempre fiz isto em todos os momentos 
oportunos, disse que se fosse prefeito iria exonerar esta funcionaria e a mesma se 
quisesse trabalhar no município teria que passar no processo seletivo, e que estamos 
apenas aprovando número de vagas para o processo para as demais secretarias porque a 
o projeto criando cargos para educação já foi votado anteriormente e o edital é que dirá 
se haverá prova escrita ou não, então, as pessoas devem ter mais informações antes de 



falar tantas asneiras, devem respeitar mais as pessoas e aos vereadores.  Fez uma breve 
prestação de contas do poder legislativo durante esse ano, disse que estamos com um 
repasse de cento e nove mil reais e poderá cair ou subir um valor pequeno, então se com 
esse valor não foi fácil para conduzir imagina se diminuir, e que a lei do subsidio dos 
vereadores é de três mil e quinhentos reais, mas tivemos que ter um corte em nosso 
salário e estamos recebendo bruto dois mil reais e estamos sempre colaborando sem 
medir esforços para o bom andamento do nosso município e cumprindo com seu papel e 
pediu a renuncia por que algumas pessoas acham que não estava trabalhando como 
deveria, mas as condições financeiras não permitem muita coisa, a Câmara tem uma 
equipe competente que nos orienta sempre e são pessoas que também abriram mão de 
benefícios para ajudar a Câmara e se precisar iremos ate ao Tribunal de Contas tentarem 
resolver a questão financeira da mesma porque se o repasse cair mais fica complicado, 
estamos aqui prontos a ajudar já que os vereadores assim desejam, disse que a Câmara 
não tem carro, celular, diária e outras regalias e mesmo assim ainda teremos mais cortes 
inclusive a radio. Agradeceu em especial aos servidores da Câmara que sempre está a 
disposição desse órgão sem medir esforços. Desejou a todos um feliz natal a todos e 
encerrou agradecendo a todos. Nesse momento, o presidente voltou ao comando dos 
trabalhos da mesa diretora. A seguir, fez uso da tribuna a vereadora Antonia Aparecida 
Cassunde de Oliveira que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, ao 
prefeito, aos secretários, as autoridades e agradeceu a presença das pessoas aqui nesta 
sessão. Iniciou dizendo que ao ser diplomada como vereadora não lhe foi solicitado 
nenhum diploma de faculdade ou de pós-graduação, disse que ao falarem sobre a 
questão de pessoas esclarecidas é preciso falar com conhecimento e durante esse ano de 
dois mil e dezessete esta Casa de Leis com sabedoria e junto a uma boa administração 
aprovou diversos projetos de benefícios a pessoas, entidades e outros, temos trabalhado 
para ajudar as secretarias votam projetos e ajudamos também ao prefeito dentro do 
possível pagar as pendências vindas da administração passada, inúmeros projetos em 
prol da saúde pública e outros, então a questão de alguns vereadores não terem 
faculdade porque alguns têm, os mesmos sentem-se realizados perante os diversos 
projetos aqui votados em prol do município e população, e que nossa maior faculdade é 
o voto que conseguimos dos eleitores. Parabenizou ao diretor de esportes Rodrigo Lima 
pelos eventos realizados durante esse ano junto às crianças, jovens e adultos no futebol, 
handebol, society e outras modalidades tanto no masculino quanto no feminino e as 
pessoas tem participado bastante. Falou sobre suas Indicações apresentadas durante esse 
ano e somos conhecedores das dificuldades que esta administração encontrou durante 
esse ano, mas esperamos que futuramente sejam atendidas diante das necessidades e 
agradece aos secretários que durante o ano nos atendeu em diversas solicitações que 
fizemos. Fez um pedido ao prefeito e a secretaria municipal de educação em 
atendimentos aos pais dos alunos do CEMEI para serem equipadas com ventiladores e 
na questão também da ação global para ajudar as pessoas a retirar seus documentos 
pessoais. Parabenizou aos formandos desse ano pela vitoria alcançada e aos familiares 
desses estudantes. Agradeceu aos secretários municipais e assessores que nos atenderam 
durante todo tempo que precisamos e ao presidente da Câmara juntamente com todos os 
funcionários que também nos ajudaram. Falou sobre o processo seletivo para 
professores e outros dizendo que para professores já foi aprovado pela Câmara e no 
projeto não se refere à prova escrita e no projeto que iremos votar nesta sessão fala que 
haverá prova escrita, e que todos têm acesso às leis e antes de criticar ou julgar deve 
procurar verificar com certeza. Neste momento, foi aparteado pelo vereador João Milton 
Quiuqui dizendo que esta pessoa esta muito despreparada por não ter esse 
conhecimento. Continuando, a oradora disse que deixamos claro aqui que o projeto para 



o processo seletivo de professores já foi aprovado e não citava que haverá prova escrita 
e que discorda sobre a prova escrita nesse processo devido ao período que será curto. 
Encerrou agradecendo a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na tribuna 
o presidente passou a palavra ao prefeito municipal Sr. Ângelo Antônio Corteletti para 
que assim pudesse fazer uso da tribuna e fazer algumas considerações como prefeito 
municipal. Neste momento, o presidente suspendeu a sessão por dez minutos para as 
comissões discutirem o Projeto de Lei nº 044/2017 junto com o prefeito municipal, 
secretários, assessoria jurídica e vereadores. Logo após, o presidente reabriu a sessão 
após conferencia das presenças, solicitou a leitura da matéria constante na Ordem do 
Dia, que foi a seguinte: Projeto de Lei Nº 044/2017 entrou em discussão e em seguida 
em votação, tendo sido aprovado por sete votos favoráveis e um voto contrário. 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 dia 06 de fevereiro do próximo ano. E para constar, eu 
secretária 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 2017. 


