
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 03 de abril de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos três dias do mês de abril 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 Franskoviask, às dezenove 
horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andrea Polez, Amarildo 
Franskoviask, Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, Antonio Carlos Silva Pimentel, 
Floresmil Barbosa Fiúza, 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 numero 
legal, em nome de Deus o Presidente declarou aberta a Sessão e inicio dos trabalhos. O 
presidente colocou as Atas das Sessões anteriores em discussão e em votação, tendo 
sido aprovadas por unanimidade. O presidente solicitou a leitura das matérias constantes 
no Expediente do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 009/2018 Denomina 
Rua na Sede do Município de Águia Branca e da outras providencias, Mensagem nº 
016/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº010/2018 Autoriza o Executivo Municipal 
realizar anualmente despesas com a promoção e premiação do campeonato municipal de 
futebol na categoria veteranos e da outras providencias, Mensagem nº 017/2018 que 
encaminha o Projeto de Lei nº 011/2018 altera a data de feriado municipal e da outras 
providencias e Indicação nº 005/2018 de autoria do vereador João Ladislau de Oliveira. 
Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida, o presidente anunciou à Hora dos 
Oradores Inscritos e passou a palavra ao vereador João Ladislau de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta 
sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia e oportunidade em estarmos aqui nesta Casa 
de Leis. Parabenizou a policia militar de Águia Branca que atualmente vem realizando 
um trabalho diferenciado pelo Comandante Luciano e estamos caminhando para a safra 
desse ano onde muitas pessoas aparecem em nosso município, onde talvez seja 
necessário fazer algumas abordagens, para que a população tenha mais tranqüilidade e 
segurança. Parabenizou ao Poder Executivo Municipal pelos trabalhos que está 
realizando nas estradas do município e breve dará inicio aos carreadores nas 
propriedades onde os proprietários desejam que as máquinas passam, pois alguns como 
no Córrego do Café não querem porque os carreadores estão bons e não há necessidade, 
então, tem acompanhado esses trabalhos com o secretario de agricultura e a população 
esta satisfeito, disse que esta chegando mais maquinários para o município e com 
certeza a demando do povo será atendida com mais agilidade. Pediu ao secretario 
municipal de obras para estar dando uma atenção aos bairros que da sede onde os lixos 
estão nas ruas e a população tem reclamando conosco e fomos ao local e presenciamos 
por isto estamos cobrando do secretario que com certeza iara nos atender. Nesse 
momento, foi aparteado pela vereadora Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, diz 
que esses serviços já estão sendo executados. Continuando, o orador agradeceu e disse 
estar trabalhando e sempre apresenta Indicações através dos pedidos das pessoas e nesta 
sessão esta solicitando a construção de bueiro e limpezas de estradas. Falou sobre a 
secretaria municipal de saúde que esta recebendo alguns veículos para agilizar o 
atendimento as pessoas que precisam e as outras secretarias que também receberam seus 
veículos e agora com certeza terão mais facilidade na questão dos atendimentos, e que 
breve irão chegar mais maquinas para o nosso município. Encerrou agradecendo a 
todos. A seguir, fez uso da tribuna o vereador Altair Andrea Polez, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, secretários e agradeceu a presença de 
todos nesta sessão. Fez um pedido ao prefeito para que seja realizado um aterro no 
Magaiver e já ligou para o mesmo e para o secretario diversas vezes, mas ate o 



momento não foi atendido e agradeceu ao ex-secretario Antonio Carlos Pimentel que 
pode levar dois caminhões de terra, não colocou mais porque havia outros 
compromissos e no local devem caber uns vinte caminhões de terra, disse que 
solicitaram que retirasse os carros das ruas e já foi retirado e prometeram de colocar a 
terra no local, mas ainda não fizeram já liguei para o secretario pedindo e ainda não 
fizeram e peço que seja atendido. Colocou que no passado o ex-vereador Sebastião 
Pereira Viana Filho para os adversários não prestava e agora é secretario de meio 
ambiente tem carro para andar e passa por nós de vidro fechado na cidade, enquanto 
solicitamos o carro da saúde para levar um senhor de oitenta anos em Colatina no 
medico e não conseguimos, disse que levou em seu carro e nunca votou contra nenhum 
projeto na Câmara enviado pelo prefeito e sempre que liga para a secretaria de educação 
Elizângela Loterio nunca é atendido porque diz estar em reunião, então, deveria falar 
que não tem o carro para atender, gostaria de agradecer ao presidente da Câmara que me 
atendeu umas quatro vezes na questão de carro, primeiramente eu ligo para o secretario 
e como não sou atendido ligo para o presidente e o mesmo sempre me atende. Colocou 
que a ex-vereadora Liliane Monfardine de Almeida era amiga e companheira, mas 
depois que fez a lambança de assumir um cargo de confiança no mandato da ex- prefeita 
Ana Carleti Quiuqui depois foi para o palanque do atual prefeito e agora assume uma 
pasta na secretaria de administração, enquanto que poderia dar para pessoas como o ex-
vereador Jose Costa, pois merecia estar aqui na Câmara e o vereador Antonio Pimentel 
continuar sendo secretario, porque colocou para ser secretario pessoas que foram para 
esta administração no ultimo momento, que é a senhora Liliane Monfardine e o senhor 
Sebastião Pereira Viana Filho, disse existem pessoas que gostam de aproveitar do poder 
enquanto deveriam ter caráter e partido. Agradeceu a administração por ter patrolado a 
estrada beira rio que ficou bom, mas gostaria que o secretario tomasse providencias a 
respeito dos bueiros que estão precisando ser trocado as manilhas naquela mesma 
estrada que esta com problema. Falou sobre o salário dos vereadores dizendo que houve 
uma reunião na Câmara onde participou alguns assessores e disseram da possibilidade 
de levar alguns servidores da Câmara para a prefeitura, mas ate o momento nada foi 
feito e tem lei para fazer essa seção de funcionários, sendo que está contratando 
servidores para a prefeitura inclusive o senhor Jose Neves que trabalhou os quatro da 
ex-prefeita e agora poderá trabalhar todo esse mandato, enquanto tem eleitor que votou 
no atual prefeito ficou de fora. Nesse momento, foi aparteado pelo vereador João 
Ladislau de Oliveira, dizendo que em relação ao que mencionou sobre a secretária 
municipal de educação, disse que os carros da área de educação na é obrigado a carregar 
pessoas doentes, é uma pessoa responsável e a educação deve estar em primeiro lugar 
dentro do município. Sobre a questão colocada a respeito do servidor contratado Jose 
Neves é uma questão de honra, de compromisso e estou com esse grupo para o que der e 
vier e realizarmos os projetos para o bem do povo de Águia Branca. Continuando, o 
orador disse que o vereador entendeu errado em relação à secretaria de educação, não 
havia ligado para a mesma pedindo carro porque é vereador por quatro mandatos e sabe 
onde se deve pedir carro para transportar um doente. Quanto ao vereador João Ladislau 
de Oliveira disse ser uma pessoa que não o agrada porque foi eleito pelo grupo político 
da ex-prefeita Ana Maria Carleti Quiuqui com um cargo na prefeitura onde podia usar o 
carro para carregar o povo e ganhou a eleição, quando já havia disputado três mandato 
junto comigo ganhei os três e o vereador não ganhou nenhum, então, ganhou a eleição 
porque a ex-prefeita deu um emprego para trabalhar. Nesse momento o vereador João 
Ladislau de Oliveira solicitou o aparte e lhe foi negado. Colocou que o presidente da 
Câmara deveria zerar nosso salário de vereador porque se votam em três mil e 
quinhentos e não em mil e oitocentos, não estamos aqui por causa de salário, mas se 



votam devemos ganhar o que é justo ou zera que iremos trabalhar sem salário. Encerrou 
agradecendo a todos. A seguir, fez uso da tribuna o vereador João Milton Quiuqui, que 
iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, aos secretários, ex-vereadores 
e agradeceu a presença de todos nesta sessão.  Agradeceu Deus por mais um momento 
aqui nesta Câmara Municipal. Falou sobre um evento que ocorre na cidade de Baixo 
Guandu que se trata do campeonato mundial de vôo livre e podemos ver nos noticiários 
da televisão por diversas vezes, disse ser de grande importância para movimentar a 
cidade gerando emprego, impostos e turismo durante esses quinze dias do evento, disse 
que inclusive temos uma pista de voou na pedra do cruzeiro que foi inaugurada em dois 
mil e dois pelo ex-prefeito Jailson Jose Quiuqui e na época houve um grande evento 
aqui para esta inauguração, então, gostaria de estar aqui colocando esta questão para o 
diretor de esportes que sempre tem colocado sobre futebol, corridas e outros a estar 
revendo esta questão e futuramente ter esses campeonatos aqui também porque na época 
foi considerado pelos participantes o local ideal, mas foi esquecido e devera ser 
colocado em atividade por ser bom para todos. Parabenizou ao prefeito municipal pelos 
avanços que ocorreu esse mês na administração onde a pesar da crise muitas coisas 
foram adquiridas e estão de parabéns.  Elogiou o secretario municipal de obras que 
iniciou suas atividades na pasta mostrando trabalho em nossa cidade e diversas coisas 
estão sendo realizadas na sede e solicitou que seja retirado um resto de material de 
construção por detrás do Estádio do Guarany e os moradores estão reclamando devido 
ao entulho, deveria saber de quem seja e pedir para retirar daquele local. Agradeceu a 
policia militar que sempre vem realizando seus trabalhos em nosso município e agora 
sobre os comandos do Tenente Simões que em quarenta dias trabalhando aqui diversos 
roubos foram solucionados e diminuiu bastando tendo em vista do que estava ocorrendo 
dias atrás e na época da colheita será realizado um trabalho de abordagem e a patrulha 
ira diretamente nas propriedades para fazer abordagem e verificar documentos por que 
está empenhado na segurança das pessoas de bem do município. Agradeceu o empenho 
do servidor Geovani na secretaria municipal de agricultura pela responsabilidade e força 
de vontade em ajudar ao secretario e pelos trabalhos que estão realizando nas estradas e 
nos morros existentes em nossas regiões montanhosas e com certeza ira resolver a 
questão dos dois bueiros aqui citados pelo vereador Altair Andrea Polez na estrada 
Beira Rio e agradeço pelos empenhos e atendimentos a todos sem distinção. Fez uma 
critica e solicitação ao governador que esta acabando com os Postos de Policias, 
solicitou que faça uma reavaliação desses casos porque esses postos de policias são 
úteis nos interiores do estado e poderemos citar diversos exemplos de roubos resolvidos 
por esses policiais, então, esperamos que isto fosse estudado com carinho pelo 
governador do estado porque é uma pessoa competente e já passou por três mandatos e 
talvez esteja sendo assessorado por pessoas que acham que isto deve ser acabado, mas 
esperamos que não porque já conseguimos resolver por diversas vezes questão de 
roubos ocorridos aqui e resolvidos pelas policias dos postos como ocorreu anos atrás 
quando roubaram os pneus do veículo do ex-vereador João Pinheiro Alves, roubos em 
Pancas e outros, esperamos que isto deve ser pensado melhor. Nesse momento, foi 
aparteado pelo vereador Altair Andrea Polez dizendo que o governador agiu incorreto 
quando o presidente da republica veio inaugurar o aeroporto em Vitoria não compareceu 
ao evento onde havia diversos senadores, deputados e outras autoridades. Continuando, 
o orador agradeceu o aparte e encerrou agradecendo a todos. A seguir, fez uso da 
tribuna a vereadora Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, suplente de vereador Jose Costa, 
Sargento Sobrinho e agradeceu a presença das demais pessoas aqui nesta sessão. 
Agradeceu a Deus por mais um dia de vida e de trabalho nesta Casa de Leis. Solicitou 



um minuto de silencio em memora ao falecimento do ente querido da família Bolsoni e 
Mosquem. Agradeceu ao secretario municipal de agricultura pelos trabalhos que vem 
realizando nas estradas principais, vicinais e outras de nossas regiões, onde 
anteriormente o ônibus escolar estava com dificuldades de transitar e alguns alunos 
estavam caminhando a pé ate o ônibus, queremos justificar que naquele momento não 
estava tendo condições de passar as maquinas e isto ocorreu na região do Córrego das 
Flores, mas graças a Deus tudo foi resolvido e agradecemos a todos da secretaria 
municipal de agricultura pelo empenho e esta questão foi solucionada e temos varias 
outras a serem resolvidas como os carreadores também. Agradecemos e parabenizamos 
também ao prefeito, a secretaria municipal de educação e aos demais que estiveram 
empenhados na reforma das escolas do município como na escola Padre Sergio Banzza 
que após as enchentes esta em péssimas condições e vinham arrastando e agora houve 
uma reforma que atendeu bem as dependências e na Escola Fazenda Lacerda também 
teve uma grande melhora dando conforto aos alunos e demais. Parabenizou ao diretor da 
escola Estadual Águia Branca que também conseguiu um valor e será usado para 
reforma da mesma, onde algumas necessidades se fazem presentes e precisam ser 
resolvidas, não conseguiu para atender a todas, mas priorizou a cobertura que 
provavelmente será trocado por uma que aquece menos no calor, disse que poderá 
contar conosco e iremos colaborar no que for possível. Parabenizou ao Prefeito 
municipal pela nova frota que chegou ao município e são precisamente quinze veículos 
entre maquinas, ambulâncias e carros pequenos, sabemos das necessidades das 
secretarias e com essa frota agora as coisas irão começar a melhorar. Disse que a 
questão dos servidores que estão sem receber a insalubridade esta praticamente sendo 
resolvido e talvez esta administração tenha que priorizar apenas esse mandato já que 
vem de alguns anos mesmo que seja direito do servidor estamos acompanhando com a 
secretária municipal de administração Liliane Monfardine de Almeida esta tomando as 
providencias nas questões legais para regularizar as pendências na questão da 
insalubridade a que tem direito alguns servidores. Falou também sobre a questão do 
pedido de reajuste que os servidores sempre almejam e tem necessidade dessa correção, 
disse que o prefeito tem interesse e nós vereadores sempre buscamos por esses 
benefícios para os servidores também e temos certeza que ira chegar o momento desse 
reajuste nunca iremos deixar de cobrar e estaremos sempre ao lado dos servidores. Disse 
que a sala de fisioterapia esta funcionando cem por cento depois de ter passado por 
aquele imprevisto, graças a Deus esta completa e podendo atender a todos que 
necessitarem. Disse que os medicamentos que foram licitados no inicio de fevereiro 
desse ano já chegaram e estão sendo distribuídos, inclusive gostaria de deixar uma nota 
de esclarecimento em relação a algo que surgiu no facebook algum publicou a foto de 
uns comprimidos cortados como são feitos na área do plantão que são usados pelos 
enfermeiros ou médicos, não sabemos como a pessoa recebeu esses medicamentos e fez 
uma critica negativa quanto à distribuição de remédios, disse que há pessoas que 
querem pegar o medicamento para uso e para todos da família como no caso de 
omeprazol, mas não é assim que funciona e esta pessoa foi infeliz em fazer esta 
colocação em rede social por que o cidadão que chega a farmácia publica com a receita 
em mãos é atendido com a medicação a não ser que não tenha a medicação. Quanto à 
citação aqui pelo vereador Altair Andrea Polez sobre o aterro no terreno do Magaiver 
também esteve acompanhando com o secretario de obras e agradeço pelo atendimento 
onde solicitamos que fosse retirado os veículos da rua por alguns fatos que vinham 
ocorrendo dentro dos mesmos e acompanhamos a retirada e talvez não tenha sido 
atendido cem por cento a solicitação do senhor Magaiver, mas esteve no local quando o 
servidor Samuel estava espalhando as terras solicitadas. Nesse momento, for aparteado 



pelo vereador Altair Andrea Polez dizendo que a secretario municipal de obras solicitou 
ao senhor Magaiver para retirar os carros e o mesmo pediu para que ajudasse com um 
aterro onde seriam colocados os carros, foram retirados os carros e ainda não ajudaram 
nesse aterro. Continuando, a oradora disse que certo atendimento foi dado sim, talvez 
não tenha sido cem por cento conforme necessidade e continuara solicitando que tire 
cem por cento também porque ainda há alguns próximos a arvore e iremos continuar 
solicitando ao secretario para dar a assistência solicitada e necessária para atender o 
senhor Magaiver e assim o mesmo possa retirar os carros das ruas. Nesse momento, foi 
aparteada pelo vereador Altair Andrea Polez que fez um pedido a vereador para ajudar 
na questão de solicitar que a prefeitura possa estar fazendo a retirada daquela arvore 
porque esta atrapalhando os esgotos das casas naquela localidade. Continuando, a 
oradora disse que isto já esta sendo olhado e foi uma indicação do vereador João 
Ladislau de Oliveira e juntos poderão reforçar esta solicitação para sermos atendidos. 
Colocou sobre a questão aqui discutida pelo vereador Altair Andrea Polez, dizendo que 
devemos respeitar a decisão de cada pessoa em relação ao direito de escolha e no 
passado já pertenci a esse grupo, depois sai e depois voltei, assim como vossa 
excelência também já esteve em outro grupo político e depois retornou ao grupo de 
origem com todo direito, disse que esta questão é um direito de escolha de cada um e 
devemos respeitar, porque todos podem passar por isto. Nesse momento, foi aparteado 
pelo vereador Altair Andrea Polez dizendo que a oradora se enganou e que esteve no 
grupo do ex-prefeito Jose Alves de Lima para ganhar a eleição para vereador naquele 
momento. Continuando, a oradora disse que dessa forma ficou bastante provado o 
direito de escolha por que o vereador já ficou com diversos ex-prefeitos, por ser um 
direito de cada um e deve ser respeitado. Colocou que a mudança do dia do feriado será 
para facilitar a questão dos comércios e foi um pedido do CDL municipal como foi 
realizado ano passado e ira atender melhor a população. Encerrou agradecendo a todos. 
Em seguida, o presidente passou o comando dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, 
para que assim pudesse fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis. Falou sobre os Projetos de Leis em pauta 
nesta sessão para apreciação dos vereadores. Falou sobre a mudança do dia do feriado 
que será dia quatorze de maio e foi um pedido do CDL municipal, não pediram regime 
de urgência, mas os vereadores entenderam que devem ser votado nesta sessão. Falou 
sobre o projeto da área de esportes solicitando aprovação de recursos que serão usados 
no campeonato de veteranos. Disse que o Projeto de Lei nº 009/2018 de autoria do 
vereador Altair Andrea Polez também será colocado em votação. Agradeceu a policia 
militar de Águia Branca sob o comando do Tenente Simões que vem realizando um 
trabalho bom junto com a polícia civil e isto ajuda bastante esses trabalhos em conjunto 
e fizemos a cobrança para haver uma intensificação e isto vem ocorrendo e estão de 
parabéns pelos trabalhos. Parabenizou ao secretário municipal de agricultura e ao 
Geovani que trabalharam com as maquinas durante o final de semana e feriado para 
concluir os serviços de estradas e se alguém viu você no carro da prefeitura durante o 
final de semana poderá criticar, mas foi devido ao fato de estar prestando seus trabalhos 
e concluir rapidamente os serviços com as maquinas e estão de parabéns toda equipe das 
secretarias de agricultura e obras que estão trabalhando em conjunto. Falou sobre as 
colocações do vereador Altair Andrea Polez na questão de zerar o salário dos 
vereadores, dizendo que sempre foi contra esta colocação porque sempre que o vereador 
faltou por motivos de doença deve trazer o atestado medico para comprovar e receber o 
salário mensal se não será cortado de acordo com o numero de sessões que geralmente 
são duas ao mês. Disse que na época de votar o salário dos atuais foram apresentadas 



pela equipe as condições da Câmara e não poderiam votar o salário em três mil e 
quinhentos reais por que não havia condições de pagar esse valor, mas no entendimento 
deles poderiam votar e se não pudesse pagar poderia ser cortado e a Lei esta bem clara e 
devera ser cumprida por qualquer presidente porque tem o Tribunal de Contas para 
fiscalizar e o Controlador do município, disse que na sessão anterior apresentou aqui as 
contas da Câmara todas aprovadas por esses órgãos, nenhum presidente não deseja 
cortar o salário dos vereadores, mas deve cumprir um índice e com isto as vezes 
algumas medidas devem ser tomadas e para o próximo ano deve ter uma provisão em 
caixa de noventa mil reais para o próximo presidente e isto é exigência do Tribunal de 
Contas e sobre a questão de passar funcionários da Câmara para a Prefeitura não é mais 
competência minha e os servidores não são obrigados a sair daqui porque são 
funcionários da Câmara, mas quero agradecer a todos que estão dispostos a colaborar 
nesta transferência se precisar ir para a Prefeitura, todos estão dispostos em ajudar, não 
podem culpar esta questão ao presidente e concordo que o vereador ganha pouco para 
ser legislador e colocou o cargo de presidente a disposição no final do ano passado 
porque não quer ser taxado por ninguém de ser o culpado de estarem recebendo esse 
salário, mas ira cumprir a lei para não ter nenhum problema futuramente. Encerrou 
agradecendo a todos. Nesse momento, o presidente voltou ao comando dos trabalhos e 
não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, solicitou a leitura 
das matérias constantes na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 
009/2018 entrou em discussão e em seguida em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade, Projeto de Lei nº 010/2018 entrou em discussão e em seguida em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 011/2018 entrou em discussão 
e em seguida 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 dia 17 de abril do corrente 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 03 de abril de 2018. 


