
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado do Espírito 
Santo, do dia 20 de fevereiro de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 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: Indicação Nº 001/2018 de autoria do 
vereador João Ladislau de Oliveira e Indicação Nº 002/2018 de autoria da vereadora 
Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira. Não havendo mais nenhuma matéria para ser 
lida, o presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e passou a palavra ao 
vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores, aos secretários municipais e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Iniciou colocando a respeito do pequeno tumulto ocorrido na escola do Córrego do 
Café, onde alguns pais disseram que os vereadores viraram as costas para a comunidade 
do assentamento, disse que a escola do Córrego do Café esta com o fluxo alto de aluno 
e não tem condições dos professores trabalharem com mais de quarenta alunos em sala 
de aula, há alguns anos atrás ate que isto seria normal um professor ter cerca de 
cinqüenta alunos na sala de aula, porque o professor tinha autoridade na sala de aula e 
atualmente o professor não tem autoridade total em sala de aula, podendo ter somente 
cerca de ate trinta alunos para terem uma educação de qualidade e mesmo assim vemos 
nos jornais alunos agredindo professores em sala de aula, então, quando a secretaria de 
educação e o prefeito tomaram a iniciativa de transferir os alunos do Assentamento 
Dezesseis de Abriu para a comunidade de São João, tendo em vista ser uma escola que 
comporta os alunos a comunidade é conhecida em todo o município esta correndo o 
risco de fechar as portas por falta de alunos, por isto foram tomadas essas iniciativa. 
Disse que quando o governo assenta as pessoas isto ocorre nas zonas rurais e a escola de 
São João é uma escola agrícola que trás um âmbito maior para as pessoas que trabalham 
no campo e com certeza a prefeitura estará dando total suporte aos alunos que irão 
estudar naquela comunidade, terão que colocar uma estrada boa e outros suportes, e 
com certeza nos vereadores estaremos fazendo as devidas cobranças. Disse que isto 
devera acontecer com os alunos do Assentamento Dezesseis de Abril por estarem mais 
bem localizado nas proximidades de São João e o ônibus sairia diretamente da 
comunidade. Falou sobre a questão de divisas e chegara um momento que os 
municípios terão que olhar sobre esta questão tanto no Assentamento Dezesseis de Abril 
quanto em Boa Vista de Vila Verde devido a questão de terras e que Nova Venecia não 
coloca interesse algum quanto a comunidade Dezesseis de Abril, enquanto que Águia 
Branca sempre mostrou interesse na questão da educação daquelas crianças e mesmo 
assim alguns pais é contra o que esta acontecendo e vemos um certo interesse político 
acontecendo por trás, mas devemos agir com razão e não podemos comprar uma briga 
com o poder publico quando o mesmo esta agindo dentro da lei e corretamente, disse 
que os vereadores não viraram as costas para a comunidade e estamos a disposição para 
ajudar no que for possível. Falou sobre o calçamento feito na Vila de Águas Claras em 
direção ao loteamento pela Empresa Construção Paranho sobre o contrato nº 064/2016 o 



valor da obra for de R$ 90.121,67 (noventa mil, cento e vinte e um reais e sessenta e 
sete centavos) e em uma das clausulas diz que a empresa terá que garantir os serviços 
por cinco anos, a obra foi concluída a cerca de um ano e meio e esta com problemas 
inclusive nestas ultima chuvas piorou os blocos saíram e estão amontoados, a obra ficou 
mal feita e não houve fiscalização e fica o meu pedido para que tomem alguma 
providencia nesta questão e esta empresa deve ser acionada pela prefeitura para estar 
refazendo os trabalhos porque há garantia de cinco anos e agora os dois vereadores 
daquela comunidade irão acompanhar a obra. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, 
fez uso da tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou cumprimentando a 
mesa diretora, aos vereadores, aos secretários municipais e agradeceu a presença de 
todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho nesta Casa de Leis. 
Falou sobre a questão dos alunos do Assentamento Dezesseis de Abril, dizendo não 
estarmos contra e sim querendo fazer um trabalho de qualidade na questão do ensino 
para aquelas crianças e estamos à disposição desde sempre para ajudar no que for 
possível e temos ajudado o Assentamento há alguns anos fazendo alguns trabalhos na 
comunidade e às vezes ficamos meio travados em resolver alguns problemas pelo fato 
daquelas terras pertenceram à Nova Venecia e outros alegarem que pertencem a Águia 
Branca, isto deve ser resolvido perante a lei e que as crianças devem ser levadas para a 
escola de São João e estará transportando mais de oitenta crianças e para o nosso 
município é bom ter esse numero grande de crianças estudando para que venha ajudar 
de alguma maneira na questão de arrecadação e se perde poderá prejudicar a receita. 
Falou sobre os benefícios que irão chegar para a prefeitura como maquinários e poderão 
ajudar na melhoria das estradas e dos carros novos para a saúde municipal que irão 
atender as pessoas. Falou sobre a Indicação de sua autoria solicitando uma câmera em 
frente ao almoxarifado da prefeitura para ajudar na segurança das repartições publicas e 
somos conhecedores dos problemas que a policia tem em estar resolvendo a questão de 
roubos e furtos que tem ocorrido em nosso município tanto no interior quanto na sede. 
Falou sobre o pedido de galeria ao lado da casa do João Dutra onde as águas das chuvas 
estão entrando em algumas casas, esperamos que o secretário providencie esses reparos. 
Falou sobre reparo no muro de arrima nesta mesma rua e dois bueiros na estrada da 
Jabuticaba próxima a propriedade do senhor Odair Gobbi, onde dois bueiros e os aterros 
irão resolver o problema para melhoria do transporte escola e outros, esse reparo é com 
o máximo de urgência. Falou sobre alguns pedidos referentes à capela mortuária como a 
limpeza ao redor ar condicionado na mesma, para estar dando maior conforto aos 
parentes e amigos das pessoas que são veladas naquele local. Pediu reparos nas 
lâmpadas dos Bairros e centro da cidade, que estão com algumas ruas escuras e pedimos 
urgências nesta questão. Agradeceu ao secretario municipal de agricultura que já esta 
nos atendendo e assim pode estar ajudando a população em suas solicitações, e que o 
prefeito tem ido atrás de recursos para que grandes benefícios venham para o município, 
temos visto algumas dificuldades encontradas, mas contamos com a compreensão das 
pessoas também e breve tudo estará sendo resolvido principalmente na área da saúde 
onde alguns têm paciência e outros não, sabemos que mesmo os atendimentos 
particulares são demorados, queremos pedir a compreensão dos usuários das unidades 
de saúde para com os nossos servidores e secretario que sempre vem realizando um 
trabalho excelente. 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 municipais, a policia militar e agradeceu a presença de todos 
nesta sessão. Parabenizou ao vereador Antonio Carlos Silva Pimentel pelo retorno ao 
mandato de vereador, disse que em sua gestão como secretario não teve muitas 
condições para trabalhar, mas nos atendeu bem dentro do possível e sempre que 



procuramos fomos tratados com muita educação. Disse que agora com os novos 
secretários, com os maquinários, caminhões e mais condições de trabalho possam fazer 
a diferença. Agradeceu ao servidor Cabajau que sempre nos atende com tanta 
disposição e hoje juntamente com alguns outros servidores foram lá e resolveram a 
questão do pé de manga que estava quase caindo sobre a escola Padre Sergio Banzza. 
Elogiou o secretário municipal de saúde e toda sua equipe de trabalho em especial ao 
Dr. Bernardo que esta trabalhando conosco há um ano e parabenizo pelo carinho que 
tem com os pacientes e como esta morando em nossa cidade algumas pessoas ate o 
procura fora de hora para alguns problemas de saúde. Colocou que a Policia Militar de 
Águia Branca esta sob novo comando o Tenente Simões que estará prestando serviços 
em nosso município e voltara com a patrulha rural, moto patrulha e policia nas ruas, 
sendo que a sede da patrulha rural terá a sede em Águas Claras e o supervisor será o 
sargento Sobrinho e para os moradores será bom e esperamos que todos interagissem 
com os policiais para que realizem bons trabalhos, e que na próxima sexta-feira haverá 
uma reunião com os policiais para que ele possa estar passando como serão os trabalhos 
e sua ideias são boas para as pessoas de bem e para os bandidos não queiram passar em 
suas mãos e contamos com a ajuda da população podem usar o numero da policia cento 
e noventa denunciando, a sociedade tem que colaborar. Pediu para que o comando tenta 
voltar àquela caminhonete que ajuda a prestar os trabalhos da policia que tanto lutaram 
para vir e agora por conversas fiadas de pessoas que não olha para o nosso bem, 
retiraram esse carro daqui logo após o mesmo ter passado por uma grande reforma e 
estava apto para trabalhar já que nosso município é uma região com muitos pontos altos 
e morros e precisa de um carro traçado, esperamos que o Sargento Sobrinho que estará a 
frente da patrulha rural junto com o Tenente irão trazer esta caminhonete de volta. 
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, aos secretários municipais, a policia 
militar e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Falou sobre o pedido do vereador 
Lenilson da Fonseca Lacerda a respeito do calçamento que esta com problema próximo 
ao loteamento em Águas Claras, disse que estão corretamente fazendo estas cobranças 
porque é assim que os representantes do povo devem trabalhar e estão mostrando união, 
disse que ira levar ao conhecimento do prefeito e do jurídico esta questão e esperamos 
providencias para que a empresa possa estar consertando o calçamento de acordo com o 
contrato firmado. Disse que o calçamento do loteamento Mirante dos Pontões foi 
realizado pela empresa ZAQUE e ano passado teve uma rua que precisou de reparos e a 
empresa fez. Quanto à questão ocorrido na escola do Córrego do Café veio aqui um 
representante do Assentamento Dezesseis de Abril e trouxe um abaixo assinado onde 
dizia que a administração em momento algum reuniu com a comunidade Dezesseis de 
Abril para fazer a transferência dos alunos para a Escola de São João, mas colocou para 
o representante da comunidade dizendo que não concordava com o texto do abaixo 
assinado, porque a pessoa que fez não estava interado do assunto e não quis expor quem 
havia feito, perguntei o que havia de errado que não poderia aparecer, então, acho que 
se a pessoa não quer ajudar não deve atrapalhar, porque o Prefeito em momento algum 
deixou de discutir esse assunto, foram na comunidade e fizeram audiência publica com 
a secretaria de educação e os pais, disse que atualmente a escola do Córrego do Café 
esta superlotada e sem condições de atender tantos alunos. Disse que na abertura do ano 
letivo houve professor que passou próximo dos vereadores presentes e nem sequer nos 
cumprimentou e mostra que não politiqueiros e quando tem numero alto de alunos e não 
consegue dar aulas é capaz de reclamar, mas a educação devera tomar providencias 
porque não podem fechar a escola de São João por falta de alunos, uma escola 



referencia agro ecológica com capacidade em atender os noventa alunos do 
Assentamento Dezesseis de Abril e que a comunidade do Berlin quando fechou a 
escolinha tiveram que ir para São João com apenas três quilômetros do centro da cidade, 
então, não entendemos a polemica de algumas pessoas do assentamento, uma pessoa 
disse que não adianta ter vereador não esta aqui para ser tão ignorante como eles 
pensam e se o prefeito tivesse dito que não aceita os alunos do assentamento por que 
pertence ao município de Nova Venecia iria comprar uma briga conosco, mas estão 
lutando contra melhorias de ensino para os filhos, quando colocaram o ônibus para 
transportar os alunos os pais não deixaram os mesmos entrarem no ônibus, vieram aqui 
e disseram que não iriam por que não tinha monitor no ônibus, disse que o monitor seria 
responsabilidade da empresa de ônibus e se não colocarem a secretaria de educação ira 
colocar, os alunos que freqüentam a Pestalozzi irão separados na Kombi, então, 
disseram que não iria para São João e sim para Guararema. Disse que atualmente a 
prefeitura não tem condições de ampliar a escola do Córrego do Café, pois somente ano 
passado foi reformado duas grandes escolas, Padre Sergio Banzza e Fazenda Lacerda, as 
coisas estão acontecendo e não adianta colocar pressão para as coisas serem feitas na 
hora porque governar o dinheiro público não é como dinheiro nosso, aqui respondemos 
pelos nossos atos e se aplicar mal ainda há o Tribunal de Contas para nos fiscalizar e 
temos que nos unir pelo bem da população e não deixar os nossos filhos serem 
prejudicados na questão da educação, disse que em nosso Município há alunos que 
precisam andar alguns minutos para pegar o ônibus, mas tem o transporte para pegar, 
enquanto que na nossa época se quiséssemos estudar andava a pé, de bicicleta, a cavalo 
e outros meios porque não havia transporte escolar, mas agora estamos em outro século 
e tudo mudou, temos que ajudar ao invés de partir para uma guerra, não pode deixar 
fechar a escola agro-ecológica de São João. Colocou que foi licitado mil horas de 
maquinas e irão começar a partir de março a patrolar as estradas e tudo ira tomar rumo. 
Sobre o asfalto de Águas Claras a empresa que ira fazer as obras já estão sondando o 
local onde foi realizado a terraplanagem para ver o que pode ser aproveitado, esperamos 
que agora não parem mais. Parabenizou a todos os servidores que passaram no processo 
seletivo e que possam estar dispostos a trabalhar. Disse que nosso município está com 
um novo comando da policia e estamos contando com um ótimo trabalho porque nos 
últimos momentos temos tido diversos roubos, estamos nos sentindo desprotegidos, 
todos os dias ouvimos reclamações, disseram que no Bairro João Paulo II não esta tendo 
nem como ir à igreja que pode chegar em casa e não encontrar nada, então, estamos 
dispostos a ajudar e aguardamos resultados. Encerrou agradecendo a todos. Nesse 
momento, o presidente voltou ao comando dos trabalhos da mesa diretora e passou a 
palavra para vereadora Antonia Aparecida Cassunde de Oliveira, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, aos secretários municipais e 
agradeceu a presença de todos nesta sessão. Desejou pêsames em nome da Câmara 
Municipal as famílias Pandolfi e Bolsoni pela perda de entes querido. Agradeceu ao 
vereador Antonio Carlos Pimentel pelos trabalhos realizados durante o tempo que atuou 
como secretario na agricultura e obras, nos atendeu bem mesmo com tantas dificuldades 
encontradas durante aquele período, mas não deixou de fazer os trabalhos no município, 
agora temos novos secretários e já estão atuando, hoje tivemos um problema na estrada 
impossibilitando o transito e quero agradecer ao secretario de agricultura, ao prefeito, 
aos operadores e as pessoas da comunidade que não mediram esforços para ajudar, são 
vários pedidos e muitos problemas a serem resolvidos em diversas comunidades. Falou 
sobre as Indicações solicitadas e destacou a questão da casa mortuária, disse que lá há 
necessidade de melhorias na parte de fora como coberturas e climatização na parte de 
dentro para dar melhores condições das pessoas ficarem no local para velar seus entes 



queridos. Fez um pedido ao secretario municipal de obras em relação ao moro da Rua 
Francisco Alves Couto, onde um lado da rua esta danificada e esperamos que possam 
estar resolvendo para melhorias porque esta cada dia mais difícil aquela subida ate 
porque uma parte da rua esta interditado devido a construção ao lado, pedimos ao 
secretario municipal de obras que possa estar verificando uma maneira de resolver o 
problema. Falou sobre a pracinha que fica na Rua Padre Caetano Lamonaco onde 
diversas pessoas em época de verão ficam no local aproveitando alguns momentos de 
folga e conversei com o secretario para estar verificando uma melhoria e o mesmo disse 
que assim que retornar os servidores da obra ira estar trabalhando na mesma e pedimos 
também pela praça próxima a unidade de saúde que esta bastante suja e entendemos que 
ha no momento falta de recursos humanos, mas aguardamos ansiosos e iremos continuar 
cobrando providencias na limpeza. Desejou boas vindas ao Tenente Simões e estamos 
contando com a ajuda da policia para melhorias na segurança das pessoas do município 
que infelizmente em se tratando de segurança nesses últimos dias estamos nos sentindo 
um pouco à deriva e estamos aqui para ajudar e estamos contando com melhorias na 
segurança tendo em vista que as reclamações são muitas. Agradeceu aos secretários 
municipais pelos trabalhos prestados a população e pela dedicação e desejou boas 
vindas aos novos secretários e sabemos que todos estão empenhados para trabalhar em 
prol da população aguiabranquense e breve estará funcionando a sala de fisioterapia 
para atender as necessidades. Falou sobre o ocorrido na Escola Córrego do Café, 
dizendo que o aluno tem direito de estudar na escola mais próxima a partir do momento 
em que tenha vagas e ofereça condições para o seu aprendizado. Disse que as pessoas às 
vezes interpretam errado algumas coisas e quando começou sua carreira de professora 
foi no interior dava aula para as turmas terceira e quarta serie e ainda era servente, fazia 
merenda e limpava a escola, também da mesma forma a ex-professora Zanair Possatti 
que era a professora das turmas da primeira e segunda serie, então, antigamente 
tínhamos que fazer tudo na escola e dar conta de alfabetizar os alunos. Disse que esta 
questão atual esta sendo levada para o lado político, pois o estado atualmente vem 
cobrando do sistema a questão de muitos alunos em sala de aula e a população deveria 
agradecer a administração pela preocupação, pela prioridade e pelo empenho em querer 
dar um aprendizado melhor e formar cidadãos, não esta medindo esforços com o apoio 
da secretaria municipal de educação e dos vereadores, e quando disseram que nós 
vereadores não estamos apoiando é o contrario, os pais dos alunos entenderam de forma 
erronia, sempre foi da área da educação como professora, secretaria e outros, sempre 
lutei pela educação do nosso município quando necessário e temos visto professores 
atualmente lutando para ter trinta e cinco a quarenta alunos somente e estamos 
oferecendo salas de aula com vinte e cinco alunos e ate trinta, como ocorre em escolas 
particulares, teríamos mais condições de melhor aprendizagem e ensino quando temos 
menos alunos em sala, portanto lideranças e pais que nos procuraram após a 
manifestação perante o prefeito, secretaria, vereadores e assessoria, devem ver que 
estamos procurando o melhor para as crianças e a administração se ofereceu a oferecer 
assistência necessária para que os alunos até a escola e se for o caso de ter 
acompanhante a empresa ira colocar e no caso dos alunos especiais nunca andaram no 
transporte escolar sozinho e em alguns casos a família faz o acompanhamento, disse que 
a escola de São João é conhecida e tem referencia e estaremos acompanhando todo esse 
processo porque somente estamos querendo o bem estar dos alunos e que os pais nos de 
esta chance, sejam consciente de que estamos preocupados com os filhos de vocês e a 
estatística da escola do Córrego do Café foi ruim devido ao enorme numero de alunos 
em sala de aula, o índice de aprovação foi baixo, disse que quando secretaria de 
educação fez o memorando para aquisição do terreno por que já tinha uma visão do 



sobre carregamento que estava ocorrendo naquela escola, o espaço físico da escola não 
estava comportando. Encerrou agradecendo a todos. Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito para fazer uso da tribuna e não havendo nenhuma matéria para ser 
discutida e votada na Ordem do Dia, o presidente passou as Explicações Pessoais, tendo 
em seguida encerrado a Sessão e convidou a todos para a próxima sessão ordinária dia 
06 de março 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 20 de fevereiro de 2018. 


