
                       Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado 
do Espírito Santo, do dia 17 de abril de 2018, sob a Presidência do Vereador Amarildo 
Franskoviask. Aos dezessete 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, Floresmil Barbosa Fiúza, João 
Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Lenilson da Fonseca Lacerda e Marcos 
Antonio Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: Antonio Carlos Silva Pimentel. 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: Projeto de Lei nº 
012/2018 Denomina Rua na Sede do Município de Águia Branca e da outras 
providencias e Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018 Acolhe o Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas TC -080/2017, relativo à prestação de contas da Prefeitura 
Municipal de Águia Branca, exercício de 2015, de responsabilidade da Srª Ana Maria 
Carleti Quiuqui e Indicação Nº 006/2018 de autoria do vereador Floresmil Barbosa 
Fiúza. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida, o presidente anunciou à Hora 
dos Oradores Inscritos e passou a palavra ao Orador da Tribuna Livre Sr. Sebastião 
Pereira Viana Filho, para falar sobre política mal orientada. Em seguida, fez uso da 
tribuna o vereador Altair Andrea Polez, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores, aos secretários municipais e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Falou novamente a respeito de um pedido que havia feito na questão de estarem 
ajudando o senhor Magaiver com algumas caçambas de terra, mas ao estarem lá a 
caçamba derrubou um pedaço do muro e o padrão de energia, gostaria que a prefeitura e 
o secretário de obras pudesse estar colocando o padrão da forma que estava, procurou o 
secretário e o mesmo disse que não tem recursos para isto por ser em área particular, 
disse que no local tem energia e aguarda mais uma semana para estarem resolvendo e 
caso contrario estará indo buscar meios na justiça. Falou sobre a estrada beira rio e 
pediu ao secretário de agricultura para estar passando pelo local e devido aos bueiros 
com problemas os carros não está passando, esta um descuido aquela estrada. Pediu 
para colocarem a fabrica de manilhas para funcionar e atender as pessoas e pediu 
desculpas se a mesma tiver funcionando. Colocou que o secretario de meio ambiente 
disse que as ruas estão limpas, disse que o secretario não esta enxergando bem, porque 
as ruas no Mirante nos Pontões, esta uma vergonha de tanto mato, inclusive na frente da 
casa do vereador esta com bastante buraco ha muito tempo, em frente a casa da 
vereadora também e no bairro João Paulo II o secretario não esta passando porque em 
frente a casa do senhor Carlos Mosquem não tem como passar de carro, gostaria que o 
secretario pudesse estar olhando. Falou sobre os carros que chegaram para a prefeitura e 
fizeram ate carreatas, mas esses carros não são para os pobres, inclusive fui ontem e 
hoje levar pessoas a Colatina porque pediu carro na Ação Social para levar pacientes e 
agendei para dia dezessete e não atenderam porque não tinha carro mesmo agendado, 
disse que tem tantos carros nas ruas andando e não tem para atender as pessoas que 
tanto precisam. Disse que o secretario municipal de meio ambiente senhor Sebastião 
Pereira Viana Filho é seu amigo e votou três vezes para ele ser presidente da Câmara e 
uma vez para vereador e ele nunca votou em mim e que a ex-prefeita o tirou da 
administração, mas quem tirou foi o grupo político que ele esta atualmente, que havia 
ido ate a casa dele tirado foto da maquina na sua porta sujando seu nome e agora 



limparam. O orador disse que devemos honrar o paletó que vestimos como vereador, 
disse que seu voto foi adquirido na raça e não comprado por quatro mandatos e na 
próxima eleição ira candidatar novamente e ira ganhar a eleição para todos verem que 
tenho voto, pois trabalha pelo povo e não brinca de ser vereador e quem o procurar em 
sua casa esta a disposição em ajudar. Falou sobre os carreadores, dizendo que falaram 
que iriam mudar a cidade e o município, mas parece que foi para pior e acho que não 
irão passar e nenhum carreador, no Córrego de Pedra esta uma vergonha nem carro esta 
passando e pediu ao presidente para ir ao local ver se estou mentindo. Colocou sobre o 
secretario de meio ambiente e a secretaria de administração dizendo que eles não têm 
culpa e sim a culpa é do prefeito, porque o senhor Gilio Guariz tirou duzentos e vinte 
votos e não deu a secretaria para ele por acha que não merece a Senhora Ana Kordas 
tirou duzentos e setenta e três votos e também não ganhou uma secretaria, enquanto os 
secretários que estão dentro dessas secretarias não tiraram nenhum voto na eleição e 
quem tirou ficou de fora. Nesse momento, o orador da tribuna livre pediu o aparte e lhe 
foi negado. Disse que o secretario Sebastião Pereira Viana Filho ganha quatro mil e 
quinhentos reais de salário. Nesse momento, o presidente aparteou o orador da tribuna 
dizendo que o vereador não poderia mais se referir ao secretario porque lhe havia 
negado o aparte, que deveria cumprir o regimento. Nesse momento, foi aparteado pelo 
vereador João Milton Quiuqui, dizendo que gostaria apenas de alertar o orador dizendo 
que o secretario fez um discurso correto, respeitoso e caberia ser respeitado também 
pelo vereador. Continuando, o orador disse que o prefeito nomeou o secretario de meio 
ambiente e a esposa dele que também já trabalha, enquanto o povo aqui fora esta 
morrendo e desejando um emprego de salário mínimo, com duas pessoas da mesma 
família ganhando mais de seis mil reais e as pessoas que precisam não tem condições de 
comprar um alimento. Encerrou agradecendo a todos. Neste momento, fez uso da 
tribuna o vereador João Milton Quiuqui, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, 
aos vereadores, aos secretários municipais e agradeceu a presença de todos. Falou sobre 
o loteamento dizendo que esteve conversando com o prefeito e o mesmo tem total 
intenção de terminar ainda esse ano o loteamento, já foi aprovado noventa casas pela 
caixa econômica e as sete primeiras já serão construídas em breve, tem projeto de 
quinhentos mil reais para o calçamento, a CESAN esta trabalhando para levar 
infraestrutura e a empresa de luz também ira fazer seus trabalhos e as ruas serão limpas 
pela prefeitura, as casas serão doadas com muita clareza porque nosso prefeito tem 
capacidade para estar abordando esse assunto. Fez uma colocação para o Coronel 
Luciano Comandante do Décimo Primeiro Batalhão, dizendo que não tem cabimento 
uma vez que o Tenente da nossa cidade estar querendo trabalhar e por isto anda 
equipada com armas, cassetetes e viaturas equipadas, disse que o coronel deveria 
entender e ao invés de cortar os combustíveis das viaturas deveria aumentar, porque em 
relação a segurança e saúde nunca podem cortar nada dessas duas áreas, a policia deve 
ter viaturas, armas boas com munições e não tirar os equipamentos, a nossa policia esta 
querendo trabalhar indo nos bairros, nos interiores e centro para abordar os delinquentes 
para mostrar serviços e as pessoas sentirem seguras, disse que saúde, educação e 
segurança deve andar juntas e em relação aos equipamentos e combustíveis não podem 
ser cortados ou pelo menos deixar como estavam se não poder ser melhorado e elogiou 
os policiais militares que não param de trabalhar e vem exercendo bem esta função. 
Parabenizou a secretaria municipal de administração que esta conduzindo esta pasta 
com total responsabilidade e nunca teve duvidas, porque quem conduz bem as coisas 
que possuem, com certeza poderá ser um grande administrador na vida publica e faz 
esse elogio por achar que merece e vem acompanhando de perto os trabalhos desta 
administração. Parabenizou ao secretario municipal de meio ambiente que vem dando 



melhorias visíveis nesta área e muitas pessoas estão satisfeitas com o resultado desses 
trabalhos. Parabenizou ao secretario municipal de agricultura que também vem 
realizando um ótimo trabalho, vem atendendo a todos os vereadores com seus pedidos e 
esta a disposição para atender em sua secretaria. Nesse momento, foi aparteado pelo 
vereador Altair Andrea Polez dizendo que o orador devera passar de carro na estrada 
beira rio para ver a situação e se o secretário tivesse passado por lá já teria arrumado. 
Continuando, o orador disse que o vereador deveria procurar o secretario e fazer seus 
pedidos antes de vir aqui criticar, faz o pedido se não for atendido ai sem poderá fazer 
as criticas. Neste momento, foi aparteado pela vereadora Antonia Aparecida Cassunde 
de Oliveira, dizendo ser do conhecimento de todos que as maquinas iriam trabalhar nas 
estradas principais e outras para atender o transporte escolar e emergências da saúde e 
depois iram ser feito as demais e isto foi falado nesta tribuna e na radio Águia FM, a 
prefeitura acabou de receber a frota nova, os carreadores serão feitos também para 
atender a colheita, então foi colocado aqui que primeiramente seria atendido às estradas 
com problemas de transitar o transporte escolar. Nesse momento, foi aparteador 
novamente pelo vereador Altair Andrea Polez dizendo que a vereadora havia cortado as 
suas falas porque naquele momento estava falando e pediu o aparte e isto é falta de 
respeito por parte da vereadora, uma vez que, já foi professora. Continuando, o orador 
disse que o vereador está nervoso e ofendendo algumas pessoas que gostam dele e pediu 
ao secretario de agricultura para estar olhando esta questão da estrada da beira rio 
porque o vereador já abordou esse assunto diversas vezes aqui mesmo que não vê 
motivos para isto, mas como esta aqui falando pede providencias e que o secretario 
esteve na propriedade da sogra e dos cunhados do vereador e esteve também junto, 
estiveram lá esta semana e passamos a tarde toda conversando com eles e diversas 
coisas serão feitas para eles para beneficiá-los, fomos lá juntos e fomos bem tratados 
pelos seus familiares da esposa do vereador. Nesse momento, foi aparteado pelo 
vereador Altair Andrea Polez dizendo que não adianta agradecer se o secretario não 
atende meus pedidos na questão das estradas, não adianta ir à casa das pessoas tomarem 
cafezinho ou almoçar porque as pessoas estão me cobrando o conserto das estradas. 
Continuando, o orador disse que o secretario não foi lá nem almoçar nem tomar 
cafezinho e sim ver os problemas da região e atender as reivindicações do vereador que 
tem estado muito arrogante ao falar três vezes que quando vier às eleições ira ganhar 
novamente para vereador, temos que primeiro colocar nas mãos de Deus porque se ele 
não quiser não ganhamos para nada e respeitar as pessoas. Encerrou agradecendo a 
todos. A seguir fez uso da tribuna o vereador João Ladislau de Oliveira que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, secretários municipais e agradeceu a 
presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar 
aqui nesta Casa de Leis onde estaremos votando nos projetos para o bem do povo do 
município. Falou sobre o Projeto de Lei nº 012/2018 de sua autoria denominando Rua 
Lucio Pereira de Souza e pediu o voto dos vereadores por ser uma pessoa merecedora 
desta homenagem. Agradeceu ao secretario municipal de agricultura pelos trabalhos 
realizados na região onde moro e nas demais e venho acompanhando o secretario em 
algumas regiões dos assentamentos e demais, parabenizo o secretario pelo trabalho onde 
todos os carreadores estão sendo rapados e assim são feitos trabalhos sérios e quando o 
prefeito nomeia para cargos de confiança é porque acredita no trabalho dessa pessoa. 
Parabenizou a Secretaria Municipal de Administração Liliane Monfardini de Almeida 
Bressanelli que também trabalhou no mandato passado fazendo um excelente trabalho e 
que Deus lhe abençoe para que possa continuar fazendo aquilo que sabe fazer na 
administração publica. Parabenizou ao Secretario Municipal de Meio Ambiente 
Sebastião Pereira Viana Filho onde também fez um trabalho bom no mandato passado, 



inclusive ajudou a elevar o percentual de aprovação daquele mandato porque abraçamos 
a causa atendendo cem por cento à população. Agradeceu a ex-prefeita municipal por 
ter me dado oportunidade de mostrar meu trabalho como diretor de transporte escolar 
por algum tempo, fui promovido para auxiliar na secretaria municipal de obras e depois 
diretor geral de serviços urbanos, graças a Deus dei conta e mostrei trabalho porque as 
pessoas ficaram satisfeitas, agora sou vereador e as pessoas confiaram na minha pessoa 
para dar continuidade em alguns trabalhos, e que as eleições que perdi é porque as 
pessoas não estavam bem informadas de que precisam votar em quem quer trabalhar e 
não naqueles que tem diversos mandatos só para ter e sim naqueles que tem 
compromisso com o município. Disse que nesses um ano e quatro meses de mandato já 
trouxe através de emendas parlamentar quase seiscentos mil reais para Águia Branca, 
por meios dos deputados que procuramos apoiar, já levamos um caminhão para o 
assentamento Dezesseis de Abril e outro para o assentamento Rosa de Sharon, trinta e 
cinco mil para a saúde comprar um carro, vinte mil reais para a Pestalozzi, duas 
maquinas para a associação de Barra do Sertão, duzentos mil reais já se encontra na 
conta da prefeitura, estão licitando uma retro escavadeira para atender a agricultura e 
uma indicação minha também com o deputado Manato de duzentos mil reais para usar 
no esporte municipal. Parabenizou o secretario por nos atender na questão de um quebra 
mola em frente ao bar do Batista, vários vereadores solicitaram e fomos atendidos. 
Falou também dos trabalhos que realiza através da saúde onde noventa por cento dos 
seus trabalhos como vereador é na área social e temos recebido diversos agradecimentos 
pelas redes sociais dos meus trabalhos, mas não estamos sozinhos e temos diversos 
companheiros como o secretario de saúde, as equipes e os médicos que realizam bons 
trabalhos e com certeza poderemos faz mais porque acreditamos em todos e as pessoas 
podem confiar que faremos mais para todos. Encerrou agradecemos a todos. A seguir, 
fez uso da tribuna o vereador Lenilson da Fonseca Lacerda, que iniciou 
cumprimentando a mesa diretora, aos vereadores, secretários municipais e agradeceu a 
presença de todos nesta sessão. Colocou que vivemos em um País democrático com 
direito de ir e vir, cada um deve respeitar a todos porque sigla de partido é apenas para 
sermos candidato porque a política em nosso País esta tão banalizada e de nada serve as 
sigla de partidos e sim o caráter das pessoas representantes do povo e quando as pessoas 
não querem mais votar é por causa do que temos visto nos jornais, mas deixar de votar 
não é o caminho e devemos tirar as raposas velhas que estão há muitos anos no 
comando porque os escândalos não vem de agora e sim desde o militarismo, mas ainda 
devemos acreditar no Brasil e irão surgir novas pessoas e esta na mão dos eleitores. 
Falou sobre a torre de celular de Águas Claras que ainda não foi colocada, o governo 
licitou cem torres a operadora vivo teve interesse em apenas cinquenta e não sabemos o 
motivo que Águas Claras esta ainda fora porque saiu no diário que o município seria 
contemplado com duas torres de celular. Disse que os locais Córrego da Divisa em São 
Domingos, Córrego São José em Pancas e Córrego São Jose em São Gabriel da Palha 
irão ganhar uma torre, não sabemos qual critério usado pela operadora de celular para 
estar colocando ou não as torres, talvez poderemos contar com a interferência de alguns 
deputados para nos ajudar já que estiveram em Águas Claras e fizeram essa promessa, e 
devemos reivindicar aquilo que nos promete e na próxima semana iremos ate os 
deputados para obtermos uma resposta. Falou sobre o asfalto de Águas Claras e disse 
que parece que já assinaram o contrato com a nova empresa e marcaram uma data que 
será em maio, disse que ira guardar ate as eleições e espera que as pessoas não sejam 
frouxas e venham fazer um manifesto para chamar atenção do governador, pois se não 
cumprir iremos fazer um manifesto. Fez um pedido ao presidente da câmara para que 
possamos colocar a torre de Águas Claras para funcionar porque já faz mais de dois 



meses com defeito, disse que ligou para o Adriano e agora nem atende mais o telefone e 
pediu ao prefeito para ligar porque somos cobrados vinte e quatro horas pela população 
e acredita que o vereador Floresmil Barbosa também seja cobrado, esperamos que 
tenhamos êxito nesta questão porque não sabemos se existe um contato com esse 
Adriano para manutenção e se existe o mesmo é obrigado a consertar a torre ou 
derrubem aquilo que assim as pessoas parem de nos cobrar por algo que não funciona e 
aguardar a vivo colocar outra. Parabenizou ao secretario municipal de saúde pelos 
trabalhos que vem prestam e vem fazendo a diferença na saúde, disse que nem Jesus 
Cristo conseguiu agradar a todos e o homem tem a condição de falar ate mesmo aquilo 
que não está preparado para falar e quero agradecer ao secretario por estar realizando 
bons trabalhos no município, disse discordar das colocações do vereador Altair Andrea 
Polez, pois no final da administração anterior os carros alugados para a saúde foram 
entregues e agora estamos com alguns carros para atendimento, mas todos tem o direito 
de falar só não concorda ao dizer que os carros não carregam os pobres, disse que 
carrega porque em Águas Claras as pessoas são carentes e são atendidas, as vezes 
procuramos e esta agendado para outro e infelizmente a saúde publica é complicado ate 
mesmo na questão de médicos particular temos que esperar o País esta assim por causa 
da política ruim existente no momento. Disse que somos cobrados todos os dias e os 
secretários também são cobrados em seus trabalhos, mas agora estão tendo ferramentas 
e irão mostrar trabalho para o povo, disse que em Águas Claras o carro não para sempre 
trazendo pessoas, e que na verdade as pessoas não estão tendo paciência e quando 
consegui o trator para a associação fui criticado porque não trouxe uma ambulância, 
mas tudo tem sua hora e a ambulância ira chegar a trinta dias e o trator foi conseguido 
em dez dias e se não pegasse iria para outro local, então achou melhor ter o trator na 
comunidade prestando serviço porque tudo tem sua hora certa de acontecer, estamos 
montando uma equipe no posto para atender e teremos um carro a disposição da equipe 
medica, uma ambulância ate o mês de maio com motoristas, um plantão dentro do posto 
do distrito para atender as pessoas e uma Kombi para trazer as pessoas ate a Pestalozzi, 
já estamos organizando e trabalhando para acontecer, basta as pessoas ter um pouco de 
paciência e aguardar, a ambulância deve ficar no posto de plantão e haverá uma casa 
para os motoristas em frente ao posto onde será reformada um local para ter dois 
policiais também nesta casa devido a colheita e para dar maior segurança a população. 
Disse que as pessoas fazem criticas e não acompanham o trabalho dos vereadores e nós 
apenas pedimos os secretários é quem faz porque o trabalho do vereador não é fazer, 
mas reivindicar, cobrar, fiscalizar e votar nos projetos, enquanto muitos acham que o 
trabalho do vereador é sair pregando pontes ou desentupir esgoto e outros, disse que 
antes de cobrar devemos solicitar aos secretários e verificar se não fez ai sim poderemos 
falar aqui na tribuna. Agradeceu ao secretario municipal de agricultura pelos trabalhos e 
estiveram juntos na comunidade do Córrego de Pedra e sabemos que a prioridade seria o 
transporte escolar para dar reinicio as aulas em fevereiro, disse que no Córrego de Pedra 
esta ruim e as estradas foram consertadas, agora irão fazer os carreadores e as pessoas 
devem ter um pouco de paciência, os bueiros serão feitos e nós não pegamos nenhuma 
fabrica de manilha funcionando, não havia betoneira e já fizeram a licitação para poder 
comprar uma e reativar a fabrica para ai sim começar a trabalhar na fabricação de 
manilhas e graças a Deus estamos recebendo bastantes chuvas e com isto as vezes não 
tem como fazer as estradas ficarem boas sempre e os carreadores correm o risco de não 
serem feitos por causa das chuvas que estão ocorrendo, mas fez um pedido ao secretario 
para dar prioridade aos morros de Nova Era, Barra do Sertão, Bonfim, Vitalino e outros 
para ajudar a escoar a colheita e esses locais tem bastante café e os agricultores 
precisam dessa ajuda. Nesse momento, fez uso da tribuna a vereadora Antonia 



Aparecida Cassunde de Oliveira, que iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores, secretários municipais e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Solicitou um minuto de silencio a todos e que as famílias Belo e Martins aceitam nossas 
condolências pela perda de uma genitora da família. Agradeceu a Deus por mais uma 
vez estarmos aqui com saúde e trabalhando em prol do município e da população que 
com o empenho do Prefeito e com a garra dos nossos secretários os trabalhos estão 
sendo realizados dentro do possível e atendendo os problemas de cada cidadão, sabemos 
que as necessidades são inúmeras, mas se Deus quiser conseguiremos resolver. Colocou 
para o vereador Altair Andrea Polez que naquele momento solicitou o aparte ao orador e 
lhe foi concedido e não invadiu a falado do mesmo e foi professora do vereador quando 
lecionou e parece que não aprendeu tudo que lhe foi ensinado. Quanto aos carreadores 
foi colocado nesta tribuna e em outros locais de reuniões, foi divulgado que a prefeitura 
atenderia com prioridade as estradas do transporte escolar porque havia regiões que o 
acesso estava impossível, e uma das ultimas comunidades a ser atendida nesta questão 
foi a região do Rochedo e respeitamos a agenda e o cronograma do secretario que foi 
atendendo a região do Córrego de Pedra primeiro, estamos acompanhando e outros 
serviços ainda não foram realizados devido as chuvas que vem acontecendo e quanto 
aos carreadores serão feitos e os bueiros da beira rio também. Disse que o prefeito está 
bem assessorado de secretários e sabem por que o secretario de meio ambiente e 
administração estão incomodando? Porque dão resposta e fazem, assim acabam 
incomodando, disse que não foram candidatos na ultima eleição, mas somaram sim para 
o grupo, pois ganhamos tanto no executivo quanto no legislativo e quanto aos que estão 
fora da administração e não foram secretários, não devem estar insatisfeitos porque eles 
não reclamaram com o prefeito ou entrar em atrito, mas de qualquer forma o prefeito 
também não abandonou o grupo porque a esposa do senhor Gilio Guariz é diretora de 
escola, o filho da senhora Ana Kordas trabalha como medico veterinário para a 
administração, todos foram atendidos e não abandonados. Disse que não podemos 
abandonar quem veio para somar, são competentes e a população esta satisfeita dos seus 
trabalhos. Nesse momento, foi aparteado pelo vereador Altair Andrea Polez dizendo que 
a oradora deveria saber que a secretaria municipal Liliane Monfardini de Almeida 
Bressanelli trabalhou quase ate o final do mandato da ex-prefeita e o nome dela na rua 
não era bom e esta bom atualmente porque esta do lado de vocês. Disse que a oradora 
também foi secretaria municipal de educação no mandato passado e depois foi para o 
grupo do atual prefeito. Nesse momento o presidente pediu para o vereador referir 
somente a oradora e não a pessoas que estão no plenário e que o mesmo esta 
despreparado e respeitar a todos para manter a ordem. Em seguida o vereador Altair 
Andrea Polez disse que não estão o deixando falar e a verdade dói e que estão tampando 
o sol com a peneira. A seguir a oradora disse que o aparte ao vereador já não estava 
mais concedido porque seu tempo já havia acabado e precisava continuar seu discurso, 
pediu silencio ao vereador porque tem o ano todo para falar na tribuna, usa de vez 
enquanto e ainda na hora errada com os assuntos errados para debater durante os 
minutos da minha oratória, pediu para o vereador deixá-la acabar de discursar no seu 
tempo ou iria abandonar a tribuna. Neste momento, o presidente pediu pela terceira vez 
ao vereador Altair Andrea Polez para cumprir a ordem da casa e respeitar a oradora, que 
já havia lhe dado o aparte no momento e quando estava discursando foi lhe solicitado 
um aparte e não foi concedido, portanto não foi justo e deveria ficar calado para manter 
a ordem no plenário e saber sobre o Regimento Interno já que foi vereador por diversas 
vezes. O vereador disse que estavam cortando o aparte dele e não deixando ele falar 
como deseja. O presidente disse que ao termino da Sessão iria solicitar o assessor para 
tomar as devidas providencias legais quanto ao que esta acontecendo nesta sessão. 



Continuando, a oradora disse que temos boas noticias para falar e agradeceu aos 
secretários que empenham para que isto ocorra, ao secretario municipal de Ação Social 
que esta trabalhando diretamente com as pessoas ausentes e não foram cadastrar na 
bolsa família, estão recebendo visitas do secretario e da assistente social em suas 
residências, parabenizou ao secretario de Ação Social pelo que esta fazendo pela 
população de Águia Branca e como o vereador Altair Andrea Polez colocou em frente 
minha casa esta com problemas no bueiro, mas estão aguardando o asfalto chegar para 
consertar e prefiro que façam para as outras pessoas e não para mim e ruim seria se 
falassem que na frente da casa da vereadora esta impecável e outros cidadãos não estão 
sendo atendido, e que respeitamos e esperamos o tempo necessário para sermos 
atendidos. Colocou que no Bairro João Paulo II tem umas questões a serem resolvidas e 
pediu ajuda dos secretários de obras, agricultura e Meio Ambiente, porque próximo à 
residência do senhor Helio Machado e outras ruas também precisam de soluções, e que 
ira oficializar esses pedidos através de Indicação. Agradeceu a policia militar pelo 
trabalho que atualmente vem realizando e já veio a esta tribuna anteriormente para 
cobrar uma atuação maior da policia devido às necessidades, mas atualmente melhorou 
bastante a situação e agradecemos. Colocou que tem acompanhado os trabalhos do 
secretario municipal de agricultura e graças a Deus não tem medido esforços em atender 
a todos, tenho acompanhado e esta de parabéns a toda equipe da agricultura. Colocou 
sobre os quatro veículos que foram licitados, uma ambulância, dois caminhões e um 
ônibus para a saúde equipado, são mais benefícios que estão sendo buscados para serem 
usados no atendimento da população. Colocou para o vereador Altair Andrea Polez que 
todos tem o direito de ir e vir, direitos de escolhas porque estamos em um País 
democrático, e se viemos é para somar e se estamos incomodando é porque somamos, 
fazemos e damos respostas. Encerrou agradecendo a todos. A seguir, 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, aos 
secretários municipais e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Disse que nesta 
noite temos pessoas importantes de outros municípios nos prestigiando e pediu 
desculpas as mesmas pelos transtornos ocorridos e o fato aqui ocorrido o Art. 85 do 
Regimento Interno esta sendo infringido e todos são conhecedores de que estou pedindo 
de acordo ao que diz o Regimento Interno, devemos manter a ordem e pediu ao 
vereador Altair Andrea Polez que respeite a Câmara para ser respeitado e todos 
concedeu o aparte como se deve e esperamos que isto não venha ocorrer novamente e se 
acontecer deixo aqui registrado vou tomar providencias cabíveis. Agradeceu a Deus 
pela saúde e por estarmos aqui trabalhando como vereador e como foi dito pela 
vereadora temos famílias que estão chorando pela perda de entes queridos, enquanto nós 
estamos aqui vivos devemos agradecer e não vir aqui atirando pedras, devemos 
agradecer pelo bom tempo, pelas chuvas que vem ocorrendo em nosso município, pois 
há tempos atrás estivemos falando sobre as secas onde estavam faltando água para os 
animais, as lavouras e para as pessoas e agora Deus nos contempla com esse tempo 
abençoado. Falou sobre os Projetos em pauta que serão votados e Indicação de vereador 
que serão encaminhados amanha pela Câmara Municipal, sempre encaminhamos tudo 
no outro dia após ser votado nunca ficamos com projetos agarrados aqui porque os 
andamentos devem acontecer. Parabenizou ao secretario municipal de meio ambiente 
pelos trabalhos que vem realizando com toda equipe e as coisas estão mudando a cada 
dia e vemos o empenho do mesmo junto com os funcionários.  Também parabenizou a 
secretaria municipal de administração pelos trabalhos e dedicação à administração e 
nesses noventa dias na secretaria já estamos vendo resultados. Disse que o prefeito é 
quem tem que saber quais pessoas será secretário, e não sabemos por que o vereador 



esta preocupado que o prefeito nomeou a senhora Liliane Monfardini de Almeida 
Bressanelli e o senhor Sebastião Pereira Viana Filho como secretário, quem deve saber 
é o gestor eleito, e que não são meia dúzia de pessoas que elegeram e sim três mil e 
setecentas pessoas que votaram em sua pessoa. Disse que o vereador colocou que 
algumas pessoas tiveram mais de duzentos votos e não ganharam secretaria, mas na 
eleição anterior a esta o vereador teve mais de duzentos votos, não foi eleito e nunca 
vimos o mesmo à frente de uma secretaria, então, ficou desprestigiado. Disse que o 
secretario municipal de obras esta aguardando chegar um caminhão de asfalto para estar 
resolvendo a questão das ruas com buracos e estamos aguardando para resolver e isto 
tudo é fruto que herdamos e na rua próximo ao CEMEI João Paulo II tem um buraco 
existente desde dois mil e treze, não consertaram na época e agora o secretario 
municipal de obras resolveu e diversas outras obras que estavam interrompidas e estão 
sendo concluída. Quanto a questão do poste referido pelo vereador Altair Andrea Polez, 
o secretario me passou uma informação de que já combinou tudo com o proprietário 
senhor Magaiver referente ao conserto, então, as providencias estão sendo tomadas e 
quanto as ruas o asfalto deve ser colocado assim que trouxer e com as chuvas recentes 
fica complicado. Quanto aos bueiros devem ser cobrados sim e tudo que cobrar deve ter 
coerência, e que a fabrica de manilha não esta funcionando por falta de bitoneira que 
estava sem desde o momento que pegamos a administração, não tem como fazer massa 
de manilha na mão, esta sendo licitado de acordo com os tramites legais para adquirir, 
nos órgãos públicos nada se compra sem passar pelos meios legais porque o Tribunal de 
Contas fiscaliza e as coisas devem ocorrer com transparência, algumas coisas ainda não 
estão funcionando porque herdamos muitas dividas, não havia carro andando, carros 
quebrados sobre todo de eucalipto e diversas secretarias não havia equipamentos, 
ambulância com radiador estragado. Disse que devemos ser oposição e fui oposição 
com coerência e falar com documentos em mãos e não disser que me disseram sem 
saber corretamente sobre aquilo que estamos falando, não adianta vir aqui falar aquilo 
que não sabe, que não tem certeza ou que me disseram. Disse que o Córrego de Pedra 
foi à primeira comunidade a receber reabertura nas estradas no momento que o atual 
secretário foi nomeado, como o vereador vem aqui dizer que não estão conseguindo 
passar naquelas estradas? Sendo que foi a primeira a ter reabertura nas estradas porque 
realmente estava abandonada na mão dos senhores por quatro anos, mas agora poderá ir 
ate lá e conservar com os moradores se os mesmos foram beneficiados, assim como em 
outras comunidades já estão sendo feito e também deve trabalhar quando esta sem 
chuva, pois as pessoas do Pouso Alto vieram ate a secretaria pedir para patrolar as 
estradas e o secretario mandou as maquinas, trabalharam ate dez horas e choveu agora 
ninguém passa nas estradas, não somos culpados e não podemos brigar com Deus. 
Nesse momento, foi aparteado pelo vereador Altair Andrea Polez dizendo que já estão a 
quinze meses administrando e ainda não colocaram a fabrica de manilha para funcionar 
por que são muito ruim. Continuando, o orador disse que o mandato passado passou 
quarenta e oito meses e não funcionou realmente são ruim, e que a carreada de carros 
novos esta machucando muitas pessoas por isto estão criticando, fizeram a carreada com 
cerca de quinze carros e agora iremos fazer outra com aproximadamente dezesseis 
carros, é assim que administra com seriedade tudo acontece em prol das pessoas, estão 
reclamando de sujeira nas ruas do loteamento Mirante dos Pontões, deveria ver a fita 
onde foi gravado tudo que estava acontecendo no final do mandato anterior, como se 
encontrava o nosso município, iremos providenciar, convidar a população e passar a fita 
aqui para todos, onde irão ver como deixaram nosso município, se atualmente esta ruim, 
talvez esteja sim ruim porque para colocar ordem na casa não esta sendo fácil porque 
estava um desmando e o próximo prefeito que for eleito terá orgulho em dizer que é 



Prefeito de Águia Branca porque ira pegar com diversas frotas nas secretarias para 
trabalhar e que o vereador ao invés de falar sobre carro que não carrega pobre deveria 
falar que o carro do gabinete no mandato passado vivia viajando carregando o vereador, 
sua filha e outras pessoas em dia de feriado. 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 012/2018 entrou em discussão 
e em seguida em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2018 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 02 de maio 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 17 de abril de 2018. 


