
  Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Águia Branca, Estado do Espírito Santo, do dia 15 de maio de 2018, sob a Presidência 
do Vereador Amarildo Franskoviask. Aos quinze dias do mês de maio 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: 
Mensagem nº 024/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 017/2018 Autoriza firmar 
convenio com a Associação Pestalozzi de Águia Branca para prestação de serviços de 
media complexidade de manutenção ao atendimento a pessoa com deficiência e da 
outras providencias, Mensagem nº 026/2018 que encaminha o Projeto de Lei nº 
018/2018 Dispõe sobre a instituição de feriado religioso de Corpus Christi no município 
de Águia Branca / ES e da outras providencias, Moção de Aplausos nº 001/2018 de 
autoria do vereador João Milton Quiuqui e Indicação nº 003/2018 de autoria do 
vereador Lenilson da Fonseca Lacerda. Não havendo mais nenhuma matéria para ser 
lida, o presidente anunciou à Hora dos Oradores Inscritos e passou a palavra ao Orador 
Inscrito para Tribuna Livre: Srª. Liliane Monfardini de Almeida Bressanelli secretaria 
municipal de administração para falar sobre: Ações da Secretaria Municipal de 
Administração e mau uso da política.   Em seguida passou a palavra ao vereador João 
Milton Quiuqui para fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a mesa diretora, aos 
vereadores, aos secretários municipais e agradeceu a presença de todos nesta sessão. 
Parabenizou ao chefe de gabinete e ao assessor de planejamento pelos trabalhos que 
estão prestando e nos atendem com todo carinho. Agradeceu a administração pela 
humilde festa realizada na sexta-feira em comemoração aos trinta anos de emancipação 
política de Águia Branca, parabenizou a todas as escolas, professores e secretaria 
municipal de educação pelo evento, disse que diante de uma crise que nosso País 
atravessa não poderia ser diferente uma comemoração simples, coerente e com 
responsabilidade. Disse que devido a nossa simples festa, acabou dando uma má 
resposta a um amigo de Pancas e peço desculpa ao mesmo, mas naquele momento 
mereceu minhas colocações porque ao invés de fazer uma festa cara deveria rapar as 
estradas e colocar remédios na farmácia publica porque o nosso município fornece 
remédio para os moradores da divisa do município que ao invés de ir para Pancas vem 
para Águia Branca porque lá não esta tendo medicamento. Fez um elogio ao comando 
da Policia Militar na pessoa do Comandante Simões que vem realizando um ótimo 
trabalho em nosso município nesses dois meses e pouco que esta trabalhando aqui e fez 
um relatório sobre o que já foram realizados algumas motos e carros apreendidos, 
diversas pessoas já foram presas e não estão medindo esforços na realização dos seus 
trabalhos. Falou sobre os Projetos de Lei em pauta e seremos favoráveis aos mesmos e 
em especial a doação das antigas escolas que estão abandonadas para as comunidades, 
disse ser importante estar dando para a comunidade porque será usada e evita estragar 
mais do que já estão. Fez um pedido sobre a gasolina para as viaturas do nosso 
município e que esse apelo chegue ao comandante do batalhão, disse que cada viatura 
tem uma cota de combustível e as companhias possuem suas cotas e foi retirado da cota 



de Águia Branca dois mil reais e agora ficou apenas com dois mil e quinhentos reais 
para gastar com combustível nesse momento da colheita do café, momento de grande 
movimento e pedimos as autoridades para voltar a nossa cota porque precisamos 
continuar com os trabalhos que estavam sendo realizado, nesse momento de colheita é 
essencial estar com as viaturas rodando durante a noite também e sem petróleo isto não 
terá como acontecer e esperamos que o prefeito possa estar resolvendo esta questão sem 
precisar ir ate o comando maior em Vitoria, porque Barra de São Francisco tirou a 
caminhonete do nosso município assim que as associações daqui contribuíram para o 
seu conserto, esperaram apenas os aguiabranquenses consertar o carro para leva-lo 
embora, então, queremos mais respeito por parte do batalhão. Encerrou agradecendo a 
todos, a seguir, fez uso da tribuna à 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. Agradeceu a Deus por mais um dia de 
trabalho e pelo bom tempo que vem nos dando. Agradeceu ao presidente e ao vice-
presidente da Câmara por ter resolvido a volta da transmissão das sessões na radio 
Águia FM aos sábado onde as pessoas que não podem vir às sessões poderão ouvir a 
fala dos vereadores através da radio. Agradeceu e parabenizou a todos que contribuíram 
na realização da humilde festa em comemoração aos trinta anos de emancipação política 
do nosso município, estão de parabéns a todos que dedicaram para as realizações que 
ocorreram em homenagem a nossa cidade. Fez um pedido ao secretario municipal de 
obras em relação a construção de quebra-molas na Rua Francisco Alves Couto, onde os 
moradores estão reivindicando um quebra-molas igual ao que fizeram ao lado do Bar do 
Batista e iremos aguardar a realização do mesmo. Parabenizou ao secretario municipal 
de Ação Social e sua equipe pela promoção da semana das mães onde foi realizado os 
dias de beleza, palestras e confraternizações, infelizmente algumas mães não puderam ir 
devido ao horário, mas com certeza todas estavam convidadas. Falou sobre o dia 
nacional de combate ao abuso e exploração sexual da criança e adolescente será 
realizado dia dezoito de maio através de manifesto e mobilização todos estão 
convidados a participar. Agradeceu a Policia Militar pelo trabalho que vem realizando e 
reitero as falas do vereador João Milton Quiuqui na questão da gasolina para as viaturas 
do nosso município e como ex-policial conhece bem os nossos problemas e como 
devem trabalhar para garantir a segurança das pessoas, e que estamos aqui à disposição 
e juntos iremos reivindicar melhoria na cota de gasolina para as viaturas e assim possam 
estar oferecendo melhor segurança para todos. Colocou que nós vereadores estamos 
sendo abordados por alguns servidores em relação a um assunto bastante polemico e 
gostaria de deixar uma fala a respeito da situação sobre a questão de que a Câmara 
Municipal esta querendo mexer no salário dos servidores, disse que todos os servidores 
têm o nosso apoio e que a Câmara é parceira e tudo que vier para somar, colaborar e 
ajudar aos servidores jamais seremos contra e podem contar conosco. Disse que chegou 
ao conhecimento dos servidores de que a Câmara estaria mexendo no salário dos 
mesmos, disse que isto não esta acontecendo, e que existem alguns impasses 
acontecendo na Câmara onde temos autonomia e autoridade para fiscalizar e alterar 
aquilo que não esta funcionando e não em relação à prefeitura. Disse que sobre o plano 
de carreira da Câmara os servidores recebem o que é direito adquirido através dessa Lei 
e não podemos mexer, mas temos nos reunidos e todos os vereadores tem sua opinião 
formada e estamos preocupados com o futuro da nossa Câmara, então, aquilo que é Lei 
e de direito os vereadores não podem e nem tem autonomia para alterar, agora o que é 
feito através de Decreto poderemos interferir para não prejudicar os servidores 
futuramente, então, em nível de esclarecimento não estamos interferindo no plano de 
carreira dos servidores e não possui nada concreto apenas estamos nos reunindo ate 



mesmo com o prefeito para discutir sobre o assunto e tentando encontrar uma solução 
futura para os servidores da Câmara, não estamos atropelando aqui que não nos 
compete. 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 e agradeceu a presença de todos nesta sessão. Agradeceu a Deus por mais 
um dia de trabalho e por tudo de bom que temos recebido. Parabenizou a secretaria 
municipal de administração que fez uso da tribuna livre onde fez alguns esclarecimentos 
sobre seus trabalhos prestados à administração pública. Agradeceu as pessoas que 
participam das sessões e acompanham os trabalhos dos vereadores ao invés de ficar 
criticando apenas nas redes sociais onde ficam aqueles que não têm coragem de mostrar 
a cara, nem bem acabou os festejos em comemoração aos trinta anos de emancipação 
política que já estão postando a sujeira na praça, o evento acabou meia noite e logo após 
já estavam postando, será que queriam que os funcionários trabalhassem de madrugada 
limpando as ruas e a praça? Isto acontece através de pessoas que não rendem nada ao 
município apenas no intuito de criticas através de face falso. Disse que as pessoas 
devem saber sobre os trabalhos dos vereadores e dos projetos que votam e isto mostra 
que estamos trabalhando em prol da população ao invés de criticar, deveriam falar do 
que fizeram no passado, de como deixaram a administração, deveriam ir ate a secretaria 
municipal de obras e fotografar os caminhão, os veículos e outros que chegaram e 
colocar na rede social, e daqui uns dias irão chegar duas retro e uma patrol para o nosso 
município e dentro de uma semana chegara uma pá carregadeira, um micro ônibus para 
a saúde, isto tudo deveria ser postado no face falso que criaram ai somente para criticar, 
e que em todas as administrações existem falhas, mas as falhas devem ser consertadas e 
isto estamos fazendo colocando tudo nos trilhos e atendendo as comunidades com 
estradas, carreadores, bueiros e outras necessidades. Colocou que os trabalhos com 
maquinas estão sendo feito e não estão pulando nenhum proprietário, estão chegando e 
oferecendo se precisam das maquinas nas propriedades, mas o funcionário da secretaria 
de agricultura esteve na casa de um proprietário lhe oferecendo os serviços de maquinas 
foi recebido com deboche isto é falta de respeito, disse que já foram realizados os 
serviços em diversas comunidades fazendo os serviços e em outras já estão iniciando e 
em outras estão chegando às maquinas em breve e todos serão atendidos porque a 
administração é para todos e com bons olhos porque temos respeito e queremos ser 
respeitados. Parabenizou e agradeceu ao pré-candidato a governador do estado Renato 
Casagrande que esteve em nossa cidade reunindo com lideranças municipais e 
mostrando suas propostas de governo, disse ter um respeito e carinho pelo atual 
governo, mas não ira apoia-lo como candidato. Reiterou as falas do vereador João 
Milton Quiuqui na questão do combustível para a polícia de Águia Branca e já colocou 
para o Tenente Simões que poderão contar com o nosso apoio no que for preciso. Nesse 
momento, foi aparteador pelo vereador João Milton Quiuqui dizendo que não foi 
cortada a gasolina da policia de Águia Branca e sim tirando daqui para a companhia de 
Barra de São Francisco. Continuando o orador disse que não podemos deixar isto 
acontecer e buscar uma saída para retornar porque precisamos para manter a nossa 
policia nas ruas e no interior. Colocou que o secretario municipal de saúde esta 
convocando as pessoas para estarem vacinando contra a gripe. Encerrou agradecendo a 
todos. Nesse momento o presidente voltou ao comando dos trabalhos da mesa diretora e 
não havendo mais nenhum orador para fazer uso da tribuna, o presidente anunciou a 
Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 013/2018 entrou em discussão 
a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 014/2018 
entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto 



de Lei nº 015/2018 entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade, Projeto de Lei nº 016/2018 entrou em discussão a seguir em votação, 
tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 017/2018 entrou em discussão a 
seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade, Projeto de Lei nº 018/2018 
entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e 
Moção nº 001/2018 entrou em discussão a seguir em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria para ser discutida e votada, o 
presidente passou as Explicações Pessoais, tendo em seguida encerrado a Sessão e 
convidou a todos para a próxima sessão ordinária dia 29 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 15 de maio de 2018. 


