
                  Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, Estado 
do Espírito Santo, do dia 06 de janeiro de 2017, sob a Presidência do Vereador 
Amarildo Franskoviask. Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 
nesta cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, 
sob a presidência do Vereador Amarildo Franskoviask, às nove horas, com os seguintes 
Vereadores presentes: Altair Andrea Polez, Amarildo Franskoviask, Antonia Aparecida 
Cassunde de Oliveira, Antonio Carlos Silva Pimentel, Floresmil Barbosa Fiuza, 
Lenilson da Fonseca Lacerda, João Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui e Marcos 
Antonio Meneguete Quiuuqi. Havendo numero legal, em nome de Deus o Presidente 
declarou aberta a Sessão e inicio dos trabalhos. O presidente solicitou a leitura das 
matérias constante no Expediente do Dia, que foram as seguintes: Mensagem nº 
001/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 001/2017 Dispõe sobre a contratação 
emergencial e por tempo determinado de servidores públicos sob regime jurídico 
administrativo especial para o exercício das atividades junto à administração municipal, 
e cria cargos essenciais para o desenvolvimento das atividades públicas, visando atender 
necessidades temporárias de excepcional interesse público e da outras providencias, 
Mensagem nº 002/2017 que encaminha o Projeto de Lei nº 002/2017 Dispõe sobre a 
contratação emergencial e por tempo determinado de servidores públicos sob regime 
jurídico administrativo especial para o exercício das atividades junto à administração 
municipal, e cria cargos essenciais para o desenvolvimento das atividades públicas, 
visando atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e da outras 
providencias e Projeto de Resolução nº 001/2017 Concede Licença para assumir Cargo 
de Secretario Municipal ao Vereador Antonio Carlos Silva Pimentel e da outras 
providencias. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida, por se tratar de Sessão 
Extraordinária o presidente suspendeu a sessão por alguns minutos para que as 
Comissões pudessem apresentar seus devidos pareceres nos Projetos apresentados em 
pauta. Reaberta a Sessão após conferencia das presenças, o Presidente solicitou a leitura 
das Matérias constante na Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 
001/2017 entrou em discussão logo após em votação, tendo sido aprovado por 
unanimidade, Projeto de Lei nº 002/2017 entrou em discussão logo após em votação 
tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Resolução nº 001/2017 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 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 06 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


