
 Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 07 de Agosto de 2018, sob a Presidência do Vereador 
Amarildo Franskoviask. Aos sete dias do mês de agosto 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. Não havendo matérias constantes no Expediente do Dia, 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, 
Secretários e agradeceu a presença das demais pessoas na sessão. Agradeceu a Deus por 
mais um dia de trabalho nesse legislativo municipal. Falou sobre o falecimento da 
Senhora Helenize Mota do Prado, irmã do servidor José Neves, estendendo assim suas 
condolências a toda família. Encerrou agradecendo a todos. Logo após fez uso da 
Tribuna a Vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira que iniciou seu discurso 
cumprimentou a mesa diretora, aos vereadores, secretários, agradeceu a presença de 
todas as pessoas na sessão e todos os ouvintes da rádia Águia FM. Agradecendo a Deus 
por mais um dia de trabalho no legislativo. Cumprimentou a família do funcionário José 
Neves dizendo que a Câmara externa as condolências pelo falecimento de sua irmã 
Helenize Mota do Prado. Disse ser muito amiga da falecida, que por sua vez era uma 
funcionária da área da Educação muito competente. Disse estar muito triste e que será 
uma perda irreparável. Encerrou seu discurso agradecendo a todos. Nesse momento não 
havendo mais nenhum orador inscrito na tribuna e não constando nenhuma matéria a 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 
21 de Agosto 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 07 de agosto de 2018. 


