
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 09 de julho de 2019, sob a Presidência do Vereador 
João Milton Quiuqui. Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 
nesta cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, 
na sede desse município, sob a presidência do Vereador João Milton Quiuqui, às dezoito 
horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andréia Polez, Amarildo 
Franskoviask, Antonia Aparecida Cassundé de Oliveira, Antônio Carlos Silva Pimentel, 
Floresmil Barbosa Fiuza, João Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Lenilson da 
Fonseca Lacerda e Marcos Antonio Meneguete Quiuqui. O Presidente João Milton 
Quiuqui solicitou a Secretária para fazer o registro das presenças dos Vereadores no 
livro. Havendo número legal, em nome de Deus o Presidente declarou aberta a Sessão e 
início 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 n° 
032/2019 Denomina Casa de Passagem na sede do Município de Águia Branca e dá 
outras providências e Indicação nº 010/2019 de autoria do Vereador João Ladislau de 
Oliveira. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida no Expediente do Dia, o 
Presidente anunciou à hora dos Oradores inscritos e fez uso da Tribuna o Vereador João 
Ladislau de Oliveira que abordou os seguintes tópicos: Parabenizou o Prefeito 
Municipal pela realização da Festa de Emancipação Política; Parabenizou o Sr. Mario 
Augusto pela estrutura e segurança e todos os envolvidos na organização; Indicações de 
sua autoria e suas necessidades para a população e Parabenizou o Sr. Marcos de Jesus 
Oliveira, secretário de Obras Municipal. Em seguida fez uso da Tribuna a Vereadora 
Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira que abordou os seguintes tópicos: 
Condolências às famílias enlutadas; Visita do Subsecretário de Educação do Estado e da 
Superintendente de Educação de Barra de São Francisco a várias escolas com diversos 
projetos; Parabenizou todas as pessoas e funcionários pelo empenho na realização da 
festa da cidade e Parabenizou e agradeceu o Prefeito Municipal pela festa. Neste 
momento, não havendo mais nenhum Orador inscrito na Tribuna, o Presidente anunciou 
a leitura da matéria constante na Ordem do Dia, que foi a seguinte: Projeto de Lei nº 
031/2019 entrou em discussão e 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 no dia 23 de julho de 2019 do 
corrente ano. E para constar, eu secretário, lavrei a presente ata que depois de discutida 
e votada, será assinada por todos os vereadores presentes. 
 

Águia Branca/ES, em 09 de Julho de 2019. 


