
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 23 de julho de 2019, sob a Presidência do Vereador 
João Milton Quiuqui. Aos vinte e três 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, Antônio Carlos Silva Pimentel, Floresmil Barbosa Fiuza, João 
Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Lenilson da Fonseca Lacerda e Marcos 
Antonio Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: Antonia Aparecida Cassundé de 
Oliveira. O Presidente João Milton Quiuqui solicitou o Secretário 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: Requerimento nº 002/2019 Solicita informações e Indicação nº 011/2019 
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: Justificativa da ausência da Vereadora Aparecida Cassundé de Oliveira; 
Explicações detalhadas sobre as indicações de sua autoria; Convite do Presbítero 
Enivaldo Catrinque em Ação de Graças pela publicação de sua Obra Literária e Obras 
que estão sendo concluídas pela Administração em prol da população. Em seguida fez 
uso da Tribuna o Vereador João Milton Quiuqui que abordou os seguintes tópicos: 
Convite da EEEFM “Alarico José de Lima” para 1ª Festa Comunitária; Importância da 
parceria entre Poder Legislativo e Poder Executivo e Agradecimento pela presença dos 
Militares na Sessão e a toda Polícia Militar. Neste momento, não havendo mais nenhum 
Orador inscrito na Tribuna, o Presidente anunciou a leitura da matéria constante na 
Ordem do Dia, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 032/2019 entrou em discussão 
e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Requerimento nº 
002/2019 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 06 de Agosto 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 23 de Julho de 2019. 


