
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 06 de agosto de 2019, sob a Presidência do Vereador 
João Milton Quiuqui. Aos seis dias do mês de agosto 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, Antônio Carlos 
Silva Pimentel, Floresmil Barbosa Fiuza, João Ladislau de Oliveira, João Milton 
Quiuqui, Lenilson da Fonseca Lacerda e Marcos Antonio Meneguete Quiuqui. 
Vereadores ausentes: Amarildo Franskoviask e 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: Mensagem nº 045/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 033/2019 
Autoriza firmar convênio com a Associação Pestalozzi de Águia Branca para prestação 
de serviços de Média Complexidade de manutenção do atendimento à pessoa com 
deficiência e dá outras providências e Mensagem nº 046/2019 que encaminha o Projeto 
de Lei nº 034/2019 Altera a data de feriado municipal e dá outras providências. 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 dos Vereadores 
Amarildo Franskoviask e Aparecida Cassundé de Oliveira; Agradecimento ao secretário 
de agricultura, Luis Bolsoni; Agradecimento ao Prefeito Municipal; Verba para 
ampliação da Escola do Córrego do Café; Verba para pavimentação de quatro 
comunidades com recurso conseguido pelo Prefeito Municipal; Pedido ao prefeito para 
liberar o espaço no galpão onde acontece a feira; Voltar a utilizar as barracas adquiridas 
para os feirantes; Parabenizou o secretário de saúde, Ronan Ronconi, pelo brilhante 
trabalho que desempenha e Pêsames à família do Sr. Batista pela morte de sua esposa 
Regina. 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 033/2019 entrou em discussão e a seguir em votação, tendo 
sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 034/2019 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 20 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 06 de Agosto de 2019. 
 


