
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Águia Branca, 
Estado do Espírito Santo, do dia 03 de setembro de 2019, sob a Presidência do Vereador 
João Milton Quiuqui. Aos três dias do mês de setembro 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, Antônia 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: Mensagem nº 
050/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 036/2019 Cria a Banda Marcial do 
Município de Águia Branca – ES “Jandira da Rocha Regattieri” e dá outras 
providências; Mensagem nº 051/2019 que encaminha o Projeto de Lei nº 037/2019 
Altera a Lei Municipal nº 1.526/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
permutar imóvel e dá outras providências e Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2019 
Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico. 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 Milton Quiuqui que falou sobre os seguintes 
tópicos: Agradecimento ao Prefeito Municipal pela reabertura das estradas da 
Comunidade São Pedro, Onça e Trinta; Pedido para reabertura das estradas da Beira 
Rio, passando pelo Córrego do Ouro e saindo no Córrego São João e Agradecimento em 
nome do Prefeito Municipal a todos os vereadores pela dedicação e compromisso com a 
população através da aprovação dos projetos que são apresentados. Logo em seguida fez 
uso da Tribuna o Vereador Amarildo Franskoviask que abordou os seguintes tópicos: 
Irregularidades que estão acontecendo no campeonato municipal e punição dos 
responsáveis; Parabéns a Secretária de Educação, Elizângela Lotério, pelo brilhante 
trabalho, pela organização do Desfile Cívico e pela indicação do nome da Sra. Jandira 
Regattieri para denominar a Banda Marcial do município; Parabéns ao Secretário de 
Agricultura e ao Prefeito Municipal pela realização das obras de reabertura e limpeza 
das estradas da Comunidade São Pedro; Convite a todos para visitar o loteamento 
Mirante dos Pontões, que será modelo no Estado do Espírito Santo, está muito bem 
feito; Frisou que em breve as obras que estão sendo executadas no município serão 
inauguradas e estão sendo desenvolvidas da melhor forma e sobre a frota de carros do 
município, pediu aos motoristas para terem mais cuidado e zelo pelo bem público que 
são responsáveis. Após fez uso da tribuna o Vereador João Ladislau de Oliveira que 
abordou os seguintes tópicos: Parabéns ao funcionário José Neves pelo brilhante 
trabalho com relação ao departamento de esportes, juntamente com toda a equipe; 
Agradecimento ao Prefeito Municipal pela qualidade do trabalho que vem 
desenvolvendo no Município; Esclarecimentos com relação ao Projeto que realiza a 
permuta do lote para construção da ponte, ligando a Praça Três Poderes à rua Guarany, 
em frente ao antigo Bar do Batista e Agradecimento ao secretário de Obras por sempre 
atender seus pedidos e parabéns pelo brilhante trabalho desenvolvido. Logo em seguida, 
a Vereadora Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira fez uso da Tribuna e abordou os 
seguintes tópicos: Condolências às famílias Ferreira e Cassundé pela perda do Sr. Nani 
Cassundé; Elogios à fala do Vereador Amarildo pelas brilhantes palavras com relação 
ao Campeonato Municipal; Elogios à fala do Presidente João Milton pelo 



reconhecimento do trabalho dos Vereadores e harmonia entre todos; Explicações sobre 
a importância do Município de Águia Branca ter recebido nota A na avaliação do 
Tesouro Nacional e sobre os critérios dessa avaliação; Justificativa pelo não 
comparecimento a confraternização realizada em São Pedro no término da reabertura 
das estradas e Convite a todos para participarem do encerramento do Concurso Horta 
Familiar, dia 04 de setembro de 2019 e convite para a Marcha da Independência, dia 06 
de setembro de 2019. Neste momento, não havendo mais nenhum Orador inscrito na 
Tribuna, o Presidente anunciou a leitura das matérias constantes na Ordem do Dia, que 
foram as seguintes: Projeto de Lei nº 036/2019 entrou em discussão e a seguir em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 037/2019 entrou em 
discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projetos de 
Decreto Legislativo nos 001 a 012 e 014 a 038 entraram em discussão e a seguir em 
votação, tendo sido aprovados 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 
17 de Setembro 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 03 de Setembro de 2019. 
 


