
Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aguia 
Branca, Estado do Espirito Santo, do dia 27 de agosto de 2020, sob a Presidência do 
Vereador João Milton Quiuqui. Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois 
mil e vinte, nesta cidade de Aguia Branca, Estado do Espirito Santo, reuniu-se a Câmara 
Municipal, na sede desse municipio, sob a presidência do Vereador João Milton 
Quiuqui, às oito horas, com os seguintes Vereadores presentes: Altair Andréia Polez, 
Amarildo Franskoviask, Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira, Antonio Carlos Silva 
Pimentel, Floresmil Barbosa Fiuza, João Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, 
Lenilson da Fonseca Lacerda e Marcos Antonio Meneguete Quiuqui. O Presidente 
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. Por se tratar de Sessão Extraordinária especificamente para apreciar os 
Projetos de Lei n." 032/2020 Altera a Lei Municipal n° 1.579/2020 que autoriza a 
aberturade crédito especial no orçamento municipal vigente e dá outras providências e 
033/2020 Dispõe sobre a reavaliação atuarial/2020, constante no Expediente do Dia, o 
Presidente solicitou a Secretária para fazer a leitura da matéria constante na Ordem do 
Dia, que foi a seguinte: Projeto de Lei n° 032/2020 entrou em discussão e a seguir em 
votação, tendo sido aprovado por unanimidade e Projeto de Lei n° 033/2020 entrou em 

discussão e a seguir em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais nenhuma matéria para ser discutidae votada, o presidente passou as Explicações 

Pessoais, tendo em seguida encerrado a Sessão e convidou a todos para a Sessão 
Ordinária dia 01 de Setembro de 2020, às 18h. E para constar, eu secretário lavrei a 
presente ata que depois de discutida e votada, será assinada por todos os vereadores 

presentes. 

Aguia Branca/ES, em 27 de Agosto de 2020. 
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