
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aguia Branca,Estado do Espirito Santo, do dia 18 de agosto de 2020, sob a Presidência do Vereador 
João Milton Quiuqui. Aos dezoito 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 dezoito 
horas, com os seguintes Vereadores presentes: Amarildo Franskoviask, Antônio Carlos 
Silva Pimentel, João Ladislau de Oliveira, João Milton Quiuqui, Lenilson da Fonseca 
Lacerda e Marcos Antonio Meneguete Quiuqui. Vereador ausente: Altair Andréia Polez, 
Antônia Aparecida Cassundé de Oliveira e Floresmil Barbosa Fiuza. O Presidente 
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 n° 
041/2020 que encaminha o Projeto de Lei n° 032/2020 Altera a Lei Municipal n° 
1.579/2020 que autoriza s abertura de crédito especial no orçamento municipal vigente e 
dá outras providências; Mensagem n° 042/2020 que encaminha o Projeto de Lei n° 

033/2020 Dispõe sobre a reavaliação atuarial/2020; Mensagem n° 043/2020 que 
encaminha o Projeto de Lei n° 035/2020 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar contrato para transferência de administração de um trator ""cortador de grama" a 
Associação dos Agricultores Familiares do Massucatti e dá outras providèncias, 
Indicação n° 008/2020 de autoria do Vereador João Ladislau de Oliveira e Indicação n° 
009/2020 de autoria do Vereador Marcos Antônio Meneguete Quiuqui. Não havendo 
mais nenhuma matéria para ser lida no Expediente do Dia, o Presidente anunciou a hora 
dos Oradores inscritos na Tribuna e passou a palavra ao Vereador Amarildo 

Franskoviask que abordou os seguintes tópicos: Agradecimentos ao Secretário de 
Agricultura pelo trabalho desenvolvido nas comunidades São João e Aguas Claras; 
Agradecimento ao Governo do Estado pela parceria com o Município e que vários 
beneficios, devido a Pandemia, deixaram de ser entregues, mas que estão a caminho; 
Relatou sobre o estado de saúde do Prefeito Brizola que foi submetido a uma cirurgia, 
Incentivo a população a exercer o papel de cidadão e não desanimar de ir votar nas 
eleições municipais e Período favorável para a população rural devido o bom ano de 
chuva. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador João Ladislau de Oliveira que falou o 
seguinte: Pandemia do Coronavírus; Informações falsas que circulam na internet sobre o 
Coronavirus, Administração atuante e disposição de todos os envolvidos a colaborarem 
Compromisso com seu mandato de Vereador até o final e Explicações sobre a Indicação
n° 008/2020 de sua autoria. Em seguida o Presidente passou o comando dos trabalhos da 
Mesa Diretora para o Vice-presidente para fazer uso da Tribuna e abordou os seguintes
assuntos: Agradecimentos à Familia Rocha, em especial o Sr. Edson Rocha, ex 
secretário municipal desde municipio, Estado de saúde do Prefeito Brizola que foi 
submetido a uma cirurgia e Obras que deixam a cidade mais bonita, por exemplo, o 
Portal da cidade, dentre outras. Neste momento o Presidente voltou ao comando dos 
trabalhos da Mesa Diretora e não havendo mais nenhum orador inscrito para a Tribuna, 
o Presidente João Milton Quiuqui anunciou a leitura da matéria constante na Ordem do 
Dia, que foi a seguinte: Projeto de Lei n° 029/2020 - Entrou em discussão e a seguir em 
votação, tendo sido aprovado por 05 (cinco) votos. Não havendo nenhuma matéria na 
Ordem do Dia, o presidente passou as Explicações Pessoais, tendo em seguida 
encerrado a Sessão e convidou a todos para a próxima 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 18 de Agosto de 2020 
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