Ata da sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no
dia 27 de Dezembro de 2018. Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito no interior da casa legislativa desta cidade realizou-se a Sessão extraordinária para
apreciar as matérias em pauta. Às dezenove horas e trinta e três minutos, o Secretário da mesa
não estando presente na sessão, foi nomeado para a mesma o Vereador mais velho sendo o Sr.
Élcio Elói Ferreira que ordenou a chamada dos Senhores Vereadores que responderam a
presença pela ordem: Adriano Sidney Lopes, Augusto Cesar da Costa, Edvaldo José Bitencourt,
Élcio Elói Ferreira e Paulo Cezar Guimarães. Estando ausentes os vereadores Adailton Costa
Toledo, José Lourenço da Costa, José Maurício da Silva e Waldecyr Santana da Silva. Havendo
quórum legal o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos da casa na forma regimental. Em
seguida faz-se a leitura da ata da sessão anterior que após lida é colocada em discussão e
votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo faz-se a leitura do requerimento e da
convocação para a reunião extraordinária. Logo mais é colocado em 1° turno de votação e
discussão o Projeto de Lei n° 674/2018 “Dispõe sobre a alteração Do Plano Plurianual de
Ações para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências”. O vereador Edvaldo faz o uso da
palavra não havendo mais discussão é colocada em votação sendo aprovada por unanimidade.
Dando continuidade aos trabalhos o Vereador Adriano solicita dispensa de interstício, devido à
urgência que o Projeto apresentado nessa noite impõe. Havendo aprovação para dispensa de
interstício, é colocado em 2° turno de votação e discussão o Projeto de Lei n° 674/2018. O
vereador Edvaldo faz o uso da palavra não havendo mais discussão é colocada em votação
sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo faz-se a Leitura do veto ao Projeto de Lei n°
675/2018 “Que dispõe sobre a estimativa da receita e fixa a despesa do Município de Wenceslau
Braz para o exercício de 2019 e da outras providências”. Logo mais é colocada em votação
secreta sendo 05 (cinco) votos pela rejeição do veto. E não havendo mais nada a ser discutido o
Sr. Presidente declara a sessão encerrada às dezenove horas e cinquenta e três minutos. Eu,
Secretária lavrei a presente ata que após lida discutida e aprovada será assinada pelo Presidente
e Secretário presente nesta Sessão conforme paragrafo 2° do art. 148 do regimento interno.

