
Ata da sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no 

dia 15 de janeiro de 2018. Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezoito no interior da casa legislativa desta cidade realizou-se a Sessão Ordinária para 

apreciar as matérias em pauta. Às dezenove horas e dez minutos, o Secretário da mesa 

ordenou a chamada dos Senhores Vereadores que responderam a presença pela ordem: 

Adailton Costa Toledo, Adriano Sidney Lopes, Augusto Cezar da Costa, Edvaldo José 

Bitencourt, José Maurício da Silva, Paulo Cezar Guimarães e Waldecyr Santana da Silva. 

Estando ausentes os vereadores Élcio Elói Ferreira e José Lourenço da Costa. Em 

seguida pede à secretária que faça a leitura da Ata da sessão anterior que após lida é 

colocada em discussão sendo aprovada por unanimidade. Leitura do parecer da 

Comissão de Justiça, Finança, Orçamento e Redação sobre o Parecer prévio do tribunal 

de contas de Minas Gerais sobre as contas do Prefeito Municipal Geraldo Magela Elói 

referente ao exercício de 2016 e Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2018 que aprova as 

constas do Município de Wenceslau Braz prestados pelo Prefeito municipal, Geraldo 

Magela Elói, no exercício de 2016. Neste momento Sr. Presidente passa a presidência ao 

vereador Adailton para fazer a defesa de seus requerimentos, Leitura do Requerimento 

n° 01/2018 onde dá a palavra ao autor Edvaldo que diz que fez este pedido pois a 

população cobra os torneios de futebol e também para que as festas não caiam na 

mesma data deixando a população ciente dos acontecimentos da cidade. O vereador 

Adriano diz apoiar o pedido uma vez que já houve duas festas no mesmo dia e que e que 

uma acaba atrapalhando a outra e as festas paroquiais acabam saindo no prejuízo. O 

vereador José Maurício parabeniza o pedido, uma vez que o calendário é importe para 

que não aconteça de serem marcadas novamente duas festas no mesmo dia. O vereador 

Waldecyr parabeniza o pedido uma vez que seria muito bom para que as festas não 

batessem com outras datas, pois a festa de Santa Luzia no bairro dos Quincas não teve 

missa no dia 13 onde seria o dia da santa, pois coincidiu com a formatura na quadra. O 

vereador Augusto parabeniza o pedido uma vez que é muito importante ter um 

calendário com todos os eventos para não acontecer como aconteceu com a festa do 

bairro dos Borginhos, que foi na mesma data do torneio leiteiro. E não havendo mais 

discussão é colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. Leitura do 

Requerimento N° 02/2018 onde da à palavra ao autor Edvaldo que diz que como saiu 

rumores que não foi feito a festa das crianças por culpa da Câmara gostaria de saber o 

verdadeiro motivo que não foi feito, pois a Câmara não tem autonomia para fazer uma 

festa e isso cabe somente ao poder executivo. E não havendo discussão é colocado em 

votação sendo aprovado por unanimidade. Neste momento volta à presidência ao 



vereador Edvaldo que dá a palavra pela ordem. O vereador Adailton agradece a 

presença de todos que deseja um bom ano a todos e que seja um ano de realizações e 

parabeniza os requerimentos, pois realmente precisa de um calendário de festa, pois esse 

ano a festa do bairro dos Borginhos não tinha ninguém devida à festa do torneio leiteiro. O 

vereador Adriano agradece a Deus pela reunião diz que foi uma reunião de pouca 

matéria mais com dois requerimentos importantes, agradece a presença do Almir e que 

no ano de 2018 seja um ano de realizações. O vereador Augusto deseja a todos um 

bom ano e que em 2018 todos possam trabalhar da mesma forma que foi trabalhado em 

2017, pois sabe que todos os vereadores fizeram um excelente trabalho mais diz ter 

ficado um pouco triste com a o seu próprio desempenho, pois fez somente 10 pedidos e 

não foram solucionados nem 40%, mas diz ter feito um bom trabalho e espera que o ano 

de 2018 seja um ano com mais pedidos atendidos. O vereador José Maurício diz ser a 

primeira reunião do ano e que no ano passado foi feito muitos pedidos, mas poucos foram 

atendidos, e todos devem trazer sempre mais pedidos e tem alguns que vai pedir para ser 

reiterado, pois são pedidos importantes que não foram solucionados. O vereador Paulo 

Cezar diz ser a primeira reunião do ano e que será um ano difícil para o país um ano de 

crise, com a copa do mundo, eleição presidencial e que para o município não será nada 

fácil, pois todos sabem que existe muita cobrança da população, e que o legislativo vai 

continuar trazendo os pedidos, mas o executivo vai sempre falar que não tem como 

atender por não te recurso, pois no ano que passou era um ano certo para o município 

receber empenho dos deputados, mas muito pouco foi feito pela cidade, e precisar ter 

atenção quando os deputados começarem a sediar o povo querendo cabras eleitorais, 

todos tem que ter consciência para escolher quem apoiar e não ser feito de trouxa por 

mais 4 anos, pois a população está de olho e isso tem que acabar pois só se vê os 

deputados de 4 em 4 anos, e espera que neste ano tenha bastante luta , conquista e até 

mesmo discussão, mas que essa discussão sempre seja a favor do povo, e que o povo 

também tenha mais consciência quanto as críticas ao legislativo, pois já entraram ano 

ouvindo que a culpa de não ter festa de fim de ano para as crianças é do legislativo, mas 

quem saiu com essa conversar foi gente que tem conhecimento e distorce a conversa  

formando uma bola de neve e  acha não ser justo e que isso tem que acabar. O vereador 

Waldecyr agradece a presença de todos e pede desculpas caso tenha ofendido alguém 

no ano que passou, e acha que cada um deve trabalhar de maneira que deve ser 

trabalhado, pois hoje é vereador mais amanha pode ser somente um cidadão e o que 

mais vale é a amizade, diz também que a torre da Roseta já foi feito o teste e todos 

esperam que seja feita a ligação o mais rápido possível, pois a população do devido local 



sempre vem a cobrar, parabeniza também todos os funcionários públicos de todas as 

áreas sendo da Saúde, Educação, Obras, Conselho Tutelar e espera que todos tenham 

um ano com muita garra para enfrentar os trabalhos do município. E fala também que em 

breve o município receberá um caminhão compactador de lixo através da funasa entre a 

parceria do deputado Bilac junto com o prefeito Geraldo Magela Elói através de uma 

emenda parlamentar onde será muito bom para os funcionários que trabalham com o lixo. 

E comenta também que foi procurado pelo ex-vereador do bairro Imbiruçu onde diz não 

ter nada contra a placa colocada na entrada do bairro, mas que o ideal seria o começo 

chamar Rua José Corrêa, pois foi proprietário de terras e muito querido no bairro, e 

colocado o nome de José Câncio mais para o final, e que o vereador Paulo Cezar sendo 

do bairro também pode explicar melhor. E não havendo mais o uso da palavra pela ordem 

esta livre a palavra o vereador Paulo Cezar diz que também foi questionado e já 

esclareceu que existem outras ruas a serem nomeadas e será colocado o nome do Sr. 

José Corrêa na estrada que vai para a casa do Carlos onde já está sendo providenciada a 

biografia e que existem outras ruas que serão nomeadas como José Marcolino e José 

Vicente. O vereador José Maurício diz que a respeito da torre se prontificou a correr 

atrás até o final para ser ligada e que a vivo está fazendo o teste e as pessoas não 

entende e já ficam perguntando se vai ligar ou não, mas se demorar a ser ligado entrará 

em contato com a vivo para saber o motivo. E não havendo mais o uso da palavra livre o 

Sr. Presidente agradece a todos diz que foi uma reunião de pouca matéria e espera uma 

resposta do executivo, pois o legislativo foi difamado de algo que não se pode fazer e que 

se realmente tivesse poder para fazer, com toda certeza seria feito, mas acha que 

algumas pessoas precisam saber mais para sair falando. E não havendo mais nada a ser 

discutido declara a sessão encerrada as vinte hora e vinte e cinco minutos. Eu, Secretária 

lavrei a presente ata que após lida discutida e aprovada será assinada pelo Presidente e 

Secretario presentes nesta Sessão conforme parágrafo 2° do art. 148 do novo regimento 

interno. 

 


