
Ata da sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 21 

de janeiro de 2019. Aos vinte e um dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove no 

interior da casa legislativa desta cidade realizou-se a Sessão ordinária para apreciar as matérias 

em pauta. Às dezenove horas e quarenta minutos, o Secretário da mesa ordenou a chamada dos 

Vereadores que responderam a presença pela ordem: Adriano Sidney Lopes, Augusto Cesar da 

Costa, Edvaldo José Bitencourt, Élcio Elói Ferreira, José Lourenço da Costa, José Maurício da 

Silva, Paulo Cezar Guimarães e Waldecyr Santana da Silva. Estando ausente o vereador Adailton 

Costa Toledo. Havendo quórum legal o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos da casa e 

pede um minuto de silêncio pelo falecimento de João Fortes. Em seguida faz-se a leitura da ata 

da sessão anterior que após lida é colocada em discussão e votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Logo mais com um acordo feito pelos vereadores desta casa seguindo o Regimento 

Interno e o coeficiente partidário obtido nas eleições municipais fica nomeado a Comissão de 

Justiça, Finança, Orçamento e Redação os Vereadores Adriano Sidney Lopes, Élcio Elói 

Ferreira e Paulo Cezar Guimarães. Comissão de Educação Saúde e Meio Ambiente, os 

Vereadores Paulo Cezar Guimarães, Waldecyr Santana e Augusto Cezar da Costa. Comissão 

de Obras serviços Públicos Municipais os Vereadores José Mauricio da Silva, José Lourenço 

da Costa e Adailton Toledo da Costa.  Em seguida faz a Leitura do Parecer Prévio do Tribunal 

de Contas de Minas Gerais sobre as contas do Prefeito Geraldo Magela Elói referente ao 

exercício de 2015. Logo mais o Sr. Presidente passa a presidência ao vereador Adriano para 

fazer a defesa de sua indicação. Indicação 01/2019 Autoria: Ver. Edvaldo onde é colocada em 

discussão, os vereadores José Lourenço, José Mauricio, Augusto, waldecyr e o Sr Presidente 

fazem o uso da palavra e não havendo mais discussão é colocada em votação sendo aprovada 

por unanimidade. Indicação 04/2019 Autoria: Ver. Edvaldo onde é colocada em discussão, os 

vereadores José Lourenço, Augusto, José Mauricio, Edvaldo, e o Sr Presidente fazem o uso da 

palavra e não havendo mais discussão é colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. 

Indicação 05/2019 Autoria: Ver. Edvaldo onde é colocada em discussão, os vereadores José 

Lourenço, Augusto, José Mauricio, Edvaldo, e o Sr Presidente fazem o uso da palavra e não 

havendo mais discussão é colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Neste 

momento volta à presidência ao vereador Edvaldo que continua com os trabalhos. Indicação 

02/2019 Autoria: Ver. Waldecyr onde é colocada em discussão, os vereadores José Lourenço, 

Adriano e o Sr Presidente fazem o uso da palavra e não havendo mais discussão é colocada em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Indicação 03/2019 Autoria: Ver. José Mauricio onde 

é colocada em discussão, os vereadores Paulo Cezar, José Lourenço e Adriano faz o uso da 

palavra e não havendo mais discussão é colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. 

Em seguida da à palavra pela ordem onde todos os vereadores presente fazem o uso. Logo mais 

da à palavra livre e não havendo o uso da palavra o Sr. Presidente agradece e declara a sessão 

encerrada às vinte hora e cinquenta e cinco 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. 

 

 

 


