
Ata da sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 11 

de março de 2019. Aos onze dias do mês de março 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 quinze minutos, o Secretário da mesa 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, José Lourenço da Costa, José Maurício da 

Silva, Paulo Cezar Guimarães e Waldecyr Santana da Silva.  Logo mais o Sr. Presidente pede um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Vereador Adailton Costa Toledo, havendo quórum legal o 

Senhor Presidente declara aberto os trabalhos da casa, e comunica que devido o falecimento do 

vereador Adailton e tendo em  vista a necessidade de um suplente, convida o suplente Doraci 

Raimundo Cortez para apresentar a certidão do cartório eleitoral em que consta ser suplente da 

coligação PMDB/PSB, bem com a declaração de bens, e em seguida o Sr Doraci faz o juramento 

previsto no inciso 1°, do Art. 50 da  Lei Orgânica Municipal, ocasião que o presidente o declarou 

empossado aos trabalhos, em seguida e feita novamente  a chamada incluindo o nome do 

Vereador Doraci Raimundo Cortez. Prosseguindo os trabalhos da casa é feita a Leitura do 

Projeto de Lei n° 681/2019 Dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de 

Wenceslau Braz de Divulgar Informações sobre obras publicas paralisadas no Município de 

Wenceslau Braz, e dá outras Providências, após a leitura o Sr. Presidente passa a presidência ao 

vereador Adriano para fazer a defesa de suas proposições. Requerimento 007/2019 

Autoria: Ver. Edvaldo onde é colocada em discussão, os vereadores Paulo Cezar, José 

Lourenço e o Sr. Presidente fazem o uso da palavra e não havendo mais discussão é colocada 

em votação sendo aprovada por unanimidade. Indicação 15/2019 Autoria: Ver. Edvaldo onde é 

colocado em discussão, o vereador José Lourenço faz 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 14/2019 

Autoria: Ver. Adriano onde é colocada em discussão, não havendo discussão é colocada em 

votação sendo aprovada por unanimidade. Indicação 16/2019 Autoria: Ver.  Augusto e Edvaldo 

onde é colocada em discussão, os vereadores Élcio, Paulo Cezar, Adriano e o Sr. Presidente 

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

por unanimidade. Indicação 17/2019 Autoria: Ver. Élcio, Paulo Cezar e Edvaldo onde é colocada 

em discussão, os vereadores Adriano, José Lourenço, Waldecyr, Doraci, Augusto, Paulo Cezar e 

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

aprovada por unanimidade. Moção Congratulatória n° 01/2019 Autoria: Ver. Adriano onde é 

colocada em discussão, o vereador José Lourenço e o Sr. Presidente fazem o uso da palavra e 

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

seguida o Sr. Presidente da à palavra pela ordem onde todos os vereadores presente fazem o 

uso. Logo mais da à palavra livre e os vereadores Élcio, Augusto, Waldecyr e José Lourenço se 



manifestam e não havendo mais o uso da palavra livre o Sr. Presidente agradece a todos e 

declara a sessão encerrada às vinte hora e cinquenta e seis 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.  

 

 

 

 

 


