
 

 

 Ata da Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 07 

de junho de 2021. Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um no interior da 

Casa Legislativa desta cidade realizou-se a Sessão para apreciar as matérias em pauta às 

dezenove horas e quatro minutos, em seguida a Secretária da mesa ordenou a chamada dos 

Senhores Vereadores que responderam a presença pela ordem: Andrea Aparecida Simões dos 

Santos, Elaine Aparecida Ribeiro Santana, José Soares da Silva, Juliano Raimundo dos Santos, 

Luiz Roberto Costa Fortes, Paulo Cézar Guimarães, Renan Palópole Mathez, Wagner Lourenço 

da Costa e Waldecyr Santana da Silva. Logo mais havendo quórum legal o Senhor Presidente 

declara aberto os trabalhos. Em seguida pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão 

anterior que após lida e colocada em discussão e votação em que foi aprovada por unanimidade. 

Logo após foi realizada a leitura de correspondência, portarias e pareceres: Ofício nº 119/2021 

do Gabinete do Prefeito em resposta ao Ofício nº 124/2021 sobre as atribuições do cargo de 

Superintendente de Inspeção Animal, Portaria nº 19/2021 que “Institui Protocolo no âmbito da 

Câmara Municipal de Wenceslau Braz e dá outras providências” e Parecer Comissão Justiça, 

Finança, Orçamento e Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 017/2021. Em seguida é feita 

a leitura de indicação: Indicação nº 077/2021 de autoria do ver. Luiz Roberto: foi colocada em 

discussão e não havendo mais discussão foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi feita a 

deliberação de projetos: Projeto de Lei Complementar nº 016/2021 foi votado em 1º turno 

sendo aprovado por 8 (oito) votos favoráveis. Foi apresentado pelo vereador Renan requerimento 

para votação imediata em 2º turno, que foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis. O Projeto de 

Lei Complementar nº 016/2021 foi deliberado em 2º turno e aprovado por 8 (oito) votos 

favoráveis e Projeto de Lei Complementar nº 017/2021 foi votado em 1º turno sendo aprovado 

por 8 (oito) votos favoráveis. Foi apresentado pelo vereador Renan requerimento para votação 

imediata em 2º turno, que foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis. O Projeto de Lei 

Complementar nº 017/2021 foi deliberado em 2º turno e aprovado por 8 (oito) votos favoráveis.  

Em sequência foi dada a palavra pela ordem e todos fizeram uso da palavra e não havendo mais 

nada a ser discutido o Sr. Presidente agradece a todos e declara a sessão encerrada às vinte 

horas e cinco minutos. Eu, Secretária lavrei a presente ata que após lida discutida e aprovada 

será assinada pelo Presidente e Secretário presentes nesta Sessão conforme paragrafo 2° do 

art. 148 do regimento interno. 


