
Ata da sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 02 

de julho de 2018. Aos dois dias do mês de julho 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: 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. Em seguida o Sr. Presidente pede um minuto de silencio pelo falecimento de Marly 

Souza Lemos Ferreira, Sergio Henrique Ferreira, Manuelino Martins ex Vice-Prefeito e Vereador 

de Wenceslau Braz e Terezinha Faustino. Logo mais pede à secretária que faça a leitura da Ata 

da sessão anterior que após lida é colocada em discussão sendo aprovada por unanimidade. O 

Sr. Presidente suspende a sessão para receber em plenário a Sra. Derly representando os 

comerciantes do município e a Sra. Silvana Pereira da S.S. Costa Secretaria Municipal de Cultura 

Turismo Esporte e Lazer. Após explanação de ambas as partes, o Sr. Presidente da continuidade 

nos trabalhos. Leitura do Parecer n° 11/2018 do Projeto de Lei n° 666/2018 e do Parecer n° 

12/2018 do Projeto de Lei n° 670/2018. Neste momento é colocando em 1° turno de votação 

do Projeto de Lei n° 666/2018 onde é colocado em discussão e o vereador José Maurício e José 

Lourenço faz o uso da palavra e não havendo mais discussão é aprovado em 1° turno por 

unanimidade. 1° turno de votação do Projeto de Lei n° 670/2018 onde é colocado em 

discussão e o Sr. Presidente e os vereadores José Maurício e José Lourenço faz o uso da 

palavra e não havendo mais discussão é aprovado em 1° turno por unanimidade. Logo em 

seguida o vereador José Maurício solicita o pedido de interstício para a votação de 2° turno do 

Projeto de Lei n° 666/2018, e do Projeto de Lei 670/2018, o pedido é aprovado por unanimidade e 

é colocado em 2° turno de votação o Projeto de Lei n° 666/2018 onde é colocado em 

discussão, e o vereador José Maurício faz o uso da palavra e não havendo mais discussão é 

aprovado em 2° turno por unanimidade. 2° turno de votação o Projeto de Lei n° 670/2018 onde 

é colocado em discussão, e o vereador José Maurício faz o uso da palavra e não havendo mais 

discussão é aprovado em 2° turno por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente dá à palavra 

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

livre onde o vereador José Lourenço se manifesta e não havendo mais o uso da palavra livre o 

Sr. Presidente agradece a todos e declara a sessão encerrada às vinte e uma hora e vinte e um 

minuto. 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.  


