
 
 Ata da Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 11 

de janeiro de 2021. Aos onze dias do mês de janeiro 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. O vereador Paulo Cézar solicitou ao presidente 15 minutos de tolerância para o 

início da Sessão que foi concedido pelo presidente, às dezenove horas e treze minutos foi 

retomada a Sessão, a Secretária da mesa ordenou a chamada dos Senhores Vereadores que 

responderam a presença pela ordem: Andrea Aparecida Simões, 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. Foi pedido um minuto de silêncio em homenagem à memória da Srª. Maria Nazaré da 

Costa. Havendo quórum legal o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos e 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, dando continuidade, a presidência foi transferida 

para o vice-presidente para a leitura das indicações do Presidente da Câmara: Indicação nº 

003/2021 de autoria do Ver. Waldecyr: foi colocada em discussão; e não havendo mais 

discussão foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 004/2021 de autoria do Ver. Waldecyr: 

foi colocada em discussão; e não havendo mais discussão foi aprovada por unanimidade. A 

presidência foi retomada pelo presidente e continuou as leituras das indicações: Indicação nº 

001/2021 de autoria do Ver. Wagner: foi colocada em discussão; e não havendo mais discussão 

foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 002/2021 de autoria do Ver. Wagner: foi colocada 

em discussão; e não havendo mais discussão foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 

005/2021 de autoria do Ver. Renan: foi colocada em discussão; e não havendo mais discussão 

foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 006/2021 de autoria do Ver. Andrea: foi colocada 

em discussão; e não havendo mais discussão foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 

007/2021 de autoria do Ver. Roberto: foi colocada em discussão; os vereadores Renan e Paulo 

Cézar fizeram o uso da palavra e não havendo mais discussão foi aprovada por unanimidade. Foi 

realizada a leituras dos Ofícios: Ofício de indicação do líder do bloco parlamentar composto pelos 

vereadores dos partidos PTB – Partido Trabalhista Brasileiro e PP - Partido Progressistas, Ofício 

de criação do bloco parlamentar composto pelos vereadores do PT – Partido dos Trabalhadores e 

PSB – Partido Socialista Brasileiro. Ofício de criação do bloco parlamentar composto pelo 

vereador do partido MDB – Movimento Democrático Brasileiro, Ofício 07/2021 do Gabinete do 

Prefeito indicando o vereador Renan Palópole Mathez como seu líder nesta egrégia casa 

legislativa. Em seguida é dado início a votação para a composição das Comissões Permanentes 

para o exercício de 2021 a 2022, as cédulas foram rubricadas pelo presidente e entregue aos 

vereadores para que fosse marcado um “x” no nome do vereador escolhido para compor a 

referida comissão de acordo com a ordem de votação. Depois de terminadas as votações, foram 



apurados os seguintes resultados: Comissão Permanente da Justiça, Finanças, Orçamento e 

Redação foram eleitos os vereadores Renan, Roberto e Wagner. Comissão Permanente de 

Educação, Saúde e Meio Ambiente foram eleitos os vereadores Andrea, Paulo e Elaine. 

Comissão Permanente de Urbanismo e Infraestrutura foram eleitos os vereadores José, Renan e 

Andrea. Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, foram eleitos os 

vereadores Luiz Roberto e Wagner e eleito em votação do 2º turno José Soares. Comissão 

Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher foram escolhidos por aclamação os vereadores 

Elaine, Andrea e Juliano. Em sequência foi dada a palavre pela ordem onde todos os vereadores 

presentes fizeram o uso da palavra. Logo mais, deu-se a palavra livre e os vereadores Paulo 

Cézar e Renan se manifestam e não havendo mais nada a ser discutido o Sr. Presidente declara 

a sessão encerrada às vinte horas e trinta e sete 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. 

 

 

 


