
 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 21 de 

fevereiro de 2022. Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois no 

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

às dezenove horas, 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 Palopole Mathez e Waldecyr Santana da Silva. O vereador 

Wagner Lourenço da Costa justificou sua ausência. Logo mais havendo quórum legal o Senhor 

Presidente declara aberto os trabalhos e pediu  a Secretária de Educação Edna Beatriz dos Santos 

Cruz e os alunos Melissa e Gabriel da E. M. João Bárbara da Silva que fizessem o uso da Tribuna 

Livre, para fazer perguntas e homenagem aos vereadores em comemoração a emancipação política 

de Wenceslau Braz. Na sequência pediu a 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. Em 

seguida foi feita a leitura de correspondência e pareceres: Convite do CRAS – Centro de Referência 

da Assistência Social para a inauguração da sede em Wenceslau Braz, parecer favorável da 

Comissão Justiça, Finança, Orçamento e Redação ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 811/2022-E e 

ao Veto do Chefe do Executivo Municipal aos Projetos de Lei nº 003/2022-L e nº 004/2022-L. Em 

seguida foi feita a leitura das Indicação: Indicação nº 013/2022 de autoria da ver. Andrea: foi 

colocada em discussão e não havendo mais discussão foi aprovada por unanimidade e Indicação 

nº 014/2022 de autoria da ver. Andrea: foi colocada em discussão e não havendo mais discussão 

foi aprovada por unanimidade. Logo após é feita a deliberação de Proposições: Substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 811/2022-E foi votado em 1º turno sendo 7 (sete) votos favoráveis. Foi 

apresentado pelo vereador Renan requerimento para votação imediata em 2º turno, que foi 

aprovado por 7 (sete) votos favoráveis. O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 811/2022-E foi 

deliberado em 2º turno e aprovado por 7 (sete) votos favoráveis e Veto do Chefe do Executivo 

Municipal aos Projetos de Lei nº 003/2022-L e nº 004/2022-L foi votado em turno único sendo 7 

(sete) votos favoráveis. Em sequência foi dada a palavra pela ordem e todos fizeram uso da palavra 

e o vereador Luiz Roberto fez o uso da palavra livre e não havendo mais nada a ser discutido o Sr. 

Presidente agradece a todos e declara a sessão encerrada às vinte horas e vinte 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. 


