
 
 Ata da Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Wenceslau Braz, MG, no dia 01 

de fevereiro de 2021. Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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,  foi pedido um minuto de silencio em homenagem à memória do Sr. 

Sebastião Costa Fortes e Srª Celina Isabel Campos Cortez, 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. Havendo quórum legal o 

Senhor Presidente declara aberto os trabalhos. Convida para fazer o uso da palavra a Srª Daniele 

Dayane de Oliveira Ribeiro, Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social do município de 

Wenceslau Braz para esclarecimentos sobre os protocolos adotados para o enfrentamento da 

Covid 19. Em seguida pediu à secretária que fizesse a leitura das atas da sessão ordinária e 

extraordinária anterior que após lidas e colocadas em discussão e votação em que foram 

aprovadas por unanimidade. Foi feita a leitura do Relatório Final da Comissão Especial de 

Inquérito que tramitou por essa casa legislativa no ano de 2020. Foi feita a leitura de Projetos: 

Projeto de Lei Nº 763/2021 “Dispõe sobre a denominação de Estrada Rural”. Em seguida é feita 

a leitura das indicações: Indicação nº 026/2021 de autoria do ver. Luiz Roberto: foi colocada 

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

027/2021 de autoria do ver. Juliano: foi colocada em discussão, e não havendo mais discussão 

foi aprovada por unanimidade. E não havendo mais nada a ser discutido o Sr. Presidente declara 

a sessão encerrada às vinte horas e quarenta 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. 


