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Ata da Primeira Sessão Extraordinária – 2.015.
Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Brazópolis-M.G, realizada
em 19 de janeiro de 2.015, às 14:00h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado
de Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Silvio Raimundo Vieira cumprimentou
os presentes, desejando que haja espírito de cooperação e harmonia nos trabalhos desta Casa,
durante este Ano Legislativo de 2.015 e solicitou ao Vereador Secretário, Sr. José Carlos Dias,
que verificasse o Quórum, o qual constatou a presença de todos os Edis. Logo após, o Senhor
Presidente proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do
povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. O vereador Sr. Neilo Rodrigues
Oliveira leu do Evangelho de João, do capítulo 15, o versículo 16. Correspondências recebidas:
Ofício da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Silvana Maria da Silva Mendonça, apresentando
a “Sala de Situação” dos atendimentos referentes ao mês de dezembro de 2014, dos Setores
da Saúde do Município de Brazópolis/M.G. Ofício da Agência dos Correios informando sobre o
convênio para operacionalização da unidade de Correios, no Distrito de Luminosa. Ofício do
Executivo encaminhando os Projetos de Leis para análise e votação e solicitação de sessão
extraordinária. Abaixo assinado dos residentes e domiciliados na Avenida Ana Gomes de
Mendonça e adjacências, bairro Ferroviários, requerendo a instalação de iluminação pública na
referida avenida e abaixo assinado dos moradores do Bairro Frei Orestes, solicitando a
construção de uma guarita para ponto de ônibus, próximo a Igreja Nossa Senhora de Fátima,
na entrada do bairro. Matéria recebida: Projetos de Leis do Executivo: Nº. 001/2015, de 07 de
janeiro de 2015: “Dispõe sobre a revisão geral dos servidores públicos municipal de Brazópolis,
no exercício de 2015 e dá outras providências”, Projeto de Lei Nº. 003/2015, de 07 de janeiro de
2015: “Autoriza o Executivo Municipal conceder o aumento no auxílio alimentação, em pecúnia,
na forma que especifica e dá outras providências” e Projeto de Lei Nº. 004/2015, de 14 de
janeiro de 2015: “Dispõe sobre ampliação de número de vagas do efetivo quadro do cargo de
monitor de creche e dá outras providências”. Projetos de Leis do Legislativo: Nº. 001/2015, de
13 de janeiro de 2015: “Dispõe sobre a revisão do subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e
Secretários Municipais para o exercício de 2015 e dá outras providências” e Nº. 002/2015, de
13 de janeiro de 2015: “Concede aumento, em pecúnia, no auxílio alimentação aos servidores
da Câmara Municipal de Brazópolis/M.G, na forma que especifica e dá outras providências”.
Todos os Projetos foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. O vereador Secretário procedeu à leitura
dos Pareceres Jurídicos do Legislativo e dos Pareceres Favoráveis a votação, expedidos pelas
comissões citadas, referentes às matérias em pauta, pela ordem descrita acima. Concluída a
leitura, o vereador Presidente colocou, pela ordem, os Projetos em discussão. Não houve
inscrição para discussão junto a Mesa Diretora. Em seguida, o vereador Presidente submeteu,
pela ordem, os Projetos em primeira votação, sendo todos aprovados por unanimidade.
Atendendo ao pedido de regime de urgência do Executivo, submeteu-os em segunda votação,
também sendo aprovados por unanimidade. Irão a Sanção pelo Executivo. O vereador
Secretário procedeu à leitura dos Projetos de Resoluções da Câmara Municipal de Brazópolis,
a saber: Projeto de Resolução Nº. 001/2015, de 13 de janeiro de 2015: “Dispõe sobre a revisão
salarial dos funcionários da Câmara Municipal para o exercício de 2015 e dá outras
providências”, Projeto de Resolução Nº. 002/2015, de 13 de janeiro de 2015: “Dispõe sobre a
organização e responsabilidade da movimentação financeira da Câmara Municipal de
Brazópolis/M.G junto ao Banco do Brasil e dá outras providências” e Projeto de Resolução Nº.
003/2015, de 13 de janeiro de 2015: “Dispõe sobre a revisão do subsídio dos vereadores para o
exercício de 2015 e dá outras providências”, todos encaminhados para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Em
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seguida, procedeu a leitura dos Pareceres Jurídicos do Legislativo e dos Pareceres Favoráveis
a votação, expedidos pelas comissões citadas. O vereador Presidente colocou as Resoluções
em discussão. Não houve inscrição para discussão junto a Mesa Diretora. Em seguida,
submeteu as Resoluções, pela ordem descrita, em primeira votação, sendo aprovadas por
unanimidade. Em seguida, submeteu-as em segunda votação, também sendo aprovadas por
unanimidade. Serão publicadas no mural da Câmara Municipal. O vereador Secretário ainda
procedeu à leitura da Portaria Nº. 001/2015, de 19 de janeiro de 2015: “Dispõe sobre o
cancelamento e restabelecimento de saldos da dívida flutuante e dá outras providências”,
também será publicada no mural da Câmara Municipal. Para finalizar, o vereador Presidente
informou a devolução de R$ 21.687,34 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta
e quatro centavos) a Prefeitura Municipal de Brazópolis, ao final do ano legislativo de 2014.
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão, convocando os Edis para a
Primeira Sessão Ordinária, que se realizará em 03 de fevereiro de 2.015, às 18:00h. Dando
como encerrados os trabalhos desta Sessão, eu Vereador José Carlos Dias, Secretário da
Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que após lida, e, se aprovada, será assinada por mim e
por todos os demais Edis presentes.
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