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                                       Ata da Quarta Sessão Extraordinária – 2.014.

         Ata da Quarta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada
em 16 de julho de 2.014, às 16:30h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de
Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Vereador Sr. Rubens de Almeida cumprimentou os
presentes e proferiu às seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e como representantes do
povo brazopolense, iniciamos nossos trabalhos no Legislativo”. O vereador Sr. José Maurício
Gonçalves leu do Evangelho de João, capítulo 06 o versículo 68. Em seguida, o Secretário,
vereador Sr. Sílvio Raimundo Vieira verificou o Quorum, constatando a presença de todos os
Edis. Não houve a leitura da ata anterior, pois a mesma já foi discutida, corrigida e aprovada por
unanimidade na terceira  sessão extraordinária,  aos 07 de julho de 2014.  Matéria  recebida:
Projeto  de  Lei  do  Executivo  Nº.  25/2014,  de  30 de junho de 2014:  “Cria  e regulamenta  o
Programa de Transporte  Intermunicipal  a  estudantes  que cursam ensino  superior  e  cursos
profissionalizantes não oferecidos pelo Município, na cidade de Itajubá/M.G”, encaminhado a
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  e  Comissão  de  Finanças,  Orçamentos  e
Fiscalização. O Secretário procedeu à leitura do parecer jurídico do legislativo e dos pareceres
das  comissões  que  analisaram  o  projeto.  O  Presidente  colocou  o  projeto  em  discussão.
Inscreveram-se à Mesa Diretora os vereadores Sr. José Carlos Dias, Sr. Sílvio Raimundo Vieira,
Sr. Espedito Martins de Noronha, Sr. José Maurício Gonçalves e Sr. Neilo Rodrigues Oliveira.
Terminada  a  discussão,  o  Presidente  submeteu  o  Projeto  de  Lei  Nº.  25/2014  em primeira
votação, sendo aprovado por unanimidade. Atendendo ao pedido de regime de urgência do
executivo,  o  projeto  foi  colocado  em  segunda  votação,  também  sendo  aprovado  por
unanimidade. Será encaminhado para sanção pelo executivo. O Presidente, antes de concluir a
sessão, acolheu a solicitação dos agentes comunitários de saúde do nosso município,  que
participaram  desta  sessão,  com  o  objetivo  de  reivindicar  melhores  condições  salariais,
conforme Lei Federal Sancionada Nº 12.994/2014. Com anuência do plenário, foi decidido que
será  encaminhada  tal  solicitação  para  o  executivo.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  o
Presidente agradeceu a presença de todos e os convocou para a próxima sessão,  que se
realizará em 05 de agosto de 2.014, às 17:00h. Dando como encerrados os trabalhos desta
Sessão, eu Vereador Sílvio Raimundo Vieira, 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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                                                       __________________
                                                         Rubens de Almeida.
                                                                 Presidente.
_______________            _______________
Espedito Martins de Noronha.          Sílvio Raimundo Vieira.
Vice-Presidente.          Secretário.

_______________              ________________
Benedito André Lúcio.                                                                   José Maurício Gonçalves.
Vereador.              Vereador.

_______________               ________________
João Bosco M. de Faria                                                                  João do Carmo Lúcio.
Vereador.               Vereador.

_______________               _______________
José Carlos Dias.                                                                            Neilo Rodrigues Oliveira.
Vereador.              Vereador.
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