ATA DA 8ª (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
13ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MACEDÔNIA/SP.

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), precisamente às 19:38
(dezenove horas e trinta oito minutos), no prédio próprio da Câmara Municipal de
Macedônia, Estado de São Paulo, o Presidente da Mesa, Senhor Jesus Brigatti Junior disse:
“Pelo motivo do falecimento do Sr. Edvando Cezar da Silva, que era Vereador desta Casa
de Leis e de acordo com o que determina o parágrafo terceiro do artigo terceiro do
Regimento Interno desta Casa, eu neste momento verifico o Diploma do Sr. Jesus dos
Santos Rodrigues, 1º Suplemente à Vereador, eleito pela Coligação UNIDOS COM O
POVO (PTB/PP/PMDB/DEM/PSDB) com 146 votos. Estando o referido Diploma de
acordo, o Sr. Presidente solicitou que o Sr. Jesus dos Santos Rodrigues, 1º Suplente à
Vereador, permanecesse de pé e que em voz alta tomasse o seguinte compromisso:
PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E LEALDADE O MEU MANDATO,
RESPEITANDO AS LEIS E PROMOVENDO O BEM GERAL DO MUNICÍPIO DE
MACEDÔNIA. Neste momento o Vereador a ser empossado respondeu: ASSIM O
PROMETO. Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente pediu ao Senhor Jesus
dos Santos Rodrigues que fizesse a entrega à Mesa da Declaração Pública de Bens. Assim
feito o Sr. Presidente o declarou empossado. Prosseguindo o Sr. Presidente determinou a
mim, Monique Silva Hiraki, 1ª Secretária da Mesa, que procedesse a chamada para
verificação de presença dos Senhores Vereadores, o que foi feito, vindo o Sr. Presidente
declarar que dado a presença dos 09 (nove) Vereadores que integram a mesma, que são:
Abílio José Marques; Antônio José Aguiar; Jesus Brigatti Junior; Jesus dos Santos
Rodrigues; Lucimara Alves dos Santos Leal; Monique Silva Hiraki; Neide Oliveira
Guimarães Saves; Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis e Willian Bertoldo Cabral, sob a
proteção de Deus declarou aberta a Sessão após verificar a assinatura de presença dos
mesmos no livro próprio. Inicialmente o Senhor Presidente pediu um minuto de silêncio em
memória póstuma às pessoas que faleceram desde a última Sessão Ordinária, realizada no
dia 02 de maio de 2017 até a presente data, especialmente ao ex-Vereador Edvando Cezar
da Silva e ao jovem Valdeir Fernandes (Beu). Dando continuidade perguntou aos Srs.
Vereadores se havia necessidade de fazer a leitura da ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada
no dia 02 de maio de 2017, onde por unanimidade optaram pela não leitura da mesma.
Dando prosseguimento foram colocadas em votação a redação da referida Ata, onde foi
aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores. Na continuidade o Senhor Presidente
solicitou que fosse feita a leitura das matérias constantes do Expediente que eram as
seguintes: Balancete da Receita e Despesa, relativo ao mês de abril de 2017 e Indicação de
nº 16/2017, de autoria da Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves. Não havendo mais
matéria, passou-se para o Assunto Livre, onde primeiramente fez uso da palavra o Vereador
Jesus dos Santos Rodrigues, que cumprimentou a todos e em seguida agradeceu a Deus por
tudo e disse que estava contente por um lado, que era por estar tomando posse nesta Casa de
Lei e triste por outro lado, que era que a referida possa era em virtude da morte do Vereador

Edvando Cezar da Silva. Disse ainda que iria trabalhar em prol ao município de Macedônia.
Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Na continuidade fez uso da palavra a Vereadora
Neide Oliveira Guimarães Saves, que cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre o
falecimento do Vereador Edvando Cezar da Silva, dizendo que o mesmo vai fazer falta e
também comentou sobre o falecimento do jovem Valdeir (Beu), pedindo a Deus que
conforte as famílias dos falecidos. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Por último em
Assunto Livre, vez uso da palavra o Vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, que
cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre o falecimento do Vereador Edvando
Cezar da Silva e do jovem Valdeir e em seguida deu as boas vindas ao Vereador recém
empossado Jesus dos Santos Rodrigues. Prosseguindo comentou sobre as indicações de sua
autoria dizendo que não obteve respostas. Pediu para que a Sra. Prefeita de um reajuste aos
servidores municipais. Parabenizou a Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves pela
indicação apresentada na presente Sessão, onde a mesma versa sobre uma cobertura na
EMEF Felício Luiz Pereira. Para finalizar disse que obteve informações, através do Sr.
Presidente, que os 80 mil que foram aprovados para a compra de um veículo para o Poder
Executivo, ainda continua na conta da Prefeitura e disse também que foi aprovado um
Projeto de Lei criando dois cargos de engenheiro no Quadro de Pessoal da Prefeitura, mas
que até o presente momento foi contratado somente um engenheiro. Nada mais, agradeceu e
deixou a Tribuna. Não havendo mais Vereadores para falarem em Assunto Livre, não
havendo matéria para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente disse a todos que seria feita uma
votação para escolher um Vereador para ser o segundo secretário, pois o cargo estava vago
uma vez que o Vereador que o ocupava havia falecido e também para completar a Comissão
de Finanças e Orçamento onde o Sr. Edvando Cezar da Silva fazia parte. Assim feito foi
escolhida, por unanimidade, a Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves para ser a 2ª
Secretária e o Vereador Jesus dos Santos Rodrigues para fazer parte da Comissão de
Finanças e Orçamento. Dando prosseguimento aos trabalhos e não havendo Vereadores
inscritos para a Explicação Pessoal, o Sr. Presidente deu ciência aos Senhores Vereadores
que a Ata da presente Sessão seria lavrada e lida na próxima Sessão Ordinária e submetida à
aprovação e assim declarou a Sessão encerrada precisamente às 20:06(vinte horas e seis
minutos). A presente vai assinada por mim_____________________(Monique Silva Hiraki)
– 1ª Secretária da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 15 de maio
de 2017.

______________________________________
Jesus Brigatti Junior
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

