ATA DA 20ª (VIGÉSIMA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP.

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), precisamente
às 19:40 (dezenove horas e quarenta minutos), no prédio próprio da Câmara
Municipal de Macedônia, Estado de São Paulo, o Presidente da Mesa, Senhor Jesus
Brigatti Junior, 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 04 de dezembro de 2017 até a presente data. Dando continuidade
perguntou aos Srs. Vereadores se havia necessidade de fazer a leitura das seguintes
atas: ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de dezembro de 2017 e ata da
5ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 20 de dezembro de 2017, onde por
unanimidade optaram pela não leitura das mesmas. Dando prosseguimento foram
colocadas em votação as redações das referidas Atas, onde foram aprovadas 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: Projeto de Lei nº 01/2018, de 29 de janeiro de 2018, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza repasse financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Região de Fernandópolis – CISARF (Rateio) e dá providências(encaminhado às
comissões); Projeto de Lei nº 02/2018, de 29 de janeiro de 2018, de autoria do
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo destinado a abertura de um
crédito adicional especial e dá outras providências(encaminhado às comissões);
Projeto de Lei nº 03/2018, de 29 de janeiro de 2018, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe de autorização ao Poder Executivo destinado a abertura de
um crédito adicional especial e dá outras providências(encaminhado às comissões);
Indicação nº 01/2018, de autoria do Vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis
e Indicação nº 02/2018, de autoria da Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves.
Prosseguindo fez uso da palavra o Vereador Abílio José Marques, que
cumprimentou a todos e em seguida disse que o espaço é pequeno para fazer uma
rotatória. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Prosseguindo fez uso da

palavra o Vereador Antônio José Aguiar, que cumprimentou a todos e em seguida
comentou sobre os Projetos que estavam em pauta, explicando a importância dos
mesmos. Dando continuidade falou sobre o acidente que envolveu uma moto e um
carro dizendo que uma rotatória não resolve tudo, mas ajudará, evitando assim
alguns acidentes. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Dando prosseguimento
fez uso da palavra o Sr. Jesus Brigatti Junior, Presidente da Mesa, que
cumprimentou a todos e comentou favoravelmente aos Projetos que estavam em
pauta, explicando o conteúdo dos mesmos e, para finalizar parabenizou a
Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves pela indicação apresentada na presente
sessão, onde a mesma versa sobre a implantação de vaga prioritária nas
proximidades da UBS de Macedônia. Em ato contínuo fez uso da palavra o
Vereador Jesus dos Santos Rodrigues, que cumprimentou a todos, em especial aos
funcionários da Câmara Municipal que mesmo sendo um analfabeto, ele é tratado
da mesma maneira que os outros Vereadores são tratados. Parabenizou ao Sr.
Presidente pelo bom ano de 2017. Em seguida disse que a indicação do Vereador
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis é muito válida; que não é por ser a indicação
de um Vereador da oposição que deve deixar de ser atendida. Nada mais,
agradeceu e deixou a Tribuna. Prosseguindo a palavra foi franqueada à Vereadora
Monique Silva Hiraki, que cumprimentou a todos e em seguida teceu comentários
favoráveis aos Projetos que estavam em pauta, explicando assim o conteúdo dos
mesmos. Falou também sobre a construção de uma possível rotatória; que tem que
conversar com os engenheiros da Prefeitura e ver se é possível fazer uma rotatória
naquele local. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Nesse momento fez uso
da palavra a Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves, que cumprimentou a
todos e em seguida comentou sobre indicação que versa sobre a língua inglesa nas
Escolas Municipais, apresentada em sessão passada. Para finalizar agradeceu ao
Presidente pelo apoio à indicação. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Por
último em assunto livre, fez uso da palavra o Vereador Reginaldo Eloy Marcomini
dos Reis, que cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre suas indicações
enviadas ao Poder Executivo e que nenhuma delas foi aprovada; que o Vereador
Abílio José Marques assinou a primeira indicação que versa sobre a colocação de
uma rotatória e que agora vem dizer que é contra; que alguém deve ter falado em
seu ouvido para não ser favorável; que não foi somente o Vereador Abílio que
assinou a primeira indicação, mas todos os Srs. Vereadores desta Casa assinaram e
a Sra. Prefeita não atendeu. Disse o Vereador Reginaldo que está do lado da
população e que não é contra bons Projetos que vem para esta Casa de Leis.
Prosseguindo comentou sobre a Rádio que transmitia as Sessões, dizendo que seria
bom que o Sr. Presidente fizesse com que a mesma voltasse a transmitir as sessões;
que ele se informou com o Tribunal de Contas e o mesmo disse que não precisa de
licitação, pois o valor é menor do que o exigido por Lei. Nada mais, agradeceu e

deixou a Tribuna. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se para a Ordem do
Dia, onde o Sr. Presidente solicitou da 1ª Secretária da Mesa que fosse identificada
a primeira matéria e colhido os Pareceres verbais das Comissões do Projeto de Lei
nº 01/2018, de 29 de janeiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
repasse financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de
Fernandópolis – CISARF (Rateio) e dá providências. Assim feito, foi colocado o
referido Projeto em duas discussões e duas votações, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade dos Srs. Vereadores. Dando continuidade na Ordem do Dia, o mesmo
procedimento foi tomado em relação aos seguintes Projetos de Leis: Projeto de Lei
nº 02/2018, de 29 de janeiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza
o Poder Executivo destinado a abertura de um crédito adicional especial e dá outras
providências e Projeto de Lei nº 03/2018, de 29 de janeiro de 2018, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe de autorização ao Poder Executivo destinado a
abertura de um crédito adicional especial e dá outras providências, sendo também
os mesmos aprovados por unanimidade dos Srs. Vereadores.
Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passou-se para a Explicação Pessoal,
onde fez uso da palavra o Vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, que
novamente cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre os descontos
conseguidos nas entidades de ensino de Fernandópolis. Comentou também sobre
uma Lei que da direito aos Vereadores de terem 1,2% do valor do orçamento do
Município para fazer benefícios dentro do Município. Nada mais, agradeceu e
deixou a Tribuna. Nada mais havendo na 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 20:45(vinte horas e quarenta e cinco minutos). A
presente vai assinada por mim_____________________(Monique Silva Hiraki) –
1ª Secretária da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 05
de fevereiro de 2018.

______________________________________
Jesus Brigatti Junior
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

