ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), precisamente
às 19:38 (dezenove horas e trinta e oito 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 07 de agosto de 2017 até a presente data. Dando continuidade
perguntou aos Srs. Vereadores se havia necessidade de fazer a leitura da ata da 11ª Sessão
Ordinária, realizada no dia 07 de agosto de 2017, onde por unanimidade optaram pela
não leitura da mesma. Dando prosseguimento foi colocada 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. Não havendo nenhuma matéria passou-se para o Assunto Livre, onde
primeiramente fez uso da palavra a Vereadora Monique Silva Hiraki, que cumprimentou
a todos e em seguida comentou que esteve na Assembleia em São Paulo no PMDB
Mulher e que também protocolou dois ofícios e visitou o gabinete do Deputado Itamar
Borges que fez uma emenda no valor de cem mil reais a favor do setor da saúde 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 a educação Municipal desta cidade, em especial da EMEF
Felício Luiz Pereira, que aumentou de 5 para 7,69 a sua nota do IDESP (índice de
desenvolvimento da Educação de São Paulo, ficando assim entre as cinco maiores notas
do estado. 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 falou que iria fazer um requerimento sobre as casas populares que
iriam ser feitas e até o momento não foram feitas; que se alguém puder trazer
informações da Prefeitura a respeito deste assunto, seria muito bom. Prosseguindo disse
que a transmissão das sessões pela internet é diferente da transmissão feita pela rádio;
que ficou muito chateado pela interrupção da transmissão da rádio ao vivo; que tem que
mostrar para a população tudo que acontece nesta Casa de Leis e que não pode calar a
voz dos Vereadores. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Não havendo mais
Vereadores para falarem em Assunto Livre, não havendo matéria para a Ordem do Dia 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 19:54(dezenove horas e cinquenta e quatro minutos). A presente vai
assinada por mim_____________________(Monique Silva Hiraki) – 1ª Secretária da
Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 21 de agosto de 2017.

______________________________________
Jesus Brigatti Junior
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

