ATA
DA
8ª
(OITAVA)
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DA
13ª
LEGISLATURA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE MACEDÔNIA, ESTADO
DE SÃO PAULO.
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito), precisamente às
19:02 (dezenove haras e dois minutos), no prédio próprio da Câmara Municipal
de Macedônia, Estado de São Paulo, o Presidente da Mesa, Sr. Jesus Brigatti
Júnior, determinou a mim, Monique Silva Hiraki, 1ª Secretária da Mesa, que
procedesse a chamada para verificação de presença dos Senhores Vereadores que
são: Abílio José Marques; Antônio José Aguiar; Jesus Brigatti Junior; Jesus dos
Santos Rodrigues; Lucimara Alves dos Santos Leal; Monique Silva Hiraki;
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis e Willian Bertoldo Cabral, estando ausente a
Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves, o que foi feito, vindo o Sr.
Presidente declarar que data a presença de 08 (oito) Vereadores que integram a
mesma, sob a proteção de Deus declarou aberta a Sessão após verificar a
assinatura de presença dos mesmos no livro próprio. Inicialmente o Senhor
Presidente disse que a palavra estaria franca a quem dela quisesse fazer uso,
desde que fosse assunto relacionado à matéria que estava em pauta. Em ato
contínuo, depois dos Pareceres favoráveis das Comissões, foi colocado em
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar de nº 02/2018, de 25 de
junho de 2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe de revisão salarial aos
servidores públicos municipais e dá providências, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade dos Srs. Vereadores presentes. Vereadores que comentaram a
respeito do referido Projeto de Lei: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis que
teceu comentários dizendo que este é um projeto pelo qual ele vem pedindo há
muito tempo e explicou que devido ao período eleitoral não poderia ser dados os
cem reais a exemplo do ano passado; que é muito pouco o reajuste, mas é melhor
pingar do que secar, disse o Vereador, mas que é até vergonhoso votar em um
projeto assim é, onde o índice atingiu 2.88%. Para terminar agradeceu ao Sr.
Presidente por ter corrido atrás do executivo, juntamente com a Vereadora
Monique Silva Hiraki, para melhorar o índice dado anteriormente. Nada mais,
agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Monique Silva Hiraki, que
cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre o reajuste dado aos
servidores municipais, dizendo que foi pouco mas é melhor do que nada.
Parabenizou ao Sr. Presidente por ter corrido atrás, onde ela também esteve
acompanhando em alguns momentos para que o índice de reajuste fosse
melhorado. Nada mais, agradeceu. Por último teceu comentários explicativos em
relação ao Projeto em pauta o Vereador/Presidente, Sr. Jesus Brigatti Júnior, que

cumprimentou a todos e agradeceu a todos os Srs. Vereadores pelo apoio que
sempre tem recebido. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou a
Sessão encerrada precisamente às 19:22 (dezenove horas e vinte e dois minutos).
A presente vai assinada por mim_________________ (Monique Silva Hiraki) –
1ª Secretária da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 05
de julho de 2018.
________________________________
Jesus Brigatti Júnior
Presidente da Câmara Municipal

_______________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

