ATA DA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA
13ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MACEDÔNIA/SP.

Aos 02 (dois) dias do mês de maio 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 08 (oito) Vereadores que integram a
mesma, que são: Abílio José Marques; Antônio José Aguiar; Jesus Brigatti Junior;
Lucimara Alves dos Santos Leal; Monique Silva Hiraki; Neide Oliveira Guimarães Saves;
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis e Willian Bertoldo Cabral, estando ausente o
Vereador Edvando Cezar da Silva, 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 17 de abril de 2017 até a presente data.
Dando continuidade perguntou aos Srs. Vereadores se havia necessidade de fazer a leitura
Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de abril de 2017, onde por unanimidade
dos presentes 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
presentes. 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 março de 2017; Projeto de Lei nº 12/2017, de 10 de abril de 2017, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e
execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2018 e dá providências
correlatas (encaminhado às Comissões); Projeto de Lei nº 13/2017, de 19 de abril de 2017,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe se autorização ao Poder Executivo destinado a
abertura de um crédito adicional especial e dá outras providências (encaminhado às
Comissões); Projeto de Lei nº 14/2017, de 27 de abril de 2017, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza o Executivo a alienar bens imóveis (encaminhado às Comissões);
Projeto de Lei Complementar nº 1/2017, de 27 de abril de 2017, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe de alteração de “Referência” de cargo e dá outras providências
(encaminhado às Comissões); Indicações de nºs 14 e 15/2017, de autoria do Vereador
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis. Não havendo mais matéria para o Expediente,
passou-se para o Assunto Livre, onde primeiramente fez uso da palavra o Vereador Abílio
José Marques, que cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre o recapeamento
asfáltico até o Cemitério, agradecendo assim a Senhora Prefeita. Na sequência disse que o
ex-Prefeito Moacyr José Marsola construiu em seu mandato muitas casas populares. Nada
mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Na continuidade fez uso da palavra o Vereador
Antônio José Aguiar, que cumprimentou a todos e em seguida falou sobre o Projeto de Lei
de nº 13/2017, dizendo que será favorável ao mesmo. Prosseguindo perguntou ao Sr.

Presidente como iria funcionar o Projeto de Lei de nº 14/2017. Por último teceu
comentários a respeito do Projeto de Lei Complementar nº 1/2017, de 27 de abril de 2017,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe de alteração de “Referência” de cargo e dá
outras providências, dizendo que não concorda com o aumento de referência de 10 para
30; que a Sra. Prefeita vai ter gasto com essa mudança de referência e que enquanto isso o
salário dos servidores municipais continua a mesma coisa. Nada mais, agradeceu e d eixou
a Tribuna. Prosseguindo fez uso da palavra a Vereadora Monique Silva Hiraki, que
cumprimentou a todos e em seguida teceu comentários favoráveis a respeito dos Projetos
que estavam em pauta na presente sessão. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Nesse
momento a palavra foi franqueada a Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves, que
cumprimentou a todos e em seguida fez a leitura da resposta da Sra. Prefeita Municipal a
uma de suas indicações, onde deu a esperança que a língua inglesa poderá ser implantada
na Escola Felício Luiz Pereira no próximo ano. Sendo assim, agradeceu a Sra. Prefeita 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 teceu comentários a
respeito da indicação de nº 14/2017, de sua autoria que se diz respeito a um reajuste
salarial aos servidores municipais; que um Sindicato poderia nos ajudar nessas horas; que
espera que venha uma boa resposta da Sra. Prefeita Municipal. Falou também sobre a
indicação de nº 15/2017, que se diz respeito a construção de uma Rotatória no cruzamento
das Avenidas Maria Augusta e Coronel João Cândido; que vários munícipes estão
assinando um abaixo assinado para dar força no referido pedido para que essa Rotatória
seja feita. Disse que o que o Vereador Abílio José Marques disse sobre a contratação de
um Médico Plantonista seja concretizado, pois seria um ótimo feito. Para terminar disse
que é favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 1/2017, de 27 de abril de 2017, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe de alteração de “Referência” de cargo e dá outras
providências, mas pede que também a Sra. Prefeita precisa dar um reajuste salarial aos
servidores municipais e que gostaria também de saber para onde foram os oitenta mil reais
que foi aprovado para a compra de um veículo para a Prefeitura e que até hoje isso não
aconteceu. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Não havendo mais Vereadores para
falarem em Assunto Livre, passou-se para a Ordem do Dia, onde primeiramente o Sr.
Presidente solicitou que fossem identificadas e colhidos os Pareceres Verbais das
Comissões dos Projetos que iriam em votação. Assim feito foi colocado o Projeto de Lei nº
13/2017, de 19 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe se autorização
ao Poder Executivo destinado a abertura de um crédito adicional especial e dá outras
providências em duas discussões e duas votações, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade dos presentes. O mesmo procedimento foi tomado em relação ao Projeto de
Lei nº 14/2017, de 27 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o
Executivo a alienar bens imóveis, sendo também aprovado por unanimidade dos Srs.
Vereadores presentes. Por último foi colocado em discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº 1/2017, de 27 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo, que
dispõe de alteração de “Referência” de cargo e dá outras providências, sendo aprovado,
obtendo 06 (seis) votos favoráveis e (01) voto contrário que foi do Vereador Antônio José
Aguiar. Não havendo mais 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 20:33(vinte horas e trinta
e três minutos). A presente vai assinada por mim_____________________(Monique Silva
Hiraki) – 1ª Secretária da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 02
de maio de 2017.

______________________________________
Jesus Brigatti Junior
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

