ATA DA 19ª (DÉCIMA NONA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP.

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete),
precisamente às 19:41 (dezenove horas e quarenta e um 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 07 (sete) Vereadores que integram a mesma, que são: Abílio José
Marques; Jesus Brigatti Junior; Jesus dos Santos Rodrigues; Monique Silva Hiraki;
Neide Oliveira Guimarães Saves; Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis e Willian
Bertoldo Cabral, estando ausente os Vereadores Antônio José Aguiar e Lucimara
Alves dos Santos Leal, 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 21 de novembro
de 2017 até a presente data. Dando continuidade perguntou aos Srs. Vereadores se
havia necessidade de fazer a leitura da ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia
21 de novembro 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 outubro de 2017; Indicações de nºs 27, 28, 29, 30 e 31/2017 de
autoria do Vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis. Não havendo mais
matéria passou-se para o Assunto Livre, onde primeiramente fez uso da palavra o
Presidente da Mesa, Sr. Jesus Brigatti Júnior, que cumprimentou a todos e em
seguida explicou o motivo das faltas dos Srs. Vereadores e também comentou
sobre o Projeto de Lei de nº 26/2017, de 04 de dezembro de 2017, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos
de ensino superior e dá outras providências. Prosseguindo fez uso da palavra a
Vereadora Monique Silva Hiraki, que cumprimentou a todos e em seguida teceu
comentários favoráveis ao Projeto em pauta, explicando o conteúdo do mesmo.
Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Dando continuidade aos trabalhos, fez
uso da palavra a Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves, que cumprimentou a
todos e em seguida teceu comentários favoráveis ao Projeto que estava em pauta.

Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Neste momento ainda em Assunto
Livre, fez uso da palavra o Vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, que
cumprimentou a todos e em seguida comentou sobre o Projeto de Lei de nº
26/2017, de 04 de dezembro de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e dá outras
providências, dizendo que não entendeu o mesmo em sua totalidade. Disse ainda
que será favorável ao referido Projeto, mas que o mesmo é um tanto confuso. No
final de seu tempo, comentou a respeito das indicações de sua autoria, apresentadas
na presente sessão. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Por último em
Assunto Livre fez uso da palavra o Vereador Willian Bertoldo Cabral que
comentou sobre o Projeto de Lei de nº 26/2017, de 04 de dezembro de 2017, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os estágios de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e dá outras providências e também lembrou do
saudoso Edvando Cezar da Silva, que era Vereador desta Casa e veio a falecer por
motivo de doença. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Dando continuidade
aos trabalhos, passou-se para a Ordem do Dia. Na hora que foi identificado o
Projeto de Lei de nº 26/2017, de 04 de dezembro de 2017, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de
ensino superior e dá outras providências o Vereador pediu Vistas ao referido
Projeto, dizendo que o mesmo deveria ser melhor estudado e até mesmo
emendado. Dessa forma o Sr. Presidente colocou o pedido de vistas do Vereador
Reginaldo em votação, sendo aprovado obtendo 04 (quatro) votos favoráveis e 02
(dois) votos contrários. Sendo desse forma, o Projeto de Lei de nº 26/2017 foi
retirado da pauta do dia para as providências necessárias. Nada mais havendo a
tratar na Ordem do Dia, a palavra foi franqueada à Vereadora Neide Oliveira
Guimarães Saves, que cumprimentou a todos e em seguida disse que será favorável
ao Projeto que fora retirado da pauta dos trabalhos. Para terminar convidou a todos
para a formatura dos Pré II da CEMEI José Marques de Toledo. Nada mais,
agradeceu e deixou a Tribuna. Prosseguindo fez uso da palavra o Vereador
Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, que cumprimentou a todos e em seguida
agradeceu aos Vereadores que votaram favoravelmente ao seu pedido de vistas e
também explicou sobre a indicação de nº 31/2017, que se diz respeito a doação de
fardamento escolar por parte da Prefeitura, que não tinha dado tempo de explicar
sobre a mesma no Assunto Livre. Prosseguindo disse que teve contato com
membro da direção da Fundação e disse que alunos de Macedônia poderão ter até
50% (cinquenta por cento) de bolsa. Para terminar desejou um feliz Natal e um
Próspero Ano Novo a todos. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Nesse
momento fez uso da palavra o Presidente da Mesa, Sr. Jesus Brigatti Junior, que
cumprimentou a todos e em seguida lembrou do ex-vereador Edvando Cezar da

Silva que há tempos atrás veio a falecer. Agradeceu a todos os Vereadores,
Funcionários da Câmara Municipal e Poder Executivo pela harmonia que tiveram
durante o ano de 2017. Para terminar desejou um feliz Natal e um próspero Ano
Novo a todos. Por último em Explicação Pessoal fez uso da palavra a Vereadora
Monique Silva Hiraki, que cumprimentou a todos e em seguida parabenizou a
todos pelo ano que está findando; que é favorável ao Projeto de Lei de nº 26/2017,
de 04 de dezembro de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre os
estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e dá outras
providências, mas gostaria de ter maiores esclarecimentos. Para finalizar desejou a
todos um feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. 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 20:40(vinte horas e quarenta minutos). A presente vai
assinada por mim_____________________(Monique Silva Hiraki) – 1ª Secretária
da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 04 de dezembro
de 2017.

______________________________________
Jesus Brigatti Junior
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

