ATA DA 77ª (SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA 12ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP.
Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 Willian Bertoldo Cabral,
determinou a mim, Jesus Brigatti Junior, 1° Secretário 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: Cícero Barbosa da Silva; Edvando Cezar da Silva; Jesus Brigatti Junior; Jesus dos
Santos Rodrigues; Lucimara Alves dos Santos Leal; Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis;
Vanja Cristina Andrade Sabino dos Reis e Willian Bertoldo Cabral, estando ausente o
Vereador Antônio José Aguiar, sob a proteção de Deus declarou aberta a Sessão após
verificar a assinatura de presença dos mesmos no livro próprio. Prosseguindo foi solicitado
um minuto de silêncio em memória póstuma as pessoas que faleceram desde a última
Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de novembro de 2016 até a presente data. Dando
prosseguimento o Sr. Presidente perguntou aos Srs. Vereadores se havia necessidade de
fazer a leitura da Ata da 76ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 (vinte e um) de
novembro de 2016, 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 que eram as seguintes: Convite do
Cartório Eleitoral da Comarca de Fernandópolis dizendo o dia e a hora para a diplomação
dos novos eleitos para o ano 2017. Prosseguindo, passou-se para o ASSUNTO LIVRE,
onde primeiramente fez uso da palavra o Vereador Jesus dos Santos Rodrigues, que
cumprimentou a todos e em primeiro lugar agradeceu a todos e em seguida agradeceu a
todos os companheiros pela ótima convivência que teve com todos. Agradeceu, também
em nome do funcionário Claudovino, a todos os funcionários desta Casa de Leis. 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 teceu
comentários a respeito do Projeto de Lei Complementar de nº 03/2016 que fora colocado
em votação na presente sessão; que este projeto é simplesmente para manter o Dr. João
Macias Neto no Hospital; que não vai votar contra pelo fato de ser criticado, pois gostaria
que fosse colocado um médico de plantão, mas segundo a Sra. Prefeita para o momento
isso é inviável. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Na continuidade fez uso da
palavra a Vereadora Vanja Cristina Andrade Sabino dos Reis, que cumprimentou a todos e
em seguida agradeceu a todos pela boa convivência que teve durante os quatro anos de seu
mandato. Disse que sempre trabalhou procurando fazer o melhor para a população, mas
que sempre, de alguma maneira, não foi possível. Para terminar agradeceu também a todos
os funcionários da Câmara Municipal pelo companheirismo e enfim desejou um feliz Natal

e um próspero ano novo a todos. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Por último em
Assunto Livre fez uso da palavra o Senhor Willian Bertoldo Cabral, que cumprimentou a
todos, igualmente a Vereadora Vanja e também agradeceu a todos pela ótima convivência
que manteve com todos os Vereadores e Funcionários desta Casa. Lembrou também do exVereador, Senhor Ângelo Aparecido Giacomini que teve uma ótima passagem por esta
Casa de Leis e que por motivos judiciais não pode estar presente nesta última Sessão deste
ano de 2016. Não havendo mais Vereadores para falar em Assunto Livre, passou-se para a
Ordem do Dia, onde foi identificado e colhido o parecer verbal das Comissões do Projeto
de Lei Complementar de nº 03/2016, de 31 de outubro de 2016, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe de alteração da Tabela III do Anexo V – QPS, da LC nº 125/2013 e
dá providências. Estando todas as Comissões favoráveis o Sr. Presidente colocou o
referido Projeto em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos
Srs. Vereadores presentes. Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia passou-se
para a Explicação Pessoal, onde somente o Vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis
fez uso da palavra agradecendo aos colegas Vereadores pela boa convivência. Disse em
seguida que o povo precisa voltar a acreditar em nosso país, mas que para isso os políticos
tem que fazer por onde. Prosseguindo disse que sempre trabalhou em prol a população e
pede que os Projetos sejam melhor analisados pelos Srs. Vereadores, pois o Sr. Secretário
desta Casa sempre entrega cópias de Projetos em tempo hábil aos Srs. Vereadores. Desejou
um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Sendo Assim o Sr. Presidente deu ciência
aos Senhores Vereadores que a Ata da presente Sessão seria lavrada e lida na própria
Sessão Ordinária. Sendo assim pediu para que todos permanecessem alguns minutos até
que a presente Ata fosse redigida. Depois de aguardado alguns minutos a presente ata foi
colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos Srs. Vereadores
presentes e assim declarou a Sessão encerrada precisamente às 21:00 (vinte e uma horas).
A presente vai assinada por mim_____________________(Jesus Brigatti Junior) – 1°
Secretário da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 05 de
dezembro de 2016.

______________________________________
Willian Bertoldo Cabral
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Jesus Brigatti Junior
1° Secretário da Câmara Municipal

