ATA DA 73ª (SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA)
SESSÃO ORDINÁRIA DA 12ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP.
Aos 03 (três) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), precisamente às 19:35
(dezenove horas e trinta e cinco minutos), no prédio próprio da Câmara Municipal de
Macedônia, Estado de São Paulo, o Presidente da Mesa, Senhor Willian Bertoldo Cabral,
atendendo ao parágrafo terceiro do artigo terceiro do Regimento Interno desta Casa de Leis,
verificou o Diploma do Sr. Cícero Barbosa da Silva, 1º Suplente à Vereador. Prosseguindo
tomou o seguinte compromisso: PROMETO EXERCER COM DEDICAÇÃO E
LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO AS LEIS E PROMOVENDO O BEM
GERAL DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, onde o Vereador Suplente respondeu:
ASSIM O PROMETO. Verificando finalmente a Declaração Pública de Bens do Sr. Cícero
Barbosa da Silva e o achando de acordo, o Sr. Presidente declarou o Senhor Cícero Barbosa
da Silva, 1º suplente, empossado, que estaria substituindo o Vereador Sr. Ângelo Aparecido
Giacomini,
que foi afastado do cargo de vereador conforme determinou a
DECISÃO/OFÍCIO Nº 660/2016 – CAB, objeto do Processo Físico nº 000421421.2001.8.26.0189 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de
Fernandópolis – Foro de Fernandópolis – 2ª Vara Cível -. Dando continuidade 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 09
(nove) Vereadores que integram a mesma, que são: Antônio José Aguiar; 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; Willian
Bertoldo Cabral e o recém empossado, Sr. Cícero Barbosa da Silva, sob a proteção de Deus
declarou aberta a Sessão após verificar a assinatura de presença dos mesmos no livro
próprio. Prosseguindo o Sr. Presidente perguntou aos Srs. Vereadores se havia necessidade
de fazer a leitura da Ata da 72ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 (dezenove) de
setembro 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: Decisão/Ofício
nº 660/2016 – CAB, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de
Fernandópolis – Foro de Fernandópolis – 2ª Vara Cível e Balancete da Receita e Despesa,
relativo ao mês de agosto de 2016. Terminada a leitura, passou-se para o ASSUNTO
LIVRE, onde primeiramente fez uso da palavra o Vereador Antônio José Aguiar, que
cumprimentou a todos e em seguida agradeceu pelos votos recebidos nas eleições do dia 02
de outubro de 2016. Disse que durante sua campanha ouviu várias reclamações de
munícipes que falavam que o transporte de paciente está mal administrado e que precisa
sofrer uma melhoria muito grande. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Fez uso da
palavra neste momento o Vereador Jesus dos Santos Rodrigues, que cumprimentou a todos

e em seguida disse que mesmo não sendo reeleito agradece a todos pelos votos, mas que
ficou muito triste, pois disseram que ele estava torcendo para que o Candidato a reeleição,
Sr. Edvando Cezar da Silva, viesse a falecer para que ele tomasse o seu lugar. Nada mais,
agradeceu e deixou a Tribuna. Na continuidade fez uso da palavra o Vereador Reginaldo
Eloy Marcomini dos Reis, que cumprimentou a todos, e a exemplo dos demais Vereadores
que usaram a Tribuna, agradeceu a expressiva votação que teve nas eleições do dia 02 de
outubro de 2016. Prosseguindo teceu comentários a respeito da indicação de nº 08/2016, de
sua autoria, onde solicitava à Sra. Prefeita que colocasse um Médico Plantonista ou
Residente, para que atendesse aos pacientes no período noturno, para que não precisasse
ficar levando paciente a todo instante para a Santa Casa de Fernandópolis. Lembrou que na
próxima legislatura haverá mais Vereadores que é funcionário público, onde ficará mais
fácil lutar por um salário melhor para os servidores públicos municipais. Para finalizar
agradeceu, em nome de seu pai, José Marcomini dos Reis, candidato derrotado nas eleições
de 02 de outubro de 2016, pelos fotos recebidos e pelo reconhecimento da população e que
também não irá aceitar que o marido da Sra. Prefeita fique trabalhando como Prefeito dentro
da Prefeitura. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Por último em Assunto Livre, fez
uso da palavra o Vereador recentemente empossado, Sr. Cícero Barbosa da Silva, que
cumprimentou a todos e em seguida disse que não estava totalmente contente por estar
tomando posse, pois gostaria de estar tomando posse por outros motivos que não fosse esse
que afastou o Sr. Ângelo Aparecido Giacomini do Cargo de Vereador. Prosseguindo
explicou o porque as vezes se torna difícil o controle de viagens com pacientes; que muitas
vezes os organizadores de viagens não ficam sabendo dos problemas que acontecem. Para
finalizar cumprimentou a todos os Vereadores eleitos e reeleitos e que irá trabalhar em prol
a cidade de Macedônia durante os próximos três meses que será Vereador. Nada mais,
agradeceu e deixou a Tribuna. Não havendo mais Vereadores para falar 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 25:30 (vinte horas e trinta minutos). A
presente vai assinada por mim_____________________(Jesus Brigatti Junior) – 1°
Secretário da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de Macedônia, 03 de outubro
de 2016.
______________________________________
Willian Bertoldo Cabral
Presidente da Câmara Municipal
_____________________________________
Jesus Brigatti Junior
1° Secretário da Câmara Municipal

