ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO
ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP.

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), precisamente às
19:33 (dezenove horas e trinta e três 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 09 (nove)
Vereadores que integram a mesma, que são: Abílio José Marques; Antônio José
Aguiar; Jesus Brigatti Junior; Jesus dos Santos Rodrigues; Lucimara Alves dos
Santos Leal; Monique Silva Hiraki; Neide Oliveira Guimarães Saves; Reginaldo
Eloy Marcomini dos Reis e Willian Bertoldo Cabral, 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 19 de março de 2018 até a presente data. Dando continuidade
perguntou aos Srs. Vereadores se havia necessidade de fazer a leitura da ata da 23ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 19 de março de 2018, 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: Não houve matérias. Não havendo
matérias para o Expediente, passou-se para o Assunto Livre, onde primeiramente fez
uso da palavra a Vereadora Lucimara Alves dos Santos Leal, que cumprimentou a
todos e em seguida agradeceu a Sra. Prefeita Municipal por ter atendido uma
indicação de sua autoria, onde a mesma versa sobre a colocação de corrimões no
Velório Municipal de Macedônia. Nada mais, agradeceu e deixou a Tribuna. Na
continuidade fez uso da palavra a Vereadora Neide Oliveira Guimarães Saves, que
cumprimentou a todos e em seguida agradeceu a todos que compareceram no
velório de seu sogro e também àqueles que por um motivo ou outro não puderam
comparecer. Nada mais, agradeceu 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 comentou sobre uma minuta de um Projeto que
estava na mão do Sr. Presidente desta Casa e também de seus assessores, onde o
mesmo dá direito do Vereador trabalhar com uma pequena parte da arrecadação do

município em prol a cidade. 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 19:51(dezenove horas e cinquenta e
um minutos). A presente vai assinada por mim_____________________(Monique
Silva Hiraki) – 1ª Secretária da Mesa e pelo Sr. Presidente. Câmara Municipal de
Macedônia, 02 de abril de 2018.

______________________________________
Jesus Brigatti Junior
Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Monique Silva Hiraki
1ª Secretária da Câmara Municipal

