
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.  
 
               Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), no prédio onde 
funciona a Câmara Municipal de Meridiano, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1684, 
nesta cidade de Meridiano-SP, às 17:30 horas, reuniram-se os membros que compõem 
referidas Comissões, os senhores: Fabio Paschoalinoto, Ismael Aparecido Marçal, Agnaldo 
Rodrigues da Silva, Antônio Célio Gonçalez, Carlos Alberto Savazzi e Marciano Rodrigues 
da Silva. Sob a presidência do senhor Agnaldo Rodrigues da Silva - Presidente da Comissão 
de Justiça e Redação, deu-se início à reunião a qual tinha por objetivo emitir pareceres nos 
seguintes Projetos de Leis que tramitam na Câmara Municipal local: Projeto de Lei n.º 
015/2017, do Exmo. Sr. Prefeito, dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias  do 
exercício de 2018; Projeto de Lei nº 016/2017, autoria do Chefe do Poder Executivo, 
dispondo de autorização para proceder a abertura de um crédito adicional-suplementar no 
valor de R$ 80.000,00, destinado a suplementação de dotação do Fundo de  Previdência 
Municipal e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 017/2017, autoria do senhor Prefeito, 
dispondo instituir no âmbito dos Poderes Executivo, Administração Direta e Indireta e 
Legislativo, o sistema de pagamento de diárias a agentes políticos e servidores que se 
deslocam com freqüência para fora do município e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 
018/2017, autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo de autorização para o Poder 
Executivo contratar seguros de acidentes pessoais e coletivos para integrantes do Quadro dos 
Servidores Municipais do município e dá outras providências e Projeto de Lei Complementar 
n.º 012/2017, igualmente de autoria senhor Prefeito, dispondo de alteração de referência, 
instituída pela  Lei Complementar n.º 061, de 18 de janeiro de 2011 - Anexo VII e alterada 
pela Lei Complementar n.º 114/2017, para o cargo de Contador e dá outras providências, eis 
que os projetos de leis seriam apreciados e votados em Sessão Ordinária mensal a realizar-se 
na data de hoje, em regime de urgência especial, com exceção do n.º Projeto de Lei n.º 
015/2017, do Exmo. Sr. Prefeito, dispondo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias  do 
exercício de 2018, que teria ampla discussão, inclusive com a realização de audiência pública 
para o objetivo proposto na legislação. Após os senhores membros das Comissões acima 
analisarem e discutirem os referidos Projetos de Leis recepcionados pelas Comissões, ficou 
designado como relator dos projetos o senhor Fábio Paschoalinoto e o senhor Antônio Célio 
Gonçalez relator da CFO. Em seguida, os demais membros concordaram com os pareceres 
dos senhores relatores da forma como se encontravam, recomendando-os a aprovação pelo 
plenário. Não havendo mais nada a ser tratado na presente reunião, o senhor Presidente 
encerrou os trabalhos, da qual lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada 
pelos senhores presidentes. Meridiano, 05 de maio de 2017.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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