
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02/02/2015. 
 

                Aos 2 (dois) dia do mês de fevereiro 2015 (dois mil e quinze), no recinto da Câmara 

Municipal, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1.684, realizou-se a Sessão Ordinária 

mensal da Câmara Municipal de Meridiano. Às 20:00 horas, sob a Presidência do vereador 

Maicon Fabiano de Oliveira, titular do cargo que convidou inicialmente o Secretário a 

proceder à chamada regimental, constando estarem presentes todos os vereadores que 

compõem o Poder Legislativo de Meridiano, portanto, com “quorum” total, o senhor 

Presidente declarou sob a proteção de Deus, iniciados os trabalhos da presente sessão, 

convidando o senhor Secretario para que, inicialmente, procedesse a leitura das atas das 

sessões anteriores realizadas em 01 e 22/12/2014, que submetidas pela Presidência em 

discussão e votação, restaram aprovadas por unanimidade sem discussão. A seguir foi 

realizada a leitura do EXPEDIENTE, estando em pauta as seguintes matérias:- Ofício 

Gabinete n.º306/2014, do senhor Prefeito Municipal, contendo respostas de Indicação e 

encaminhando documentos. Projetos de Lei n.ºs 01, 02, 03, 04 e 05/2015. Moção de Aplausos 

n.º 01/2015 Concluída a leitura do Expediente, a Presidência franqueou a palavra, 

manifestando-se  o vereador Antônio Célio Gonçalez que inicialmente parabenizou a nova 

assessoria da Câmara, tratando-se do Dr. Henri Dias, dando-lhe boas vindas em nome dos 

vereadores e na seqüência, reportou-se à revista que a Administração distribuiu recentemente 

alegando que, mais uma vez, os vereadores foram esquecidos, relembrando ao senhor Prefeito 

que além dos R$ 67.000,00 de saldo de duodécimo não utilizado,  foi devolvido um veículo, 

que avaliado pela tabela Fipe, na época, seu valor era de R$ 15.360,00 e se acontecesse algum 

sinistro, seria esse valor que a Prefeitura iria receber, comunicando que o carro era segurado. 

Alegou ainda, que não foi “ele” o Presidente que devolveu esses valores e sim, a Instituição 

Câmara, citou que na somatória dos valores, praticamente foi devolvido o mesmo montante 

que no exercício anterior, além da reforma do prédio da Câmara. Solicitou ainda o vereador 

que a Presidência tomasse providências no sentido de averiguar o andamento dos gastos 

oriundos da reforma de pá carregadeira do município de Meridiano, requerendo informações 

sobre o andamento do referido procedimento junto ao Ministério Público, uma vez que em 

meados de novembro do exercício anterior formulou denúncia junto à Promotoria, já que a 

Administração não atendeu a solicitação da Câmara, informando que os pedidos foram 

reiterados, dilatados os prazos e nenhuma resposta foi remetida a Edilidade e novamente, 

solicitou à Presidência que através do Dr. Henri, Assessoria Jurídica da Câmara verificasse o 

posicionamento junto a Promotoria, alegando que na qualidade de vereador, tem que prestar 

informações à população e aos requerentes. Em seqüência reiterou Indicação de sua autoria 

que ele formulou ao Prefeito, no sentido de disponibilizar transporte coletivo aos alunos que 

freqüentam regularmente a EMEI Dolores Maria Torrente, Escola de Educação Infantil, 

situada na Rua João do Nascimento Costa – Bairro Jardim Santo Antônio, nesta 

municipalidade, visando proporcionar meio de locomoção, principalmente para aqueles 

alunos que residem em bairros mais distantes, citando na ocasião como exemplo, Jardim 

Alvorada, Recanto Maravilha e Conjunto Habitacional Meridiano “E”, dizendo que foi 

procurado por várias mães que questionam o andamento desta indicação, alegando que há 

numero de coletivos suficientes para atender a demanda. Concluído o pronunciamento a 

Presidência passou a Sessão para a ORDEM DO DIA, submetendo à apreciação e 

deliberação do plenário o Projeto de Lei n.º 001/2015, dispondo de autorização para 

incorporar terrenos urbanos de propriedade do município de Meridiano ao Distrito Industrial 

Municipal, desmembrados da área que era do PRONAF e dá outras providências; Projeto de 

Lei n.º 002/2015, dispondo de autorização para acrescentar dispositivos na LDO e PPA 

vigentes e dispondo de abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 671.250,04 e 

abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.800,00 para atender programa 

de trabalho da administração municipal e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 003/2015, 



dispondo de abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 20.000,00 destinado a 

suplementação de dotação da Câmara Municipal e dá outras providências; Projeto de Lei n.º 

004/2015, dispondo de autorização para contratação de pessoal por tempo determinado, para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências e 

Projeto de Lei n.º 005/2015, dispondo de autorização para acrescentar dispositivos na LDO e 

PPA vigentes e dispõe de abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 30.000,00 

para atender programa de trabalho da administração municipal e dá outras providências, todos 

de autoria do Chefe do Poder Executivo, cujas matérias restaram aprovadas por unanimidade 

sem restrições ou comentários. Em andamento com a sessão, foi submetido à apreciação e 

deliberação do plenário a Moção de Aplausos n.º 001/2015, autoria do vereador Antônio 

Célio Gonçalez, concedendo aplausos ao DD. Deputado Federal Drº Fausto Pinato. Com 

referência a matéria, manifestou-se o autor da propositura dizendo que essa foi à forma que 

todos os vereadores aqui presentes encontraram em homenagear e expressar toda gratidão, 

pela representatividade que obtiveram através de sua eleição, alegando que Fernandópolis e 

região acompanham feliz, envaidecida e orgulhosa o desempenho e a trajetória política do Dr. 

Fausto Pinato, como nova liderança política regional, informando que o Deputado Federal 

Fausto Pinato, hoje homenageado através da matéria, tomou posse no dia 1º de fevereiro, 

assumindo compromisso particular de trabalhar para o desenvolvimento de Fernandópolis e 

região, comunicou que o Deputado já está providenciando vários partidos provisórios, 

comissões provisórias, citando inclusive, a cidade de Meridiano. Solicitou que sejam 

transmitidas as felicitações, em nome da Câmara Municipal de Meridiano. Na seqüência 

manifestou-se o vereador Agnaldo parabenizando a iniciativa do vereador Antônio Célio, 

dizendo que o Ilustre Deputado tem muito a crescer no decorrer de seu mandato e realizar um 

excelente trabalho para Meridiano e região, alegando que é isso que necessitamos, de 

representantes no Congresso nacional. Concluído os pronunciamentos e não havendo mais 

manifestação a Presidência submeteu a matéria ao plenário, que restou aprovada por 

unanimidade sem restrições. Na seqüência, como não havia mais matéria a ser deliberada, 

discutida ou votada na Ordem do Dia, a Presidência passou a Sessão para as 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS, manifestando-se inicialmente o vereador Agnaldo dando boas 

vindas ao Dr. Henri Dias, dizendo que conhece o trabalho realizado por ele em Fernandópolis 

e região, informou que o profissional atua na Câmara de Pedranópolis, São João das Duas 

Pontes e que possui um currículo invejável, levou ao conhecimento que o mesmo foi 

Presidente da Ordem dos Advogados de Fernandópolis, Conselheiro da Ordem dos 

Advogados do Estado de São Paulo, dizendo que tem certeza que a Câmara estará bem 

representada pelo Dr. Henri e parabenizou a Presidência pela contratação do profissional e 

acrescentou que é sempre bom inovar, informou que o mesmo estará à disposição dos 

vereadores e se fará presente em todas as sessões. Na seqüência manifestou-se o vereador 

Antônio Célio, explicando que no final do exercício foram, de certa forma, pressionados pelo 

Chefe do Poder Executivo para analisar o Projeto de Lei Complementar, que instituía no 

Município de Meridiano a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP no 

município uma vez que pela natureza da Lei, a mesma necessitava ser aprovada em exercício 

anterior, a Câmara fez a parte que lhe competia, e agora vêm a público cobrar ações junto ao 

Executivo, esclarecendo que recentemente ligou na Elektro para que a concessionária 

efetuasse reparos em lâmpadas em vários pontos da cidade e a empresa informou que esses 

serviços estão a cargo da municipalidade desde do inicio de 2015 e solicitou que o Poder 

Executivo agilizasse a formalização de consórcios ou outros mecanismos viáveis visando 

obterem solução para o problema, ressaltou, porém, que os consumidores estão ligando na 

Elektro e que os mesmos estão se dirigindo até os vereadores indagando por informações. Em 

seguida manifestou-se a Presidência, vereador Maicon Fabiano de Oliveira, antes, porém, 

solicitou ao Vice-Presidente que assumisse seu lugar junto à Mesa, que aquiescendo o 

convite, assumiu assento à Mesa Diretora e dirigiu-se a Tribuna para reiterar as palavras do 



Nobre vereador Agnaldo, e desejar um trabalho profícuo ao Dr. Henri que se faz presente, 

dizendo que acredita que irá realizar um grande trabalho junto a Edilidade. Concluídos os 

pronunciamentos e não havendo mais manifestação a Presidência anunciou a próxima sessão 

ordinária que será realizada dia 02 de março de 2015 no horário regimental e em seguida, deu 

por encerrada a Sessão, e, para fazer constar, foi lavrada a presente Ata que depois de lida e sê 

aprovada em sessão subseqüente, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente e pelos 

Srs. 1º e 2º Secretários.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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