
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 02/03/2015. 

 

                Aos 2 (dois) dia do mês de março 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 16/01 e 02/02/2015, sendo que a respeito do assunto, a 

Presidência anunciou que havia solicitação verbal do vereador Paulo César Rizato requerendo 

a dispensa das leituras das atas das sessões anteriores, havendo a aquiescência de todos, 

submeteu as atas das sessões em votação que restaram aprovadas por unanimidade sem 

restrições ou comentários. A seguir foi realizada a leitura do EXPEDIENTE, estando em 

pauta as seguintes matérias:- Ofício Gabinete n.º028/2015, do senhor Prefeito Municipal, 

contendo resposta de solicitação verbal de vereador. Ofício nº 312/15 – JUR PJF, do 

Excelentíssimo Senhor Procurador – Geral de Justiça, encaminhada pelo Exmo. Promotor Dr. 

Daniel Azadinho Palmezan Calderaro. Requerimento do Vereador Paulo César Rizato, 

contendo Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica da Câmara. Emenda Supressiva n.º 

01/2014, ao Projeto de Lei n.º 039/2014. Projetos de Lei n.ºs 039/2014 e 06/2015. Concluída a 

leitura do Expediente, a Presidência franqueou a palavra, manifestando-se o vereador Antônio 

Célio Gonçalez que inicialmente solicitou ao senhor Presidente que averiguasse junto ao 

senhor Prefeito quais ações o mesmo adotou junto às empresas prestadoras de serviços de 

iluminação pública, no sentido que promovam a substituição das lâmpadas queimadas, 

danificadas ou aquelas que apresentam iluminação deficitária em vários pontos de nossa 

cidade, citando que atendendo solicitação do Chefe do Poder Executivo, a Edilidade aprovou 

a CIP para essa finalidade e requereu informações a respeito do procedimento que a 

Prefeitura vai adotar/ou já adotou, exemplificando a formação de Consórcios, contratação de 

empresas etc. para equação dos problemas afetos a iluminação das ruas e ainda, solicitou que 

a municipalidade equacione os problemas das Ruas Nico Moda e João Moda que não se 

interligam entre si, informando que aflorou interesse dos herdeiros do falecido Sr. Rufino 

Dias em proceder a transação do terreno para abertura das citadas ruas. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Alexandre Donizete Lopes que igualmente, solicitou a Presidência que 

oficiasse o senhor Prefeito, solicitando apoio mais amplo relacionados à área do esporte, em 

diversas modalidades de entretenimento, tecendo criticas relacionada à falta de equipamentos, 

alimentação para as crianças que participam de campeonatos na região, alegando que os 

coordenadores encontram muita resistência na aquisição de bolas, etc. e que são de suma 

importância para a qualidade de vida, alegando o vereador que enquanto houver investimentos 

no esporte, incutirá em economia na área da saúde. No decorrer do pronunciamento, o 

vereador Antônio Célio, solicitou um aparte e levou ao conhecimento dos vereadores que o 

coordenador fez a aquisição de uma bola com recursos próprios, questionando que no 

orçamento do município existem recursos para o setor. Dando prosseguimento, o vereador 

Alexandre elogiou investimentos que foram levados a efeito no exercício de 2014 (irrigação 

do campo de futebol), porém, alegou que não podem ficar “só nisso”, argumentando que 

enquanto os jovens praticam esportes, se distanciam de atitudes ilícitas, que possam não só os 

prejudicar, mas também familiares e toda a sociedade. Concluídos os pronunciamentos a 

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

deliberação do plenário a Emenda Supressiva n.º 001/2014, autoria do vereador Valdeir José 

Silva, ao Projeto de Lei n.º 039/2014, do Chefe do Poder Executivo,  que disciplina o tráfego 

de veículos de grande porte em vias urbanas do Povoado de Santo Antônio do Viradouro e dá 



outras providências. Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra e não havendo 

manifestação, antes, porém, fez um breve comentário a respeito da matéria, opinando ser 

desfavorável a Emenda Supressiva. Submetida a Emenda Supressiva em votação, a mesma 

restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Em andamento com a 

sessão, foi submetido à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei n.º 039/2014, 

autoria do Chefe do Poder Executivo, que disciplina o tráfego de veículos de grande porte em 

vias urbanas do Povoado de Santo Antônio do Viradouro e dá outras providências com sua 

respectiva Emenda Supressiva, que restou aprovado por unanimidade sem restrições ou 

comentários. E finalizando foi submetido à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de 

Lei n.º 006/2015, autoria do Chefe do Poder Executivo, dispondo de autorização para 

regulamentar o Conselho Tutelar no Município de Meridiano e dá outras providências, cuja 

matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários.  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 e não havendo manifestação anunciou 

a próxima sessão ordinária que será realizada dia 06 de abril 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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