
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 04/05/2015. 
 
                Aos 4 (quatro) dias do mês de maio 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 2º 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 1º Secretario para que, inicialmente, procedesse a leitura das atas das sessões 
anteriores realizadas em 06 e 13/04/2015, e ato continuo,  atendendo solicitação verbal do 
vereador Alziro Ferreira solicitando a dispensa das leituras das atas das sessões anteriores, 
havendo a aquiescência de todos, submeteu então 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.º 068/2015, do 
senhor Prefeito Municipal, contendo resposta de  indicação de vereador. Processo TC n.º 
001566/026/12 que abriga o Parecer Prévio das Contas Anuais do Município de Meridiano, 
referentes ao exercício de 2012, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor José Torrente 
Diogo de Farias.   Projetos de Lei n.ºs 13, 14, 15 e 16/2015. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
01/2015. Indicações n.ºs 03 e 04/2015. Moções de Pesar n.ºs 01 e 02/2015. Concluída a leitura 
do Expediente, a Presidência franqueou a palavra, manifestando-se inicialmente o vereador 
Alexandre Donizete Lopes reportando-se as respostas que o senhor Prefeito encaminha a 
Câmara dizendo que são respostas evasivas, questionando os serviços solicitados na última 
sessão relacionado às erosões existentes no prolongamento da Rua Sete de Setembro e outro 
assunto pertinente ao transporte das professoras que se deslocam para o Povoado de Santo 
Antônio do Viradouro, alegando que outros servidores se utilizam dos transporte da 
municipalidade e que as docentes deveriam ter os mesmos benefícios, relatou ainda que 
existem veículos comprados com recursos da Educação, mencionando o Fiat Uno, que os 
servidores da EMEF se utilizam e o Fiat Pálio, cor branca que se encontra no almoxarifado 
municipal, alegando que o Pálio não está atuando na área da educação e que poderia ser 
utilizado pelas docente, reiterando novamente pedido formulado em Sessão anterior, 
exaltando a importância das educadoras na formação e educação das crianças. Na seqüência 
manifestou-se o vereador Antônio Célio Gonçalez que solicitou ao Assessor Jurídico da 
Câmara presente Dr. Henri Dias, que transmitisse cordiais cumprimentos ao Deputado Federal 
Dr. Fausto Pinatto, parabenizando-o pelos trabalhos à frente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, referindo-se a redução da maioridade penal, mostrando se favorável a 
PEC, alegando a elevada incidência de delitos envolvendo menores de 18 anos e argumentou 
que os menores de 16 anos possuem privilégio de eleger governantes e também podem ser 
responsabilizados pelos atos praticados, levou ao conhecimento de todos que a convite do 
Deputado Federal, o Exmo. Magistrado, Dr. Evandro Pelarin, Juiz da Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de São José do Rio Preto irá pronunciar-se frente à Douta Comissão da 
CJC da Câmara em defesa a redução da maioridade penal e ainda, agradeceu ao Prefeito 
Municipal pelos reparos realizados na rede de iluminação pública, dizendo que restam alguns 
pontos para o devido restabelecimento dos serviços. Abordou ainda assunto pertinente à 
resposta do senhor Prefeito, relacionado ao transporte das professoras e o mesmo solicitou a 
disponibilização de meio de transporte para que as mesmas se desloquem até o Povoado, 
alegando que não é somente o combustível, esclareceu que ocorre desgaste natural do veículo, 
pneus etc, mencionou ainda acidente automobilístico envolvendo professora da rede de ensino 
municipal que se dirigia ao Povoado de Santo Antônio, informando que o veículo da srª. 
Lucimara apresentou perca total após o sinistro e a Prefeitura, até o momento, não se 
manifestou no sentido de ajudá-la e concluindo seu pronunciamento, o vereador Antônio 



Célio solicitou consideração do Exmo. Prefeito relacionado aos pedidos formulados pelos 
vereadores, alegando que as solicitações na maioria, não são atendidas. Na seqüência o senhor 
Presidente solicitou ao Vice-Presidente que assumisse a Mesa Diretora e dirigiu-se a Tribuna 
colocando-se a disposição das professoras para intermediar diálogo junto ao senhor Prefeito 
visando equacionar o problema afeto aos transportes das educadoras. O vereador Claudenir 
Tonelotti manifestou-se igualmente reiterando os pronunciamentos anteriores relacionados ao 
transporte e abordou assunto relacionado às solicitações dos vereadores remetidas ao Poder 
Executivo, cobrando ações mais eficaz do senhor Prefeito. Concluídos os pronunciamentos a 
Presidência comunicou que o Processo TC n.º 001566/026/12, de responsabilidade do ex-
prefeito e o Projeto de Lei n.º 015/2015, de autoria do senhor Prefeito, que dispõe sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 permanecerão a disposição dos 
interessados pelo prazo estabelecido no Regimento Interno e,  na seqüência, passou a Sessão 
para a ORDEM DO DIA, submetendo à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de 
Lei n.º 013/2015, do Chefe do Poder Executivo, que dispõe  de abertura de um crédito 
adicional suplementar, no valor de R$ 63.636,96, destinado a suplementação de dotações da 
Câmara Municipal e dá outras providências, cuja matéria  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 014/2015, autoria do senhor Prefeito, dispondo de 
autorização para acrescentar dispositivos na LDO e PPA vigentes e dispõe de abertura de um 
crédito adicional especial, no valor de R$ 18.000,00 para suplementar dotação do Orçamento 
vigente e dá outras providências, propositura que restou aprovada por unanimidade sem 
restrições ou comentários. Em prosseguimento foi submetido à apreciação e deliberação do 
plenário o Projeto de Lei n.º 016/2015, autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo de 
autorização para proceder alteração na redação do art. 1º da Lei n.º 1070, de 03 de dezembro 
de 2014, matéria que restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Ato 
contínuo foi submetido à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 001/2015, autoria do Presidente da Câmara, vereador Maicon Fabiano de 
Oliveira,  dispondo sobre a concessão de Título de Cidadã Honorária do Município de 
Meridiano a Delegada de Polícia Civil, Exma. Srª Maristela Marques Lima Dias e dá outras 
providências. Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra e não havendo 
manifestação, antes de submeter à matéria em votação, informou que a votação será secreta 
conforme dispõe o Regimento Interno da Edilidade. Concluída a votação e estando 
devidamente conferidos os votos, o senhor Presidente anunciou que o Projeto de Decreto 
Legislativo restou aprovado por unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência foi 
submetido à apreciação e deliberação do plenário, a Indicação n.º 03/2015, autoria da 
vereadora Cleri Nunes da Cruz Duran, no sentido de ser oficiado ao Chefe do Poder 
Executivo, solicitando que o mesmo estude a possibilidade de disponibilizar à distribuição de 
internet grátis, via rede Wi-Fi, na Praça da Matriz ou no Terminal Rodoviário e proceder à 
adequação necessária no Centro Digital nesta municipalidade. Concluída a leitura a 
Presidência franqueou a palavra, manifestando-se a autora da matéria, dizendo que são 
numerosas as pessoas que não possuem acesso a internet, argumento a importância desta 
ferramenta como instrumento de relevância a sociedade, auxiliando em áreas como educação, 
inclusão e outras. Concluído o pronunciamento e não havendo mais manifestação, a 
Presidência submeteu à matéria ao plenário, sendo que a mesma restou aprovada por 
unanimidade sem restrições. Em prosseguimento foi submetido à apreciação e deliberação do 
plenário, a Indicação n.º 04/2015, autoria do edil Antônio Célio Gonçalez, no sentido de ser 
oficiado ao Chefe do Poder Executivo, solicitando estudos necessários junto ao Setor 
competente visando o pagamento de adicional noturno aos servidores que desempenham 
funções na coleta de lixo da municipalidade. Concluída a leitura a Presidência franqueou a 
palavra, manifestando-se o edil Antônio Célio, dizendo que o pagamento do adicional noturno 
aos servidores que realizam a colete é indiscutível, haja visto que a jornada de trabalho se 



inicia ainda pela madrugada e os servidores fazem jus ao adicional solicitado.  Concluído o 
pronunciamento e não havendo mais manifestação, a Presidência submeteu à matéria ao 
plenário restando aprovada por unanimidade sem restrições. Em seguida foi submetido à 
apreciação e deliberação do plenário, a Moção de Pesar n.º 01/2015, autoria do edil Agnaldo 
Rodrigues da Silva, apresentando pesar aos familiares do senhor Deolindo Freitas de Jesus, 
matéria que restou aprovada sem restrições ou comentários e finalizando foi submetido à 
apreciação e deliberação do plenário, a Moção de Pesar n.º 02/2015, autoria do vereador 
Antônio Célio Gonçalez e outros, apresentando pesar aos familiares do ex-vereador e 
Presidente da Câmara Municipal, senhor Luiz Silvério Quadrelli. Concluída a leitura a 
Presidência franqueou a palavra, manifestando-se o edil Antônio Célio, dizendo que levará 
lembranças memoráveis do senhor Luiz relatando que recordação recente será da última 
páscoa que passaram juntos. Submetida à matéria ao plenário a mesma 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 o vereador Alexandre, reportando-se as 
Moções de Pesar apresentadas, enaltecendo as virtudes do senhor Luiz Silvério Quadrelli, 
dizendo que o mesmo fez parte da história do município de Meridiano e que seu legado não 
será esquecido e ainda, referiu-se aos familiares do senhor Deolindo Freitas de Jesus pela 
perda recente, agradeceu a presença dos que compareceram no almoço realizado no barracão 
paroquial e ainda relatou a preocupação dos vereadores com o desenvolvimento da 
municipalidade e parabenizou o setor da educação, dizendo que possui destaque na região, 
alegando que os professores são primordiais no processo educacional. Na seqüência 
manifestou-se o edil Agnaldo que igualmente enalteceu as Moções apresentadas na sessão e 
parabenizou a vereadora Cleri pela autoria da Indicação, solicitando internet gratuita, via rede 
Wi-Fi dizendo ser de suma importância para a população em geral e levou ao conhecimento 
das professoras, que no transcorrer da sessão, manteve contato telefônico com o senhor 
Prefeito e o mesmo se comprometeu em dar resposta positiva no prazo de 30 dias. Ato 
contínuo manifestou-se o vereador Antônio Célio tecendo explicações relacionadas ao seu 
pronunciamento anterior, alegando que quando mencionou que os vereadores têm que se 
posicionar firmemente, exemplificando Projetos de Lei apresentados e aprovados, um de sua 
autoria e dos vereadores Adailton à época e do vereador Alexandre, que deram nomenclaturas 
em estradas vicinal municipal e já solicitaram diversas vezes à instalação das placas com as 
identificações e até o momento não foram atendidos, argumentou que o ele quis dizer, não foi 
no sentido de votar contra os projetos, acrescentando que gozam de pregorrativas de retirar as 
matérias da pauta ou formular pedidos de vistas e que posteriormente aprovarão, para que haja 
negociação com o senhor Prefeito, salientou que todos os projetos são bons, não tem 
propositura ruim, destacou, porém, a necessidade de negociar e dialogar, alegando que do 
jeito que esta, vêm na Casa uma vez por mês e que tudo permanece como esta, disse ainda 
que a população de Meridiano merece satisfação da Edilidade e finalizando alegou que os 
vereadores reúnem condições de fazer essa barganha é só querer. Concluídos os 
pronunciamentos e não havendo mais manifestação a Presidência lembrou os vereadores 
reunião agendada na Câmara Municipal nos dias 05/05 às 20:00 hs e 17/05 às 08:00 hs, 
atendendo convite da Secretaria da Educação, senhora Lílian Fazan, tratando-se do PME 
(Plano Municipal Educação), e anunciou a próxima sessão ordinária que será realizada dia 01 
de junho 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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