
 
  
ATA DA TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DO PATRIMÔNIO 
PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE MERIDIANO – TROCA 
DE MANDADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. 
 
    Aos 04(quatro) dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezesseis (2016), às 8:30 horas  e trinta minutos, na sede da Câmara 
Municipal, localizada na rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1.684, nesta cidade de 
Meridiano, reuniram-se para dar atendimento às orientações contidas no 
“Manuais Básicos de Orientação – Dezembro 2012” versão digital, do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, subsidiadas no item 7.7. BENS DE 
CARÁTER PERMANENTE, os senhores Maicon Fabiano de Oliveira, ex-
presidente da Câmara Municipal de Meridiano, para a transmissão dos Bens 
Patrimoniais ao Presidente eleito e devidamente empossado, senhor Agnaldo 
Rodrigues da Silva, contento o balanço patrimonial dos bens móveis 
pertencentes à Edilidade, que ao final, incluí-se os anexos, a saber: aparelhos e 
equipamentos de comunicação, máquinas e equipamentos gráficos, outras 
máquinas, aparelhos e equipamentos, equipamentos de processamentos de 
dados, aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e utensílios de escritório, 
Mobiliários em geral, equipamentos para áudio, vídeo e foto. Os servidores 
efetivos lotados na Câmara Municipal de Meridiano, senhor Amarildo Mastro 
Pietro – contador e a senhora Maria de Lourdes Carrinho Calegari, ocupante do 
cargo de Secretária do Legislativo que detém a Portaria n.º 04/2003, de 13 de 
janeiro de 2003, para  desempenhar a função de responsável pelo Patrimônio da 
Edilidade, conforme instrução do Ilustre Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo informaram a Presidência, que esse procedimento é resultante de 
orientação do Órgão Fiscalizador, levando ao conhecimento da Presidência ora 
empossado, senhor Agnaldo Rodrigues da Silva, que doravante, está ciente da 
responsabilidade de utilizar todos os Bens Patrimoniais pertencentes à Câmara 
Municipal à vista do interesse público e zelar fielmente pela guarda e 
manutenção dos aparelhos e equipamentos. Acrescentaram que todos os bens 
adquiridos no final do exercício foram cadastrados e lançados no sistema e se 
encontram em uso nos respectivos setores da Casa. Observaram os servidores 
que se encontram estocados no interior da sala de arquivos, vários utensílios 
considerados inservíveis, não recebidos pelo responsável do Almoxarifado 
Municipal, restando claro que irão desfazer-se dos equipamentos após Auditória 
do E. Tribunal de Contas e orientações do referido Órgão com referência a 
tomada de providências com o assunto em tela. Relataram ainda a existência de 
uma mesa considerada inservível devido sinistro ocorrido e sua baixa 
patrimonial no exercício anterior e também, diante das aquisições promovidas 
pelo ex-presidente, há equipamentos de processamento de dados que podem ser 
doados, a termo ao município.  E,  para fazer  constar, foi lavrada a presente Ata  
 



 

 
 
que, após lida e achada conforme por   todos    os    presentes,  vai   devidamente   
assinada   pelos    senhores  Maicon Fabiano de Oliveira, ex-presidente, Agnaldo 
Rodrigues da Silva – Presidente em exercício e os servidores Amarildo Mastro 
Pietro – Contador e Maria de Lourdes Carrinho Calegari, servidora designada, 
responsável pelo Patrimônio da Câmara Municipal de Meridiano.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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