
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18/01/2016 
 

                Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), no 
recinto da Câmara Municipal de Meridiano, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1.684, 
realizou-se a Sessão Extraordinária para tratar das matérias para a qual foi convocada. Às 
18:00 horas, sob a Presidência do vereador Agnaldo Rodrigues da Silva, titular do cargo que 
convidou inicialmente o Secretário a proceder à chamada, constando estarem presentes os 
seguintes vereadores que compõem o Poder Legislativo de Meridiano:- Agnaldo Rodrigues da 
Silva, Alexandre Donizete Lopes, Alziro Ferreira, Antônio Célio Gonçalez, Claudenir 
Tonelotti, Cleri Nunes da Cruz Duran, Paulo César Rizato e Valdeir José Silva, encontrando-
se ausente o vereador Maicon Fabiano de Oliveira. Portanto com “quorum” suficiente, o 
senhor Presidente declarou sob a proteção de Deus, iniciados os trabalhos da presente sessão, 
solicitando inicialmente para que procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que 
submetida pela Presidência em discussão e votação, restou aprovada por unanimidade. Na 
seqüência levou ao conhecimento que conforme dispõe o Regimento Interno, os vereadores, 
líderes das Bancadas existentes na Câmara, antecipadamente, constituíram as Comissões 
Permanentes, para que as mesmas pudessem exarassem parecer sobre as matérias de suas 
competências, principalmente com relação aos projetos que foram objeto da convocação desta 
data, e que após as devidas indicações dos membros pelos Líderes das Bancadas, nos termos 
do Artigo 48 do Regimento Interno, ficaram assim constituídas: Comissão de Justiça e 
Redação:- Vereadores: Paulo César Rizato, Valdeir José Silva e Antônio Célio Gonçalez. 
Comissão de Finanças e Orçamentos:- Vereadores:  Claudenir Tonelotti, Maicon Fabiano 
de Oliveira e Alexandre Donizete Lopes. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras 
Atividades:- Vereadores: Claudenir Tonelotti, Paulo César Rizato e Alziro Ferreira.  
Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social:- Vereadores: Valdeir José Silva, 
Maicon Fabiano de Oliveira e Alexandre Donizete Lopes. Para a Comissão de Justiça e 
Redação foi nomeado Presidente o vereador Antônio Célio Gonçalez e para Vice-Presidente 
o Valdeir José Silva. Para a Comissão de Finanças e Orçamento foi nomeado Presidente o 
vereador Alexandre Donizete Lopes e para Vice-Presidente o vereador Maicon Fabiano de 
Oliveira. Para a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades foi nomeado 
Presidente o vereador Alziro Ferreira e para Vice-Presidente o vereador Paulo César Rizato. 
Para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social foi nomeado Presidente o 
vereador Valdeir José Silva e para vice-presidente o vereador Maicon Fabiano de Oliveira. 
Portanto, cumprida as formalidades regimentais e, estando devidamente formalizados os 
projetos constantes da pauta da convocação, na seqüência o senhor Presidente submeteu à 
apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016, autoria da 
Mesa da Câmara, dispondo sobre a Revisão da Remuneração dos Servidores do Poder 
Legislativo e dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem 
restrições ou comentários. Ato continuo, foi submetido à apreciação e deliberação do plenário 
o Projeto de Lei Complementar n.º 002/2016, autoria da Mesa do Poder Legislativo, 
concedendo, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal, revisão nos 
vencimentos dos Agentes Políticos da municipalidade e dá outras providências, cuja matéria 
restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência foi submetido 
á apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei Complementar n.º 003/2016, autoria 
do Exmo. Prefeito Municipal, que dispõe de concessão de revisão salarial para os servidores 
ativos, inativos e pensionistas e dá outras providências. Concluída a leitura, o senhor 
Presidente franqueou a palavra, manifestando-se o vereador Antônio Célio Gonçalez 
solicitando ao Exmo. Prefeito Municipal que promovesse adequação no dispositivo que 
institui o IPC para corrigir os salários e que o mesmo aplicasse o índice da inflação do 
exercício anterior, alegando que os servidores estão obtendo reajuste inferior que da inflação, 
citando que esse ano foi atípico, devido reajuste em vários produtos, fazendo  que esse 



procedimento elevasse a inflação e o IPC. Frisou novamente que os servidores deixaram de 
obter vantagens nos salários e demonstrou os percentuais desde 2010, da inflação e do IPC-
FIPE que reajusta os salários. Concluído o pronunciamento a Presidência submeteu a matéria 
em votação, que restou aprovada por unanimidade sem restrições. Dando seqüência a Sessão, 
à Presidência submeteu à apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei n.º 001/2016, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, dispondo de determinações para efeito de 
regularização das Chácaras de Recreio do Loteamento do Bairro do Golfo, situado neste 
município e dá outras providências, cuja propositura restou aprovada por unanimidade sem 
restrições ou comentários. Não havendo mais matéria a ser discutida e votada, a Presidência 
formulou agradecimentos a todos os presentes e  declarou encerrada a sessão, determinando 
ao Secretário que procedesse a lavratura da respectiva ata, a qual lida e sê aprovada em sessão 
subseqüente, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente e pelos 1º e 2º Secretários.-.-.-. 
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