
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 01/02/2016. 
 
                Ao 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro 2016 (dois mil e dezesseis), 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 Agnaldo Rodrigues da Silva, 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, 
anunciando que a leitura da ata da sessão anterior teria sua leitura protelada. A seguir foi 
realizada a leitura do EXPEDIENTE, estando em pauta as seguintes matérias:- Ofício 
Gabinete n.º006/2016, do Exmo. sr. Prefeito, contendo respostas de Indicação dos vereadores. 
Projetos de Lei n.ºs 02, 03 e 04 /2016. Projeto de Lei Complementar n.º 04/2016. Moção de 
Aplausos n.ºs 01, 02 e 03/2016.  Concluída a leitura do Expediente, a Presidência franqueou a 
palavra, manifestando-se o vereador Antônio Célio Gonçalez que inicialmente formulou 
agradecimento especial ao Diretor do Almoxarifado Municipal, senhor José Milton Cintra que 
atendeu reivindicação equacionando problema relacionado à galeria de águas pluviais na rua 
Donato Marcelo Balbo esquina com a rua Ernesto Cavalin. Abordou assunto relacionado às 
respostas do senhor Prefeito Municipal principalmente relacionada à solicitação que formulou 
cujo assunto é pertinente a limpeza no terreno, onde futuramente será instalado o Parque do 
Povo, alegando divergências no procedimento realizado pelo Fiscal Geral e na resposta do 
senhor Prefeito. O vereador ainda se prontificou abastecer o trator e efetuar os serviços de 
roçagem, caso o Chefe do Poder Executivo empreste os equipamentos. Ressaltou que quando 
formulou o pedido, foi pensando na epidemia do mosquito aedes aegypti e em várias doenças 
que o mosquito é vetor e concluindo seu raciocínio, ponderou que com limpeza constante do 
local poderão eliminar possíveis focos e criadouros. Prosseguindo seu pronunciamento relatou 
a Medida Provisória que o Governo Federal editou e já se encontra em vigor que autoriza 
agentes adentrar em casas fechadas e aproveitou a ocasião para solicitar adequação de 
medidas assemelhadas para o município e por fim relatou que recentemente recepcionaram o 
Ministro do Esporte na cidade de Fernandópolis, Exmo. Sr. George Hilton em companhia do 
Deputado Federal Fausto Pinato, ocasião que formulou pedido de liberação de recursos 
financeiros destinados a reforma e ampliação do Estádio Municipal e Centro Recreativo e 
ainda um caminhão compactor de lixo, enaltecendo o trabalho do Deputado junto à Região. 
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 002/2015, autoria do 
Presidente da Câmara, dispondo de denominação em via de nossa municipalidade de "Estrada 
Vicinal Municipal MDN - 408 ARMANDO CONFORTE" e dá outras providências. 
Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra manifestando o vereador Antônio Célio 
que parabenizou a iniciativa do senhor Presidente em homenagear pessoas distintas que no 
município residiram, acrescentando, porém, que além das denominações, o senhor Prefeito 
deve colocar as placas indicativas contendo os nomes. O senhor Presidente concordou com o 
vereador e disse que estudará propostas junto a Assessoria Jurídica da Casa a fim de 
"notificar" o senhor Prefeito para que o mesmo envide estudos para a implantação das placas 
de identificação nas estradas. Concluído os pronunciamentos a Presidência submeteu a 
matéria ao plenário que restou aprovada por unanimidade sem restrições. Na seqüência foi 
submetido à apreciação e deliberação do plenário, o Projeto de Lei n.º 003/2015,  autoria do 
Presidente da Câmara, vereador Agnaldo Rodrigues da Silva,  dispondo de denominação em 
via de nossa municipalidade de "Estrada Vicinal Municipal MDN - 452 JOÃO DE SOUZA 
COTRIM - JOÃO BIGODE" e dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. Em prosseguimento com a sessão, foi submetido 
à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei n.º 004/2016, autoria do senhor 



Prefeito, dispondo de autorização para acrescentar dispositivos na LDO e PPA vigentes e 
dispondo de abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 1.033.326,83 destinado 
a dotações do orçamento vigente para atender atividades e compromissos da administração 
municipal e dá outras providências, cuja propositura restou aprovada por unanimidade sem 
restrições ou comentários.  Ato continuo, foi submetido à apreciação e deliberação do plenário 
o Projeto de Lei Complementar nº 004/2016, autoria do Chefe do Poder Executivo, dispondo 
de autorização para proceder a inclusão do § 3º no artigo 6º da Lei Complementar n.º 095, de 
23/12/2014 e dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem 
restrições ou comentários. Na seqüência foram submetidas à apreciação e deliberação do 
plenário as Moções de Aplausos n .º 01 e 02/2016, autoria da Presidência da Casa, vereador 
Agnaldo Rodrigues da Silva que apresentou aplausos ao proprietário da empresa Júpiter 
Estofados, senhor João Pereira Mesquita e aos empresários Wilson Teixeira Fachinconi e 
Edilamar de Oliveira Silva pelo empreendorismo, cujas matérias restaram aprovadas por 
unanimidade sem restrições ou comentários.  Em andamento com a sessão, a Presidência 
solicitou que a Vereadora Cleri Nunes da Cruz Duram, procedesse a leitura da Moção de 
Aplausos n.º 03/2015, autoria do Presidente da Câmara, vereador Agnaldo Rodrigues da 
Silva, consignando aplausos a servidora da Câmara, senhora Maria de Lourdes Carrinho 
Calegari, pela sua eficiente atuação profissional junto a Câmara Municipal. Na seqüência a 
Presidência franqueou a palavra manifestando-se inicialmente o vereador Antônio Célio que 
inicialmente elogiou o trabalho da servidora da Casa, porém acrescentou que a Moção deveria 
ser subscritada por todos os vereadores, eis que a funcionária atende aos nove vereadores da 
Edilidade e aproveitou para parabenizar demais servidores e estagiários e finalizando 
manifestou-se o senhor Presidente, antes, porém, convidou o vice-presidente para assumir 
assento junto à Mesa e formulou agradecimento a senhora secretaria por tudo que tem feito a 
Edilidade, pelo empenho, dedicação, trabalhando sempre com lealdade e compromisso. Antes 
de encerrar os trabalhos, o senhor Presidente manifestou-se sobre o merecimento do projeto 
de lei que denominou a estrada municipal de João de Souza Cotrim, pelo exemplo de homem, 
pai de família e cidadão e a pedido dos familiares, irá exibir slides contendo história e  
trajetória do Sr. João Cotrim, ilustrada com fotos. Concluída a exibição e não havendo mais 
matéria a ser deliberada, discutida ou votada na Ordem do Dia, a Presidência passou a Sessão 
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, e como nessa parte da sessão não contou com nenhum 
pronunciamento, anunciou a próxima sessão ordinária que será realizada dia 07 de março 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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