
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 07/03/2016. 
 
                Ao 7 (sete) dia do mês de março 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, 
convidando o senhor Secretario para que, inicialmente, procedesse a leitura da ata da sessão 
anterior, sendo que o vereador Valdeir José Silva apresentou solicitação verbal de dispensa da 
leitura da ata da sessão anterior, havendo a concordância da maioria, em seqüência a 
Presidência submeteu a mesma em votação que restou aprovada por unanimidade sem 
restrições ou comentários. A seguir foi realizada a leitura do EXPEDIENTE, estando em 
pauta as seguintes matérias:- Veto na íntegra ao Autógrafo de Lei n.º 1122, expedido em 02 
de fevereiro de 2016, oriundo do Projeto de Lei n.º 002/2016, aprovado na Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Meridiano, em 01/02/2016, dispondo de denominação de Estrada 
Vicinal Municipal MDN - 408 "Armando Conforte". Veto na íntegra ao Autógrafo de Lei 
n.º 1123, expedido em 02 de fevereiro de 2016, oriundo do Projeto de Lei n.º 003/2016, 
aprovado na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Meridiano, em 01/02/2016, dispondo 
de denominação de Estrada Vicinal Municipal MDN - 452 "João de Souza Cotrim - João 
Bigode".  Projetos de Lei n.ºs 06 e 07/2016. Requerimentos n.ºs 01 e 02/2016. Moção de 
Aplausos n.ºs 04, 05, 06 e 07/2016. Indicações n.ºs 02 e 03/2016. Concluída a leitura do 
Expediente, a Presidência franqueou a palavra, manifestando-se inicialmente o vereador 
Antônio Célio Gonçalez que deu inicio ao seu pronunciamento parabenizando pelo Dia 
Internacional da Mulher, incluindo as Agentes de Saúde do município, abrangendo os 
cumprimentos ao Diretor da Saúde levando ao conhecimento do Público que nesse ano não 
foi notificado nenhum caso de dengue no município. Na seqüência o vereador Alexandre 
dirigiu-se a Tribuna e formulou agradecimento ao Fiscal Geral da Municipalidade pelo 
atendimento de reivindicação, onde promoveu melhorias na Estrada que liga a sede da cidade 
até o Povoado de Santo Antônio do Viradouro. Findo os pronunciamentos a Presidência 
passou a Sessão para a ORDEM DO DIA, submetendo à apreciação e deliberação do 
plenário o Veto na íntegra ao Autógrafo de Lei n.º 1122, expedido em 02 de fevereiro de 
2016, oriundo do Projeto de Lei n.º 002/2016, aprovado na Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Meridiano, em 01/02/2016, dispondo de denominação de Estrada Vicinal 
Municipal MDN - 408 "Armando Conforte", encaminhado pelo senhor Prefeito, cuja 
matéria submetida ao plenário restou aprovada por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Na seqüência foi submetido à apreciação e deliberação do plenário, o Veto na 
íntegra ao Autógrafo de Lei n.º 1123, expedido em 02 de fevereiro de 2016, oriundo do 
Projeto de Lei n.º 003/2016, aprovado na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Meridiano, em 01/02/2016, dispondo de denominação de Estrada Vicinal Municipal MDN - 
452 "João de Souza Cotrim - João Bigode", autoria do senhor Prefeito, 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 006/2016, autoria do 
senhor Prefeito, dispondo de autorização para subvencionar a Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes Auditivos de Fernandópolis - APADAF, no valor de R$ 1.000,00, mensais, e 
dá outras providências. Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra manifestando-se 
o vereador Antônio Célio que teceu comparação da matéria com outras que já tramitaram na 
Casa, concedendo subvenções social a várias Entidades citando a Santa Casa de Misericórdia 
de Fernandópolis, Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) e a Comunidade São 
Pedro (COFASP), tecendo explicações que a ação contou na época, com apoio de Juizes e 



Promotores de Direito e que posteriormente o Tribunal de Contas questionou as subvenções 
relatando que o ex-prefeito teve problemas relacionados à concessão da subvenção. 
Posicionou-se favorável a matéria antes explicações da Assessoria Jurídica da Casa, levando 
em consideração que a Associação foi reconhecida de utilidade pública e atende munícipes de 
nossa cidade. Concluído o pronunciamento e não havendo manifestação, a Presidência 
submeteu a matéria ao plenário que restou aprovada por unanimidade sem restrições. Ato 
continuo, foi submetido à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei nº 007/2016, 
autoria do Chefe do Poder Executivo, dispondo de autorização para proceder a abertura de um 
crédito adicional especial, no valor de R$ 86.000,00 destinado a incrementar novas dotações 
orçamentárias para atender necessidades da administração municipal e dá outras providências, 
cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Em andamento 
com a sessão, foi submetido à apreciação de deliberação do Plenário o Requerimento n.º 
01/2016, de autoria do vereador Antônio Célio Gonçalez, requerendo cópia do Projeto, 
Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Contrato de Prestação de Serviços da Reforma 
e Adequação do Velório Público Municipal, matéria que restou aprovada por unanimidade 
sem restrições ou comentários. Em seguida foi submetido à apreciação de deliberação do 
Plenário o Requerimento n.º 02/2016, de autoria do Presidente da Casa, vereador Agnaldo 
Rodrigues Silva, requerendo informações a respeito de procedimentos decorrentes da reforma 
do Velório Público Municipal, cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições 
ou comentários. Na seqüência foram submetidas à apreciação e deliberação do plenário a 
Moção de Aplausos n.º 03/2016, autoria do vereador Agnaldo consignando aplausos à 
servidora da Câmara, senhora Maria de Lourdes Carrinho Calegari, pela sua eficiente atuação 
profissional junto a Câmara Municipal; Moção de Aplausos n.º04/2016, autoria do vereador 
Agnaldo a senhora Idinah Ribeiro Vilas Boas Fagundes pelo trabalho firme e consistente em 
prol a coletividade de Meridiano; Moção de Aplausos n.º05/2016, autoria do vereador 
Antônio Célio ao senhor José Torrente Diogo de Farias, ex-prefeito do Município, pelos 
relevantes serviços prestados a municipalidade de Meridiano; Moção de Aplausos n.º06/2016, 
autoria do vereador Agnaldo ao proprietário das empresas Adejos Indústria e Comércio de 
Móveis Artesanais e MBS Indústria e Comércio de Móveis, sr.º Auro Ramos Terrim e Moção 
de Aplausos n.º07/2016, autoria do vereador Agnaldo, aos proprietários do Pesqueiro "Beira 
Rio" srºs. Jéferson Carlos Rodrigues e Beatriz de Oliveira Silva pelo empreendorismo, cujas 
matérias restaram aprovadas por unanimidade sem restrições ou comentários. Em andamento 
com a sessão, foi submetido à apreciação e deliberação do plenário a Indicação n.º 02/2016, 
autoria do vereador Agnaldo Rodrigues da Silva, solicitando que seja oficiado ao Exmo. 
Prefeito Municipal, senhor Aristeu Baldin, para que o mesmo dê a denominação de "Miguel 
Alves Soares" em rua futura de nossa municipalidade, cuja propositura restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. E finalizando com a sessão a Presidência 
submeteu à apreciação e deliberação do plenário a Indicação n.º 03/2016, autoria do vereador 
Maicon Fabiano de Oliveira, requerendo seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, senhor 
Aristeu Baldin, solicitando providências no sentido de promover a instalação de alambrado e 
iluminação adequada no Mini Campo do Povoado de Santo Antônio do Viradouro, neste 
município. Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra se pronunciando o autor da 
matéria solicitando ao Fiscal Geral do Município presente para que promova os serviços 
solicitados na Indicação e acrescentou que moradores reclamam que bolas adentram as 
residências, etc. Mencionou a importância que o mesmo devolveu aos cofres do município o 
ano anterior que exerceu a Presidência e que a Administração Municipal promoveu 
campeonato no mini campo na sede do município, com substituição das luminárias e que os 
moradores do Povoado questionaram porque nunca são lembrados. Concluído 
pronunciamento a Presidência submeteu a matéria ao plenário que 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 inicialmente o vereador Alexandre Donizete 
Lopes que enalteceu o pronunciamento do vereador Antônio Célio relacionado aos trabalhos 
dos servidores do município pelo ótimo desempenho perante os trabalho realizados na área da 
saúde relacionados ao combate do aedes aegypti, dizendo que a dengue hoje é um problema 
que está afetando o Brasil inteiro, parabenizou os servidores pelos serviços e na seqüência 
convidou vereadores, público presente e aos internautas para participarem da quermesse em 
comemoração ao padroeiro "São José" no próximo sábado. Na seqüência manifestou-se o 
vereador Maicon descrevendo que no Povoado do Santo Antônio do Viradouro retornaram a 
formar o time de futebol, parabenizando aos jovens pela iniciativa e relatou que estão com 
dificuldades e contando com apoio dos moradores e aproveitou a oportunidade que o Fiscal 
Geral do Município está presente e reiterou pedido para que promova serviços no mini campo. 
Mostrou-se indignado dizendo que não vai mais telefonar cobrando serviços, dizendo que essa 
prática não adianta. Relatou que voluntários estão realizando limpeza com foices, enxadas e 
não acha justo que esses serviços de manutenção sejam realizados pelos moradores e 
questionou se a Prefeitura não tem servidores para essa finalidade. Narrou que é cobrado 
pelos moradores e na seqüência discorreu novamente a respeito do time, descrevendo que 
solicitaram "pedrisco" a Prefeitura e que esse pedido foi recusado, informou que ganharam o 
pedrisco e que estão com dificuldades para transporta-lo. Argumentou que quando solicitaram 
da administração para efetuar a compra obtiveram negativamente resposta, solicitam ao Fiscal 
e que igualmente, não faz nada, relatando que está muito difícil a situação. Nestas alturas do 
pronunciamento o Fiscal Geral do Município esboçou riso, sendo que o vereador ocupante da 
Tribuna disse que ".....não adianta rir, debochar, pois essa é uma grande verdade". Retrucou 
repetidamente que "....eu não tenho partido". Observando o pronunciamento do vereador 
interlocutor e a conduta do membro da platéia, a Presidência da Câmara solicitou que por 
questão de respeito, quando o vereador se pronunciar, não ficarem com "deboche", lembrando 
a todos que estão dentro de uma Casa de Leis. Obtendo resposta negativa, a Presidência 
voltou a insistir que o mesmo está debochando e rindo do vereador que está usando a Tribuna, 
solicitando novamente, por favor, para que se comporte, alegando que esse ato é uma falta de 
respeito. E retornando o pronunciamento, o vereador Maicon solicitou ao Fiscal Geral do 
Município que se for possível, envie um caminhão para transportar o "pedrisco", esclarecendo 
que o mesmo está pago. Concluindo, o edil disse que "não quer fazer merchandising para 

ninguém....", que alguém já comprou dois caminhões de pedrisco, somente precisam 
transportá-lo e esparramar em torno ao mini campo que esse procedimento auxiliará aos 
moradores do Povoado.  Concluídos os pronunciamentos e não havendo mais manifestação 
anunciou a próxima sessão ordinária que será realizada dia 04 de abril 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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