
 
             ATA   DA   SESSÃO   SOLENE   DE   ENTREGA   DAS   MEDALHAS  XIX DE MARÇO  
             REALIZA DA EM 19 DE MARÇO DE 2016 
 
 

 Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2016(dois mil e dezesseis), realizou-se no 
recinto da Câmara Municipal de Meridiano, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1.684, a 
Sessão Solene da Câmara Municipal de Meridiano para condecorações das Medalhas XIX de 
março, conforme Decreto Legislativo nº 02/2001, de 01 de outubro de 2.001. A cerimônia aos 
homenageados iniciou-se às 9:00 horas, onde foram convidados a tomarem assento a Mesa, o 
senhor Agnaldo Rodrigues da Silva, Presidente da Câmara, com seu homenageado, senhor Osmar 
Fuzatti; vereador Alexandre Donizete Lopes e sua homenageada senhora Marli Cristina Rizzato 
Lucon; o edil Alziro Ferreira e sua homenageada ex-prefeita do município senhora Vilma 
Aparecida Caineli da Silva; vereador Antônio Célio Gonçalez e sua homenageada senhora Neide 
Aparecida Riguetti Balbo; vereador Claudenir Tonelotti e seu homenageado senhor Ataíde 
Miquelete; vereadora Cleri Nunes da Cruz Duram e sua homenageada senhora Mara Lúcia 
Antoniassi Raia Paschoalinoto; Maicon Fabiano de Oliveiras e seu homenageado senhor José Luiz 
da Silva e o vereador Valdeir José Silva com seu homenageado senhor Luiz Carlos Fazan. Na 
seqüência foi convidado o Exmo. Senhor Aristeu Baldin e Exmo. senhor Giovani Henrique 
Morandin – Vice-Prefeito para compor a Mesa dos trabalhos. Em seguida, foram convidadas para 
constituírem igualmente a Mesa as autoridades presentes: sr. Orivaldo Rizzatto, Assessor 
Parlamentar Deputado Estadual Carlão Pignatari, Pároco de nossa cidade Luciano Ramos da 
Natividade; senhor Gustavo Casemiro dos Santos - Gerente do Posto de Atendimento Bradesco 
local e sr.  José Torrente Diogo de Farias - ex-prefeito de Meridiano. Foram registradas a presença 
dos ex-vereadores senhores João Cineli; Pedro Alberto Morandin e Lindolfo Rizatto; senhora 
Sandra Maria da Cruz assessora da agricultura-Pronaf; Jéssica Boreli - representado Cartório de 
Registro Civil de Meridiano; Éber de Melo Silva - Industria Elcabrás; Cabo Jorge Luiz Borba - 
representando Destacamento da Polícia Militar de Meridiano e Luiz Carlos Rizato Conselheiro 
Tutelar de Meridiano.  Após a formação da Mesa, o senhor Presidente solicitou dos presentes para 
que ficassem de pé, para ouvirem e cantarem o Hino Nacional Brasileiro para a abertura dos 
trabalhos. Na seqüência a Presidência convidou o Ilustríssimo Padre Luciano Zigart, vigário no 
município para que procedesse a oração de abertura. Esse aquiescendo o convite, dirigiu-se a 
Tribuna e enalteceu a importância de todos que contribuíram com o desenvolvimento do 
município e finalizando procedeu a sua oração. Assim feito na seqüência o senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, dos homenageados e seus familiares, fazendo em seguida a 
explanação do objetivo da concessão das medalhas. Após as explicações foi solicitado aos 
homenageados para que ficassem de pé, para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo, 
sendo eles cumprimentados com uma calorosa salva de palmas por todos os presentes. Na 
seqüência foi convidada para falar e representar o pensamento desta Casa, a vereadora Cleri Nunes 
da Cruz Duran, que inicialmente saudou o senhor Presidente e demais Pares do Legislativo, 
Prefeito e Vice-prefeito, homenageados, autoridades e público presente, lembrando a todos a data 
do aniversário de nosso município que comemora 57 anos de existência,  de vida produtiva e 
franco desenvolvimento e das pessoas que fizeram parte da história do nosso município e na 
seqüência,  promoveu a leitura de uma poesia que descrevia a admiração pela nossa cidade e pelos 
cidadãos que edificaram nosso município. Em seguida foi convidado para falar em nome do Poder 
Executivo, o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Meridiano, senhor Aristeu Baldin, que saudou 
a todos inicialmente e relembrou a trajetória de nosso município, das dificuldades e desafios do 
dia a dia. Parabenizou a iniciativa da Câmara em homenagear as pessoas que ajudaram e as que 
ainda trabalham em prol o desenvolvimento da cidade, que com espírito altruísta, constroem um 
município melhor, finalizando, parabenizou a todos que um dia fizeram, fazem e farão parte dessa 
cidade, contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural. Dando continuidade aos 
trabalhos, passou-se a cerimônia solene, onde se procedeu a leitura dos históricos dos 
homenageados em nome do Poder Legislativo, sendo senhor Osmar Fuzatti indicado pela 



Presidência Agnaldo Rodrigues da Silva, senhora Marli Cristina Rizzato Lucon, indicada pelo 
vereador Alexandre Donizete Lopes, senhora Vilma Aparecida Caineli da Silva indicada pelo 
vereador Alziro Ferreira, senhora Neide Aparecida Riguetti Balbo indicada pelo vereador Antônio 
Célio Gonçalez, senhor Ataíde Miquelete indicado pelo vereador Claudenir Tonelotti, senhora 
Mara Lúcia Antoniassi Raia Paschoalinoto indicada pela vereadora Cleri Nunes da Cruz Duran, 
senhor José Luiz da Silva indicado pelo Maicon Fabiano de Oliveira e senhor Luiz Carlos Fazan 
indicado pelo vereador Valdeir José Silva, todos, sucessivamente, os quais após a leitura do 
histórico do homenageado, receberam a honraria, contendo a medalha XIX de março 
acompanhado do respectivo diploma das mãos de quem os homenageou. Concluídas as entregas 
das honrarias, em prosseguimento com a solenidade, a ilustre homenageada senhora Neide 
Aparecida Riguetti Balbo manifestou seus sentimentos de maneira emocionada, fazendo uso da 
palavra em nome de todos os homenageados. Antes de concluir os trabalhos a Presidência 
solicitou ao Mestre de Cerimônia que procedesse a leitura da Moção de Aplausos a servidora da 
Câmara Municipal, senhora Maria de Lourdes Carrinho Calegari, em reconhecimento a sua 
eficiente atuação profissional junto a esta Câmara Municipal e em seguida convidou todos os 
vereadores para entregar a homenagem à servidora. Depois de prestadas as homenagens o senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos, parabenizou os homenageados e todos que participaram 
da solenidade e ressaltou que este trabalho é fruto da união por Meridiano, dando por encerrada a 
presente sessão, determinando ao senhor Secretário que procedesse a lavratura da respectiva ata, a 
qual lida e aprovada em sessão subseqüente vai devidamente assinada pelo senhor Presidente e 
pelos senhores 1º e 2º Secretários.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 

         AGNALDO RODRIGUES DA SILVA                                    MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 
              Presidente                                                                                      1º Secretário 
 
 

VALDEIR JOSÉ SILVA 
2º Secretário 

 


