
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 05/09/2016. 
 
                Aos 05 (cinco) dia do mês de setembro 2016 (dois mil e dezesseis), no recinto da 
Câmara Municipal, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1684, 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 esta Câmara Municipal, portanto, com “quorum” total, o senhor 
Presidente declarou sob a proteção de Deus, iniciados os trabalhos da presente sessão, 
convidando o Secretario para que, inicialmente, procedesse a leitura da ata da Sessão 
anterior, que submetida pela Presidência em discussão e votação, restou aprovada por 
unanimidade sem discussão. Ato continuo a Presidência solicitou ao Secretário que 
procedesse a leitura do EXPEDIENTE, estando em pauta as seguintes matérias:- Ofício 
Gabinete n° 114/2016, do Chefe do Poder Executivo, contendo respostas de solicitações 
dos vereadores. Projetos de Leis nºs. 019, 020 e 021/2016. Indicações n.ºs 07 e 08/2016. 
Moções de Pesar n.ºs 03, 04 e 05/2016. Concluída a leitura do Expediente o senhor 
Presidente franqueou a palavra manifestando-se inicialmente o vereador Antônio Célio 
Gonçalez que em primeiro lugar desejou a todos os pares da Casa boa sorte, eis que as 
eleições se aproximam e os vereadores irão passar pela avaliação da população e na 
seqüência formulou requerimento verbal no sentido de solicitar ao Chefe do Poder 
Executivo a extensão do programa voltado a Terceira Idade no Povoado de Santo Antônio 
do Viradouro, visando inclusão do público alvo daquele logradouro e ainda questionou o 
critério de escolha para participar de viagens realizadas pelo grupo dos idosos, relatando 
fato ocorrido em viagem recente ao litoral. Igualmente o vereador Maicon se dirigiu a 
Tribuna e desejou boa sorte aos seus colegas que estão concorrendo ao pleito. Na 
seqüência a vereadora Cleri dirigiu-se a Tribuna para comentar a respeito do pedido 
formulado pelo vereador Antônio Célio, esclarecendo que conseguiu a excursão para todos 
os idosos do Centro de Convivência dos Idosos e que alguns optaram não viajar devido a 
problemas de cunho pessoal e relacionado o convite aos idosos do Povoado de Santo 
Antônio do Viradouro, surgiram comentários que são esquecidos, afirmando a vereadora 
que houve "um mal entendido" e, havendo espaços vagos no transporte, deram 
oportunidade a servidores que não conheciam a praia. Esclareceu que também foi 
questionada por algumas pessoas a respeito do acontecido. E finalizando o vereador 
Alexandre Donizete Lopes parabenizou a vereadora Cleri pela conquista da excursão e 
aproveitou do ensejo para tecer comentários a respeito da viagem com destino a Aparecida 
do Norte, informando que teve conhecimento que pessoa por possuir idade inferior a 60 
anos foi impedida de participar, questionando que na mesma viagem vários jovens foram, 
solicitando para reavaliar os critérios para a efetiva participação nas excursões, acrescendo 
ainda que é necessário dispensar um cuidado maior com os idosos que residem no Povoado 
de Santo Antônio. Não havendo nada mais a tratar nesta fase da sessão, o senhor 
Presidente então passou a sessão para a ORDEM DO DIA onde, inicialmente, submeteu à 
apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei n.º 019/2016, autoria do Chefe do 
Poder Executivo,  dispondo de autorização para proceder a abertura de um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 232.940,00 e de um crédito adicional especial, no 
valor de R$ 4.200,00 visando atender programas de trabalho da administração municipal e 
dá outras providências. Concluída a leitura, a Presidência franqueou a palavra e não 
havendo manifestação, submeteu a matéria ao plenário que restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência a Presidência submeteu ao 
Plenário, o Projeto de Lei n.° 020/2016, autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo de 
autorização para proceder a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 
21.000,00 e abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000,00 



destinado a atender programa de trabalho do Setor de Educação Infantil do Município e dá 
outras providências, cuja propositura restou aprovada por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Ato contínuo, o senhor Presidente colocou em votação e discussão o Projeto 
de Lei n.º 021/2016, de autoria do Poder Executivo, dispondo de alteração na redação do 
inciso V, do artigo 6º da Lei nº 926, de 23 de agosto de 2011 e dá outras providências,  
cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Na 
seqüência, o senhor Presidente colocou em votação e discussão a Indicação n.º 007/2016, 
de autoria do vereador Alexandre Donizete Lopes, solicitando para ser oficiado ao Exmo. 
Prefeito de Meridiano, senhor Aristeu Baldin, para que o mesmo tome providências 
necessárias visando construção de boca de lobo na rua Amélia Seron Caineli, local da 
praça existente, no Jardim Alvorada, nesta municipalidade, cuja matéria restou aprovada 
por unanimidade sem restrições ou comentários. Em andamento com a sessão, foi 
submetido à apreciação e deliberação do plenário a Indicação n.º 008/2016, cuja autoria 
dos edis Antônio Célio e Alexandre Donizete, solicitando para ser oficiado ao Exmo. 
Prefeito de Meridiano, senhor Aristeu Baldin providências visando à substituição do 
aparelho de televisão e mesa de pebolim da Escola Odair de Oliveira Martins - Povoado de 
Santo Antônio do Viradouro, nesta municipalidade. Concluída a leitura a Presidência 
franqueou a palavra manifestando-se o autor da matéria, vereador Antônio Célio que 
demonstrou-se indignado diante a precariedade da mesa de jogos da escola da família, 
relatando que a professora leva o aparelho de televisão de sua residência para os alunos se 
distraírem, aproveitando a oportunidade para parabenizar a atitude da docente. Concluído o 
pronunciamento a Presidência submeteu a matéria ao plenário, cuja propositura restou 
aprovada por unanimidade sem restrições. E finalizando, foram submetidas à apreciação e 
deliberação do plenário, a Moção de Pesar n.º 003/2016, autoria do vereador Antônio 
Célio, manifestando pesar a família Marques pelo falecimento da senhora Margarida 
Francisca Marques, Moção de Pesar n.º 004/2016, autoria da Presidência da Câmara, 
vereador Agnaldo Rodrigues da Silva, apresentando pesar aos familiares da senhora Idalina 
Mantovani Finoti e Moção de Pesar n.º005/2016, também de autoria da Presidência da 
Câmara, apresentando pesar a família Rizzato pelo falecimento inesperado de Dieimes 
Borges Rizzato, cujas matérias restaram aprovadas por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Esgotadas todas as matérias arroladas para esta sessão, o senhor Presidente 
franqueou a palavra para alguma EXPLICAÇÃO PESSOAL, manifestando-se o vereador 
Maicon Fabiano que teceu agradecimentos ao Deputado Estadual Ramalho da Construção 
pelo auxilio na conquista de um veículo, tipo ambulância para a municipalidade. Concluído 
o pronunciamento e nada mais a tratar, a Presidência anunciou a próxima sessão ordinária 
que será realizada dia 03 de outubro no horário regimental, e, em seguida 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 Srs. 1º e 2º Secretários.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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