
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/10/2016. 
 
                Aos 03 (três) dia do mês de outubro 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 o Poder Legislativo Meridianense, 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. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário que 
procedesse a leitura do EXPEDIENTE, estando em pauta as seguintes matérias:- Projetos 
de Leis nºs. 022, 023, 024, 025 e 026/2016. Indicação n.º 09/2016. Concluída a leitura do 
Expediente o senhor Presidente franqueou a palavra manifestando-se o vereador Antônio 
Célio Gonçalez, que iniciou seu pronunciamento reportando-se a última sessão ordinária 
que se utilizou desta Tribuna para desejar sorte a todos os candidatos que iriam concorrer 
às eleições municipais, imprimindo agradecimentos a todos que a ele confiaram mais um 
mandato eletivo, dizendo que essa confiança faz com que se comprometa ainda mais com a 
população e aproveitou a oportunidade para parabenizar todos que participaram do pleito 
eleitoral, descrevendo as dificuldades encontradas em ser candidato hoje em dia, e 
finalizando felicitou todos os companheiros que concorreram e que colocaram a disposição 
da população seu nome como opção para que o povo escolhesse. Concluído o 
pronunciamento e não havendo mais manifestação, nesta fase da sessão, o senhor 
Presidente anunciou que o Projeto de Lei n.º 026/2016, de autoria do senhor Prefeito, que 
estima a receita e fixa a despesa do Município de Meridiano-SP para o exercício financeiro 
de 2017 ficará a disposição pelo prazo regimental e igualmente os Projetos de Leis n.ºs. 22 
e 23/2016, autoria do Exmo. Senhor Prefeito, terão as apreciações proteladas e na 
seqüência passou a sessão para a ORDEM DO DIA onde, inicialmente, submeteu à 
apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei n.º 024/2016, autoria do Chefe do 
Poder Executivo,  dispondo de denominação de "Rotilde Baldin Cassemiro", a Academia 
da Saúde, existente à Rua Ernesto Cavalin, n.º 2074, centro, nesta cidade de Meridiano e 
dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Na seqüência a Presidência submeteu ao Plenário, o Projeto de Lei n.° 
025/2016, autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo de designação de local para 
realização regular de feira livre comercial de hortifrutigranjeiros e dá outras providências, 
cuja propositura restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Ato 
contínuo, o senhor Presidente colocou em votação e discussão a Indicação n.º 09/2016, de 
autoria do vereador Maicon Fabiano de Oliveira, no sentido de ser oficiado ao Exmo. 
Prefeito de Meridiano, senhor Aristeu Baldin, para que o mesmo estude a possibilidade de 
disponibilizar transporte coletivo aos trabalhadores do Município de Meridiano a cidade de 
Votuporanga/SP, cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Esgotados todos os assuntos relacionados para a sessão, o senhor Presidente 
franqueou a palavra para alguma EXPLICAÇÃO PESSOAL, manifestando-se 
inicialmente o vereador Maicon Fabiano que expressou agradecimentos a todos que 
participaram do pleito eleitoral, aos votos recebidos, reiterando seu compromisso com o 
Povoado do Santo Antônio do Viradouro e aproveitou a oportunidade para parabenizar a 
todos os participantes. Na seqüência a Presidência convidou o Vice-presidente, vereador 
Alziro Ferreira para ocupar assento junto á Mesa Diretora e dirigiu-se a Tribuna para 
também se manifestar, primeiramente, agradecendo a presença dos feirantes na Casa e aos 
votos que o elegeram para seu 5º mandato eletivo, dando-lhe oportunidade de continuar 



seu trabalho junto á população, parabenizou os eleitos e renovou votos de continuar 
trabalhando para o município de Meridiano, firme com empenho, dedicação e amor e 
dirigindo-se aos feirantes presentes, disse que a Câmara de Vereadores estará à disposição 
para acolher propostas que visem melhorias nos serviços prestados pelos feirantes. 
Concluídos os pronunciamentos a não havendo mais nada a tratar, a Presidência anunciou a 
próxima sessão ordinária que será realizada dia 07 de novembro 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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