
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 07/11/2016. 
 
                Aos 07 (sete) dia do mês de novembro 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 a Câmara Municipal local,inclusive com a presença do vereador 
Adailton Piacente Dias, que por decisão judicial, obteve a recondução ao cargo, portanto,  , 
com “quorum” total, o senhor Presidente declarou sob a proteção de Deus, iniciados os 
trabalhos da presente sessão, inicialmente, solicitando que a leitura da ata da sessão 
anterior tivesse sua apreciação protelada para a sessão subseqüente. Em seguida a 
Presidência solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do EXPEDIENTE, estando 
em pauta as seguintes matérias:- Ofícios Gabinete n.ºs 141 e 142, em resposta a 
reivindicações de vereadores.  Projetos de Leis nºs. 022, 023, 027, 028 e 029/2016. 
Emenda Aditiva n.º 01/2016, ao Projeto de Lei n.º 023/2016. Projetos de Decretos 
Legislativos nºs 02 e 03/2016. Projeto de Resolução n.º 001/2016. Indicação nº 010/2016. 
Moção de Pesar nº 006/2016 Moção de Aplausos n.º 017/2016. Concluída a leitura do 
Expediente o senhor Presidente franqueou a palavra manifestando-se o vereador Adailton 
Piacente Dias, que iniciou seu pronunciamento agradecendo todos os amigos partidários e 
versou a respeito do seu retorno a Câmara, do sofrimento decorrido o tempo que 
permaneceu afastado. Formulou agradecimento de modo especial a sua família e aos 
eleitores que a ele confiou o cargo de vereador, alegando que não fez nada de errado e 
demonstrou seu contentamento pela reintegração no cargo. Concluído o pronunciamento e 
não havendo mais manifestação, na seqüência a Presidência passou a sessão para a 
ORDEM DO DIA, submetendo à apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei nº 
022/2016, a autoria do Chefe do Poder Executivo, dispondo sobre o reconhecimento das 
provas eqüestres como patrimônio histórico e cultural do Município de Meridiano e 
estabelece as normas para realização das referidas provas e da outras províncias, cuja a 
,matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência a 
Presidência submeteu ao Plenário, a Emenda Aditiva nº 001/2016, ao Projeto de Lei 
023/2016, que proíbe a utilização de logomarca ou qualquer outra identificação de 
administração dos bens moveis ou imóveis do Município e de cores promocionais 

vinculadas a pessoas e ou partidos políticos, cuja matéria foi rejeitada. Ato continuo foi 
submetido à apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei n.] 023/2016, autoria do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo de proibição de utilização de logomarca ou qualquer 
outra identificação de administração nos bens móveis e imóveis do Município, cuja 
propositura restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Em 
prosseguimento foi submetido à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei 
n.º027/2016, autoria do Exmo. Prefeito, dispondo de alteração na redação de dispositivo da 
Lei n.º 969, de 04 de dezembro de 2012 e dá outras providências, cuja matéria restou 
aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Em andamento com a sessão, a 
Presidência submeteu à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei n.º 028/2016, 
autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo de doação de terrenos urbanos às empresas 
industriais junto ao Parque Industrial "José Beran" e dá outras providências, cuja 
propositura restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência 
foi submetido à apreciação e deliberação do plenário o Projeto de Lei n.º 029/2016, autoria 
do Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Aristeu Baldin, dispondo de autorização para 
proceder a abertura de um crédito adicional suplementar e dá outras providências, cuja 
matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Em seguida 
foram submetidos à apreciação e deliberação do plenário os Projetos de Decretos 



Legislativos n.ºs 02 e 03/2016, autoria da Presidência da Casa, concedendo Títulos de 
Cidadão Honorário do Município de Meridiano ao sr.  Maurício de Andrade Barreto e 
Título de Cidadão Honorário do Município de Meridiano ao Deputado Estadual, Exmo. Sr. 
Carlos Eduardo Pignatari e dá outras providências, cujas proposituras foram submetidas 
ao plenário em rito de votação especifica, ou seja, sufrágio secreto, que após verificação, 
constou  que receberam aprovações unânimes sem restrições ou comentários, ambos 
projetos de Decretos Legislativos. Na seqüência foi apresentado pedido verbal de vistas do 
vereador Antônio Célio Gonçalez ao Projeto de Resolução nº 001/2016, e suas alterações 
posteriores, que dispôs de alteração na redação do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Meridiano que submetida ao Plenário, restou rejeitada pela maioria. Em 
prosseguimento, foi submetido à apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de 
Resolução nº 001/2016, autoria da Mesa da Câmara de Meridiano, dispondo sobre 
alteração na Resolução nº 02/96, de 26 de março de 1996, e suas alterações posteriores, 
que dispôs de alteração na redação do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Meridiano. Estando no curso da leitura de referida matéria, e se tratando de projeto 
extremamente extenso, a Presidência propôs, desde que com expressa anuência de todos, o 
Projeto de Resolução teria a sua leitura completada na Sessão subseqüente, tendo em vista 
o adiantado da hora e haver mais matérias para discussão na pauta. Com a concordância de 
todos, a Presidência cessou a leitura da matéria em curso, anunciando que deverá ser 
incluída em Sessão subseqüente. Continuando com a Sessão, o senhor Presidente colocou 
em votação e discussão a Indicação nº 10/2016, de autoria da Presidência da Casa, 
vereador Agnaldo Rodrigues da Silva, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de 
Meridiano, Senhor Aristeu Baldin, para que o mesmo dê a denominação de "DR. JOSÉ 
FERREIRA MAIA", em rua futura ou próprio municipal, cuja matéria restou aprovada 
sem restrições ou comentários. Em seguida foi submetido à apreciação e deliberação do 
Plenário, a Moção de Pesar nº 006/2016, autoria da Presidência da Câmara, apresentando 
pesar aos familiares da jovem Denise Pereira Teodoro, cuja matéria restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. E finalizando, foi submetido à apreciação e 
deliberação do Plenário, a Moção de Aplausos nº 017/2016, autoria da Presidência da 
Câmara, apresentando aplausos ao servidor público municipal, Senhor Amarildo Mastro 
Pietro, lotado na Câmara Municipal de Meridiano, ocupante do cargo de Contador. 
Concluída a leitura se manifestaram a respeito da propositura, inicialmente o vereador 
Alexandre Donizete Lopes parabenizando o servidor pela homenagem, pelo trabalho e 
desempenho em prol à Câmara, e ainda a figura de pai e esposo, reiterando novamente as 
felicitações ao servidor avocando a Deus que o abençoe. Na seqüência manifestou-se o 
vereador Antônio Célio Gonçalez que saudou todos os presentes e igualmente parabenizou 
o servidor Amarildo dizendo que é um funcionário exemplar, descrevendo que, quem 
Presidiu esta Casa, sabe de sua eficiência, extensivo a todos os servidores da Edilidade. Em 
seguida a vereadora Cleri Nunes da Cruz Duran também manifestou-se a respeito da 
propositura enaltecendo a figura do servidor homenageado, acrescentando que é uma 
pessoa calma e o conhece a algum tempo, e nesse período sempre foi auxiliada pelo 
profissional. O vereador Maicon Fabiano de Oliveira igualmente parabenizou o servidor 
dizendo que é um companheiro presente e relatou que teve a oportunidade de exercer a 
Presidência no exercício de 2015, recebendo ensinamentos substanciosos para o 
desempenho da função. Na seqüência a Presidência convidou o Vice-presidente para 
assumir assento junto à Mesa Diretora e dirigiu-se à Tribuna onde fez um extenso 
pronunciamento, onde resumidamente, registrou a gratidão pelo trabalho, desempenho e 
dedicação junto a essa Casa e elogiou as orientações que todos recebem do profissional. Na 
seqüência o Senhor Presidente entregou a honraria ao homenageado e o convidou para 
fazer uso da palavra que, aquiescendo o convite, dirigiu-se à Tribuna e muito emocionado 
agradeceu cada um dos vereadores, pelo carinho, respeito e amizade e extensivo à sua 



família, relatando as dificuldades que é sair de uma cidade para trabalhar em outra 
localidade e exercer a profissão com profissionalismo, ressaltando que existem 
funcionários que realmente vestem a camisa, os que querem o bem do dinheiro público, 
que almejam o crescimento do município e desejou que fosse isso que acontecesse aqui em 
Meridiano e finalizando, descreveu que cresceu profissionalmente nesse período e mais 
uma vez agradeceu pela homenagem e confiança de todos. Concluído o pronunciamento, 
vereadores e público presente se manifestaram com calorosa salva de palmas. Esgotados 
todos os assuntos para a sessão, o senhor Presidente franqueou a palavra para alguma 
EXPLICAÇÃO PESSOAL, manifestando-se a Presidência, vereador Agnaldo que 
solicitou para que consignasse em ata e fosse expedido ofício ao servidor municipal, 
Senhor Hermenegildo Baldin, parabenizando-o pelos 53 anos de trabalho em prol à 
Municipalidade, que se completou no dia 03 de outubro p.p. Concluído o pronunciamento 
e não havendo nada mais a tratar, a Presidência anunciou a próxima sessão ordinária que 
será realizada dia 05 de dezembro 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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