
ATA DA SESSÃO SOLENE PARA ELEIÇÃO E POSSE DA MESA QUE 
DIRIGIRÁ OS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MERIDIANO NO EXERCÍCIO DE 2017. 

   
        Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 
11:25(onze horas e vinte e cinco minutos), na Sala Múltiplo Uso, denominada de 
Prefeito Joaquim Chanes Casquet, anexa a EMEF. Professora Paula Zangrando, 
situada na Rua Ernesto Cavalin, nº 2098, nesta cidade de Meridiano, realizou-se a 
Sessão Solene para eleição e posse da Mesa da Câmara, que dirigirá os trabalhos 
no exercício de 2017 da Câmara Municipal local. Concluída as solenidades da 
sessão de posse, o Senhor Marciano Rodrigues da Silva, em exercício da 
Presidência, deu conhecimento aos Exmos. Vereadores e ao público presente que 
em instantes seria feita à eleição da Mesa e determinou ao Secretário designado 
que procedesse a chamada regimental dando início a votação. Antes, porém, 
lembrou a todos os senhores Vereadores que de acordo com os dispositivos legais à 
Eleição da Mesa será por votação aberta, a medida em que o vereador for chamado 
pela ordem alfabética, dirigir-se-ão a Tribuna e declinarão seu voto para os 
respectivos cargos, de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.  
Após a votação, constatou-se o seguinte resultado: para Presidente João Flávio 
Binhardi obteve 08 (oito) votos e uma abstenção. Para Vice-Presidente Agnaldo 
Rodrigues da Silva obteve 08 (oito) votos e uma abstenção. Para 1º Secretário 
Antônio Célio Gonçalez obteve 08(oito) votos e uma abstenção. Para 2º Secretário 
Fábio Paschoalinoto obteve 08 (oito) votos e uma abstenção. Observando que o 
vereador Carlos Alberto Savazzi, absteve-se da votação de todos os cargos para a 
constituição da Mesa Diretora. Encerrada a eleição dos membros da Mesa, o 
senhor Presidente proclamou os eleitos: PRESIDENTE: João Flávio Binhardi. 
VICE-PRESIDENTE :Agnaldo Rodrigues da Silva. 1º SECRETÁRIO: Antônio 
Célio Gonçalez. 2ºSECRETÁRIO: Fábio Paschoalinoto. Logo após a 
proclamação do resultado e com a Presidência junto à Mesa, o senhor João Flávio 
Binhardi fez um breve pronunciamento, agradecendo a todos, principalmente 
amigos, familiares, parabenizando o Prefeito eleito, senhor Orivaldo Rizzato e, 
concluindo seu pronunciamento, colocou a Câmara Municipal a disposição, para 
que através de todos os vereadores, estarão lado a lado, dispostos a trabalhar para o 
bem estar do município e de toda população. Nada mais havendo a tratar foi 
declarada encerrada a presente sessão, com a determinação ao Secretário designado 
Antônio Célio Gonçalez que lavrasse a presente ata, que depois de lida em sessão 
subseqüente e sê aprovada vai devidamente assinada pelos senhores Presidente e 
Secretário.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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