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    Requeiro à Mesa, uma vez ouvido o Plenário, observadas as demais 
formalidades Regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Ilmo. Sr. JOSÉ TORRENTE 
DIOGO DE FARIAS, ex-prefeito do nosso Município, pelos relevantes serviços prestados a 
Municipalidade de Meridiano.  
 
 

    J U S T I F I C A T I V A: 
 
 
    É com grande alegria que o Vereador Proponente, vem prestar 
Moção de Aplausos ao Ilmo. Senhor José Torrente Diogo de Farias, pelos relevantes serviços 
prestados a coletividade deste município.   
 
    Relembrar a história e trajetória do ex-prefeito José Torrente Diogo 
de Farias para os seus companheiros de jornada é de grande alegria.  

    Trabalhou incialmente no municipio de Meridiano onde passou por 
diversos setores até ocupar o cargo de motorista. Por ser possuidor de grande carisma entre os 
jovens,  foi convidado para concorrer vaga de Vereador na Câmara Municipal. Foi eleito para o 
mandato de 1993/96, tendo desempenhado no cargo a função de Presidente da Câmara desta 
Casa no exercício de 1995. 

    Após desempenhar as função no Poder Legislativo com amor e 
muito brilhantismo, atendeu à pedido dos eleitores do Município e concorreu ao cargo de 
Prefeito, sendo eleito com significativa votação. 

      Na luta com o então vice-prefeito Antônio Célio Gonçalez e 
Câmara de Vereadores, sempre em prol aos Meridianense, no primeiro mandato, período de 
1997/2000 entregou a população 146 casas da CDHU no Jardim Maravilha, Centro de 
Convivência dos Idosos e outros. 

     Em 2004 novamente, concorreu ao cargo majoritário do município, 
tendo ao seu lado como vice-prefeito, o saudoso Laércio Ribeiro de Novaes, onde sagraram-se 
eleitos com respeitável número de votos. Fez excelente administração, melhorando a qualidade 
de vida do povo, atraindo indústrias, realizando limpeza urbana com eficiencia, restabelecendo 
praças e embelezando a cidade. Reformou todo o maquinário, a fim que trabalhassem em 
perfeitas condições de uso. Implantou o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para 
atender plenamente a população carente em seus anseios.  

 

 



 

               Construiu a sede do Conselho Tutelar de Meridiano, para 
igualmente dar melhor desempenho as atividades dos respeitados Conselheiros. 

     Entre suas obras, podemos destacar a construção do Centro de 
Recuperação Fisioterápico, Piscina de Hidroterapia, Centro Odontológico e diversas reformas e 
ampliações onde por exemplo, podemos destacar: reforma no Terminal Rodoviário, reforma e 
ampliação na Unidade Básica de Saúde, reforma e ampliação na EMEI-Ernesto Cavalin que hoje 
abriga o Orgão Gestor do Município e na EMEF. Professora Paula Zangrando, guias e sarjetas, 
muros, calçadas, enfim, vários serviços de infra-estrutura urbana na sede do município e no 
Povoado de Santo Antônio do Viradouro.    

    Eleito pela terceira vez para o honroso cargo de Prefeito de 
Meridiano, no exercício de 2009/2012 ao lado do  senhor João Flávio Binhardi, deu continuidade 
ao trabalho que já vinha realizando. Atraiu para o município indústrias o que contribuiu para o 
crescimento da cidade. Conseguiu a construção de mais 155 (cento e cinqüenta e cinco) casas 
graças aos Governos Federal e Estadual. Asfaltou 100% do Distrito do Santo Antonio do 
Viradouro, realizou o saneamento básico com água, esgoto e lagoa de tratamento daquele 
logradouro. Ainda neste mandato promoveu a aquisição de 3 alqueires do Senhor José Beran 
para área de lazer e 2 ½ alqueires do Senhor Moacir Espinosa para a construção de casas 
populares.  

    O ex-prefeito Torrente era extremamente caprichoso e ordeiro, 
gostava de ver equipamentos, ferramentas, maquinários e veículos limpos e organizados e agindo 
assim, até o término do mandato,  deixou o Almoxarifado Municipal um cartão de visita, com 
aquisição de vários veículos novos, atendendo sempre a necessidade da população. Às vésperas 
de encerrar seu Governo construiu a Escola de Educação Infantil – Proinfância, com ajuda do 
Governo Federal, motivo de orgulho para todos os profissionais da Educação e principalmente, 
pais das crianças que necessitam dessa escola para poderem conseguir o sustento de seus lares, 
despreocupados pela segurança que gozam seus filhos. 

    Quando estava a Prefeito do Município de Meridiano, José 
Torrente tinha uma grande preocupação: melhorar a situação de vida dos mais necessitados, 
proporcionar ensino de qualidade e condições aos servidores que desempenhavam suas funções 
junto as EMEIs e EMEF, acesso à saúde e condições condizentes de trabalho aos servidores,  
embelezar jardins e praças para trazer mais moradores para o nosso município, conservar as vias 
públicas e estradas rurais para bem servir a população de Meridiano. 

    Portanto que do decidido dê-se ciência ao Ilmo senhor JOSÉ 
TORRENTE DIOGO DE FARIAS, ex-prefeito do município de Meridiano, visando parabenizá-
lo pela luta constante e dedicação transmitindo-lhe, na oportunidade, as felicitações deste Poder 
Legislativo Municipal, onde devemos sempre ressaltar a importância de pessoas que lutam 
visando o bem da coletividade e desta forma merecem ter seu trabalho reconhecido e incentivado 
por nos Legisladores.  
 
    Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, 
 
                                               Em,  23 de Fevereiro de 2016. 
 
 

ANTÔNIO CÉLIO GONÇALEZ 
 Vereador/proponente 


