
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 06/03/2017 . 
 
                Aos 06 (seis) dia do mês de março 2017 (dois mil e dezessete), 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 João Flávio Binhardi, titular do cargo que convidou inicialmente o Secretário a 
proceder à chamada regimental, constando estarem presentes todos os vereadores que 
compõem o Poder Legislativo de Meridiano, 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 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:- Ofício n.º 029/2017, do Exmo. 
Senhor prefeito, contendo resposta de reivindicação dos vereadores. Convite cavalgada que 
será realizada dia 19 próximo. Projetos de Leis nºs. 05, 06 e 07/2017. Projeto de Lei 
Complementar n.º 07/2017. Indicações n.ºs 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2017. 
Concluída a leitura do Expediente o senhor Presidente franqueou a palavra, cujo 
pronunciamento do vereador Antônio Célio Gonçalez se resumiu, primeiramente, 
agradecendo o Prefeito Orivaldo Rizzato que, com apenas 60 dias de gestão, já atendeu sua 
reivindicação, recuperando a estrada que dá acesso às propriedades do “Quadreli” e 
“Conforte”, fazendo uma ressalva, informando que após a execução dos serviços, 
funcionários da usina foram em alguns trajetos e prejudicaram o serviço anteriormente 
efetuado, assim, o vereador solicitou que o senhor Prefeito entre em contato com a 
administração da Usina para que problema semelhante não volte a acontecer. 
Posteriormente, ressaltou reclamações de munícipes relacionadas a terrenos baldios 
existentes na municipalidade, que estão contribuindo para a proliferação de escorpião, 
oferecendo risco à população, e em razão disso, pede ao senhor Prefeito Orivaldo Rizzato 
que envie para a Câmara Municipal, projeto de lei regulamentando a conservação de 
terrenos no município, visto que ainda não existe lei neste sentido. Em seguida o vereador 
Fábio Paschoalinoto se manifestou agradecendo ao edil Antônio Célio por ter ressaltado o 
problema referente ao escorpião e relatando que recentemente procurou o Prefeito para 
igualmente expor esse problema, informando que providências já serão tomadas pela 
Administração para resolver essa questão. Concluídos os pronunciamentos e não havendo 
mais manifestação nesta fase da sessão, o senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA  
onde, inicialmente, submeteu à apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 007/2017, autoria da Mesa da Câmara,  dispondo nova redação à Lei 
Complementar n.º 062/2011, de 18 de fevereiro de 2011, modificando a escala de 
vencimentos 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.° 005/2017, autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo de 
abertura de um crédito adicional especial, no valor de R$ 116.000,00 e abertura de um 
crédito suplementar no valor de R$ 108.000,00 para atender programa de trabalho da 
administração municipal e dá outras providências, cuja propositura restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. Em prosseguimento com a sessão, a 
Presidência submeteu ao Plenário, o Projeto de Lei n.° 006/2017, autoria do vereador 
Cláudio Tranqueira, dispondo de denominação de rua da nossa municipalidade, localizada 
no Povoado de Santo Antônio do Viradouro, de Rua G, para Rua Jair do Nascimento 
Cyrino nesta município e dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. Ato contínuo o senhor Presidente submeteu ao 
Plenário, o Projeto de Lei n.° 007/2017, autoria do senhor Prefeito, dispondo sobre a 



celebração de convênio com instituições financeiras para concessão de empréstimos a 
aposentados, servidores em auxílio doença e pensionistas do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Meridiano - RPPS e dá outras providências, cuja 
propositura restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência 
o senhor Presidente colocou em discussão e votação as seguintes Proposituras:- Indicação 
nº 09/2017, autoria do vereador Cláudio Tranqueira, no sentido de ser oficiado ao Exmo. 
Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando que envie a este Legislativo 
propositura visando à dispensa dos servidores da municipalidade de suas atividades na data 
que transcorrer seu aniversário; Indicação nº 010/2017, autoria do vereador Marciano 
Rodrigues da Silva, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor 
Orivaldo Rizzato, solicitando ampliação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias 
às servidoras gestantes da municipalidade; Indicação n.º 011/2017, autoria do vereador 
Marciano Rodrigues da Silva, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, 
senhor Orivaldo Rizzato, solicitando providências no sentido de agilizar procedimentos 
necessários visando a regularização das escrituras de imóveis urbanos no município de 
Meridiano; Indicação n.º 012/2017, autoria do vereador Carlos Alberto Savazzi, no sentido 
de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando a 
instalação de condicionadores de ar e câmaras de monitoramento nas salas de aula da 
EMEI Dolores Maria Torrente; Indicação n.º 013/2017, autoria do edil Carlos Alberto 
Savazzi, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo 
Rizzato, solicitando ações necessárias visando dispor de um local apropriado ou ponto de 
apoio para armazenar o lixo doméstico no Povoado de Santo Antônio do Viradouro até a 
data da coleta; Indicação n.º 014/2017, autoria do vereador Carlos Alberto Savazzi, no 
sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, 
solicitando implantação de redutor de velocidade na rua sete de setembro, local que 
especifica, proposituras estas que restaram aprovadas por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Finalizando, foi submetida ao Plenário, a Indicação n.º 015/2017, autoria do 
vereador Maicon Fabiano de Oliveira, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de 
Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando a criação de um cargo, provimento em 
comissão, para auxiliar o Diretor do Almoxarifado, junto ao Povoado de Santo Antônio do 
Viradouro. Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra manifestando-se o autor 
da matéria, vereador Maicon Fabiano de Oliveira alegando que o cargo se faz necessário, 
principalmente para atender melhor o Povoado Santo Antônio do Viradouro, acrescentando 
que ao fazer contato com o fiscal, em algumas situações, percebe-se que ele se encontra 
demasiadamente ocupado em suas funções, precisando de um auxiliar, solicitando auxílio 
da Câmara para que sua sugestão chegue ao Prefeito para este analisar a solicitação. Não 
havendo mais pronunciamento o senhor Presidente submeteu a matéria em votação, a qual 
recebeu 04 (quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários, havendo manifestação 
favorável à propositura do senhor Presidente, restando aprovada a matéria por 05(cinco) 
votos. Na Seqüência, como não havia mais matéria a ser deliberada, discutida ou votada na 
Ordem do Dia, a Presidência passou a Sessão para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, 
fazendo uso inicialmente vereador Carlos Alberto Savazzi esclarecendo que foi convidado 
para participar da comissão de organização da Cavalgada que acontecerá dia 19 de Março 
no município e solicitou a colaboração dos vereadores reforçando o convite. Na seqüência 
o vereador Maicon Fabiano de Oliveira manifestou-se agradecendo a aprovação de sua 
indicação e ressaltando que a mesma é com intuito de auxiliar a Administração. 

Finalizando o vereador Antônio Célio Gonçalez teceu esclarecimentos ao motivo que 
ensejou a votação contrária à indicação do Vereador Maicon, se posicionando contrario a 
criação de cargos, entendendo que a criação de cargo, principalmente de provimento em 
comissão, afeta todos os servidores municipais. Concluídos os pronunciamentos e não 
havendo mais nada a tratar, a Presidência anunciou a próxima sessão ordinária que será 



realizada dia 03 de abril 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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