
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03/04/2017 . 
 
                Aos 03 (três) dia do mês de abril 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 062/2017, do Exmo. 
Senhor prefeito, contendo resposta de solicitações dos vereadores. Projetos de Leis 
Complementares nºs. 09,010 e 011/2017. Projetos de Leis n.sº 010, 011, 012, 013 e 
014/2017. Indicações n.ºs 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2017. Moção de 
Aplausos n.º 01/2017. Concluída a leitura do Expediente o senhor Presidente franqueou a 
palavra manifestando-se inicialmente o vereador Antônio Célio Gonçalez apresentando 
inicialmente Moção de Pesar à família enlutada do senhor Odair Quaresima pelo 
falecimento de sua esposa, senhora Deorides Quaresima e na seqüência solicitou empenho 
aos Nobres Pares vereadores para que todos se mobilizem, oficializando deputados da 
nossa região, no sentido de iniciar um movimento contra a reforma da previdência proposta 
pelo Senhor Presidente. Em seguida, manifestou-se o vereador Maicon Fabiano de 
Oliveira, referindo-se a solicitação que oficializou recentemente ao Exmo. Deputado 
Federal Dr. Sinval Malheiros, pleiteando recursos para a área da saúde e esporte da cidade, 
e reiterou novamente para que partes destes recursos sejam destinados e empregadas no 
Povoado do Santo Antônio do Viradouro. Posteriormente, fez citação de um trecho de uma 
revista de prestação de contas distribuída recentemente, enfatizando a referência do valor 
de um saldo positivo deixado pela administração anterior, de aproximadamente dois 
milhões de reais, formulando um requerimento verbal solicitando informação ao atual 
Prefeito, senhor Orivaldo Rizzato, a respeito dos valores citados no informativo 
FECHANDO A CONTA , página 09, formulada e distribuída pelo ex. Prefeito, senhor 
Aristeu Baldin, questionando a previsão para a execução das obras nas ruas citadas do 
Povoado de Santo Antônio do Viradouro. Concluído os pronunciamentos, primeiramente a 
Presidência submeteu ao plenário, a solicitação verbal do vereador Maicon ao Plenário, 
que restou aprovado por unanimidade 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 009/2017, autoria 
do senhor Prefeito de Meridiano, dispondo sobre a revogação do Art. 267 e alterando a 
redação do Parágrafo Único do Art. 110, ambos da Lei Complementar n.º 061, de 18 de 
janeiro de 2011, que estabelece o Regime Jurídico e Organiza o Quadro de Pessoal do 
Município de Meridiano, e dá outras providências. Concluída a leitura a Presidência 
franqueou a palavra e não havendo manifestação submeteu a matéria ao plenário que foi 
rejeitada por unanimidade dos vereadores sem restrições ou comentários. Na seqüência a 
Presidência submeteu ao Plenário, o Projeto de Lei Complementar n.° 010/2017, autoria do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo  de alteração na redação do inciso I, do § 1º do Art. 58 
da Lei Complementar n.º 060, de 18 de janeiro de 2011, que instituiu o Estatuto, Plano de 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do 
Município de Meridiano e dá outras providências, cuja propositura restou rejeitada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. Em prosseguimento com a sessão, a 
Presidência submeteu ao Plenário, o Projeto de Lei Complementar n.° 011/2017, autoria do 



Exmo. Prefeito de Meridiano, dispondo sobre alteração na redação do Parágrafo 2º do 
artigo 1º da Lei Complementar n.º 110, de 09/06/2016, visando o ajuste da alíquota de 
contribuição patronal para suprir o custo suplementar do plano de benefícios do Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Meridiano  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.° 
010/2017, autoria do senhor Prefeito, instituindo a Câmara de Conciliação para solucionar 
administrativamente os débitos relativos aos tributos do município que encontram-se 
registrados em Dívida Ativa e dá outras providências, cuja propositura restou aprovada por 
unanimidade sem restrições ou comentários. Em andamento com a sessão, a Presidência 
submeteu ao Plenário, o Projeto de Lei n.° 011/2017, autoria do senhor Prefeito Municipal, 
dispondo sobre a limpeza e conservação de terrenos localizados no perímetro urbano do 
Município de Meridiano 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.° 012/2017, autoria do Chefe do Poder 
Executivo, dispondo de elevação do valor mensal da subvenção social para a entidade 
COFASP - Comunidade das Famílias São Pedro, com sede no Município de Fernandópolis 
e dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Em seguimento foram submetidos à apreciação e deliberação do plenário, os 
Projetos de Lei nº 013/2017, dispondo de autorização ao Poder Executivo para contratar 
seguro de vida e por invalidez permanente, total ou parcial, em grupo, para os integrantes 
do Quadro dos Servidores Municipais Ativos do Município e dá outras providências e 
Projeto de Lei n.º 014/2017, ambos de autoria do Prefeito de Meridiano, dispondo de 
autorização ao Poder Executivo para proceder a abertura de um crédito adicional 
suplementar, no valor de R$ 25.000,00 destinado a suplementação de dotação do Fundo 
Municipal de Assistência Social e dá outras providências, cujas proposituras restaram 
aprovadas por unanimidade sem restrições ou comentários. Na seqüência o senhor 
Presidente colocou em discussão e votação a Indicação nº 016/2017, autoria dos vereadores 
Antônio Célio Gonçalez, Cláudio Tranqueira, João Flávio Binhardi, Ismael Aparecido 
Marçal e Marciano Rodrigues da Silva, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de 
Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando ao Departamento competente da 
Municipalidade, para que promovam reativação do viveiro de mudas de árvores (nativas, 
ornamentais e frutíferas) junto ao Pronaf. Com referencia a propositura fez uso da palavra 
o vereador Antônio Célio Gonçalez, que se manifestou explicando que esta reivindicação 
da reativação do viveiro de mudas surgiu de reuniões realizadas no município, em 
audiência pública do Meio Ambiente, demonstrando a importância da iniciativa que 
ajudaria o município a reconquistar uma boa posição no ranking do Município Verde-Azul, 
realçando os benefícios que este selo traz. Concluído o pronunciamento e não havendo 
mais manifestação, a Presidência submeteu a matéria ao plenário que restou aprovada por 
unanimidade sem restrições.  Continuando com a sessão foi submetido à apreciação e 
deliberação do plenário, a Indicação nº 017/2017, autoria do vereador Marciano Rodrigues 
da Silva, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo 
Rizzato, solicitando que o Setor competente da Prefeitura Municipal realize estudos no 
sentido de viabilizar que o ônibus escolar que faz o trajeto da Fazenda Jacilândia e que 
rotineiramente passa no Residencial Jardim Barreto receba autorização para transportar às 
crianças até a EMEI Dolores Maria Torrente. Com referencia a matéria o vereador 
Marciano se manifestou enfatizando a importância do transporte público escolar no bairro 
Jardim Barreto, visando para que assim, sejam preservadas a garantia e a segurança das 
crianças no trajeto para a escola, uma vez que se trata de um longo percurso a ser realizado 
por crianças muito pequenas. Concluído o pronunciamento e não havendo mais 
manifestação, a Presidência submeteu a matéria ao plenário que restou aprovada por 



unanimidade sem restrições. Em prosseguimento com a sessão, foram submetidas à 
apreciação e deliberação do plenário, a Indicação n.º 018/2017, autoria do vereador Fábio 
Paschoalinoto, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo 
Rizzato, solicitando a construção de um velório junto o Povoado de Santo Antônio do 
Viradouro, visando atender a necessidade do ato de se velar algum falecimento  e a 
Indicação n.º 019/2017, também de autoria do vereador Fábio Paschoalinoto, no sentido de 
ser oficiado ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando 
providencias no sentido de viabilizar  iluminação pública, instalação de tabela com aro 
para a prática de basquete na Quadra Esportiva e reparos na Academia de Ginástica 
situadas na Rua Nestor de Oliveira Martins, Bairro Recanto Maravilha, nesta 
municipalidade, cujas proposituras restaram aprovadas por unanimidade sem restrições ou 
comentários. Na seqüência foi submetido à apreciação e deliberação do plenário, a 
Indicação n.º 020/2017, autoria do edil Antônio Célio Gonçalez, no sentido de ser oficiado 
ao Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, para que o mesmo estude a 
possibilidade de promover a construção de um Centro de Zoonose neste município, matéria 
esta que restou aprovada por unanimidade sem restrições ou comentários dos vereadores.  
Ato continuo, a Presidência submeteu à apreciação e deliberação do plenário a Indicação 
n.º 021/2017, autoria do vereador Carlos Alberto Savazzi, no sentido de ser oficiado ao 
Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando adesão no programa 
Melhor Caminho, através do Governo do Estado de São Paulo, visando a recuperação das 
Estradas Vicinais que interligam Meridiano/Santo Antônio do Viradouro e a Estrada 
Municipal do Quadrelli. O vereador Carlos Alberto Savazzi se manifestou a respeito do 
pedido formulado por ele, para relatar que a situação das duas estradas referidas na 
indicação é degradante, solicitando apoio dos demais vereadores, para que seja aprovada a 
indicação do projeto de Melhor Caminho para as estradas, acentuando que o Prefeito já 
esteve com o Deputado Carlão Pignatari discutindo sobre o assunto. Concluído o 
pronunciamento e não havendo mais manifestação, a Presidência submeteu a matéria ao 
plenário que restou aprovada por unanimidade sem restrições. Em continuidade com a 
sessão, o senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do plenário, a Indicação 
n.º 022/2017, autoria do vereador Carlos Alberto Savazzi, no sentido de ser oficiado ao 
Exmo. Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando para que instrua o 
responsável pelo Departamento de Obras e Serviços Públicos, solicitando que seja 
providenciado a construção de redutor de velocidade (quebra-molas) na Vicinal Municipal 
Irmãos Fernando/Ângelo Morandin, perímetro urbano, nas proximidades do Bairro 
Residencial Jardim Barreto. Concluída a leitura e a palavra estando franqueada, o vereador 
Carlos Alberto Savazzi explicou que a implantação do redutor de velocidade (quebra-
molas), se faz necessária, pois grande quantidade de veículos passam pelo local, 
desenvolvendo alta velocidade, incutindo risco de serem provocados acidentes, e 
completando acredita que com a implantação do redutor de velocidade, será garantida 
maior segurança à população, principalmente para as crianças. Concluído o 
pronunciamento e não havendo mais manifestação, a Presidência submeteu a matéria ao 
plenário que restou aprovada por unanimidade sem restrições. Na seqüência o senhor 
Presidente submeteu à apreciação e deliberação do plenário, a Indicação n.º 023/2017, 
autoria do vereador Maicon Fabiano de Oliveira, no sentido de ser oficiado ao Exmo. 
Prefeito de Meridiano, senhor Orivaldo Rizzato, solicitando serviços de recapeamento da 
pavimentação asfáltica em todas as ruas e construção de galeria de águas pluviais na Rua C 
(entrada da Chácara Pereira), ambos serviços, no Povoado de Santo Antônio do Viradouro. 
Concluída a leitura a Presidência franqueou a palavra, manifestando-se o autor da matéria, 
relatando que em época de chuvas, a situação das ruas do Povoado do Santo Antônio do 
Viradouro ficam em situações precárias, assim como a falta de galerias em determinados 
locais, principalmente o local citado na indicação. Assim, ressaltou o pedido de solução 



para os problemas. Concluído o pronunciamento e não havendo mais manifestação, a 
Presidência submeteu a matéria ao plenário que restou aprovada por unanimidade sem 
restrições. E finalizando com a sessão, foi submetida ao Plenário, a Moção de Aplausos  n.º 
01/2017, autoria dos vereadores Antônio Célio Gonçalez e Ismael Aparecido Marçal, no 
sentido de ser oficiado ao organizadores da cavalgada  que foi realizada no transcorrer do 
aniversário de emancipação política  e administrativa do Município de Meridiano, dia 19 
de março,  representada pela srª Sandra Maria da Cruz, Assessora do Setor da Agricultura, 
parabenizando-a pela organização e realização do evento, cuja matéria que restou aprovada 
por unanimidade sem restrições ou comentários. 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 o vereador Carlos 
Alberto Savazzi se manifestando para registrar o pedido da população que lhe foi 
formulado recentemente, referente à implantação do redutor de velocidade na rua sete de 
setembro, explicando que o local não foi exatamente o que consta em sua indicação e que 
por razões de melhores condições, o local foi analisado e alterado para outro próximo. Na 
seqüência o vereador Marciano se manifestou para reivindicar os pedidos da população 
referentes aos pontos escuros que estão sem iluminação na cidade, solicitando para que os 
responsáveis tomem providências com relação a este problema na municipalidade. O 
vereador Antônio Célio Gonçalez se manifestou para agradecer a presença da assessora do 
Deputado Sinval Malheiros, agradecendo o apoio do Ilustre Deputado ao Município de 
Meridiano. E finalizando, o vereador Maicon Fabiano de Oliveira igualmente agradeceu a 
presença da assessora do Deputado Federal Sinval Malheiros e teceu agradecimentos ao 
Deputado Federal que vem ajudando o Município de Meridiano. Concluídos os 
pronunciamentos e não havendo mais nada a tratar, a Presidência anunciou a próxima 
sessão ordinária que será realizada dia 08 de maio 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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