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Os vereadores que esta subscrevem, fazendo uso de 

suas prerrogativas legais, apresentam Moção de Pesar pelo falecimento do 

ex-vereador Luiz Silvério Quadrelli. 

J U S T I F I C A T I V A: 

O Município de Meridiano está de luto pelo 

falecimento do homem público e pai de família que faleceu dia 21 de abril. 

Senhor Luiz Silvério Quadrelli nasceu em seis de 

novembro de um mil novecentos e quinze na cidade de Cravinho. 

Residiu por vários locais antes de fixar residência 

em Meridiano, mas, foi nesta terra de povo gentil e hospitaleiro que ele 

escolheu para viver, isso, no ano de 1952. Morou no Sítio São Luiz, na 

mesma comunidade, onde trabalhou, ajudou na realização de quermesses 

junto à capela e em jogos de futebol daquele lugarejo.  

  Senhor Luiz Silvério Quadrelli era casado com a 

saudosa senhora Regina Buzzo Quadrelli desde 24/11/1936, e desse feliz 

enlace, nasceram seis filhos. Era de família de lavradores e trabalhou toda sua 

juventude na agricultura com seus pais e irmãos e após sua mocidade, 

continuou seu incessante trabalho, onde cultivou vários cereais e teve o café 

como precursor e fonte principal da agricultura familiar.  

Em 1959 o senhor Luiz Silvério Quadrelli, 

candidatou-se vereador, a pedido do ex-prefeito, saudoso Donato Marcelo 

Balbo, cujo mandato se findou em 31 de dezembro de 1963. Ainda no 

exercício de suas funções, no ano de 1963, exerceu a Presidência deste Poder 

Legislativo, dando admirável contribuição à administração, com efetiva  

participação  da  Câmara Municipal. Devemos salientar que o cargo eletivo 

naquela época era exercido gratuitamente, sem nenhum ônus ao Poder 

Público.   

 



Em sua vida política, podemos destacar sua luta em 

promover a construção das Escolas Rurais do Bairro Alto Alegre e Fazenda 

Jacilândia. Na época, década de 60, os anseios políticos e da população eram 

as obras de instalação da rede de distribuição de energia elétrica do 

município, acreditando no franco desenvolvimento da cidade.  

                                       Esposo exemplar, bom pai e cidadão consciente, 

senhor Luiz Silvério Quadrelli dialogava com todos os segmentos políticos e 

sociais, tornando-se referência de postura cívica e de amor ao município e 

com certeza, foi um agente político ligado aos anseios populares e jamais se 

afastou dos valores indestrutíveis da cidadania. 

Todos nós, Vereadores da Câmara Municipal de 

Meridiano, estamos solidários com os familiares e externamos os sentimentos 

de tristeza e pesar, rogando a DEUS que traga conforto aos corações 

enlutados com a perda do ente querido.  

Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, 

Em, 22 de Abril de 2015. 
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