
 

 

 
 

EDITAL 
 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Meridiano/SP, EDIVAN 

CASSIO TONELOTE, FAZ SABER aos Senhores Vereadores e a quem possa interessar, que a 

ORDEM DO DIA da Câmara Municipal de Meridiano/SP, a ser discutida e votada no dia 17 de 

maio de 2021, segunda-feira, às 20h00min, na Sessão Ordinária, será a seguinte:  

    

 MATÉRIA                            ASSUNTO                                             AUTOR 

Projeto de Lei 
n° 015/2021 

Dispõe sobre implantação de dispositivos de passagem que 
possibilitem a segura transposição da fauna sobre as estradas, 

rodovias e ferrovias e dá outras providências. 

Chefe do Poder 
Executivo 

Projeto de Lei 
n° 016/2021 

Dsipõe sobre abertura de um crédito adicional-especial no 
valor de R$41.000,00 destinado a incrementar dotação do 
orçamento vigente e dá outras providências. 

Chefe do Poder 
Executivo 

Projeto de Lei 
n° 017/2021 

Dsipõe sobre abertura de um crédito adicional- especial no 
valor de R$619,33 destinado a incrementar dotação do 
orçamento vigente e dá outras providências. 

Chefe do Poder 
Executivo 

Projeto de Lei 
n° 018/2021 

Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional- suplementar 
no valor de R$208.623,74 destinado a incrementar dotações 
do orçamento vigente e dá outras providências. 

Chefe do Poder 
Executivo 

Projeto de Lei 

n° 019/2021 

Dispõe de autorização para o município de Meridiano/SP fazer 

cessão para utilização de imóvel público de sua propriedade a 
título gratuito e em comodato  
à empresa score gestão e educação faculdade Anhanguera e 
dá outras providências. 

Chefe do Poder 

Executivo 

Indicação n° 
029/2021 

Solicita a reativação do poço da praça no Povoado do Santo 
Antônio do Viradouro. 

Vereador 
Benedito Franco 

da Costa 

Indicação n° 
030/2021 

Solicita a instalação de ouvidoria de acordo com a legislação, 
na Prefeitura Municipal de Meridiano. 

Vereador 
Presidente 
Edivan Cassio 
Tonelote 

Indicação n° 
031/2021 

Solicita a transmissão online das licitações e audiências 
públicas.  

Vereadora 
Juliana Lima de 
Miranda 

Indicação n° 
032/2021 

Solicita a realização da semana da Acessibilidade e Inclusão 
dos deficientes e demais minorias. 

Vereador Rui 
Dias Barbosa 

Indicação n° 
033/2021 

Solicita o estudo junto ao DER para a instalação de alça de 
acesso nas proximidades da via  popularmente conhecida 
como “estrada do abacaxi” 

Vereador Rui 
Dias Barbosa. 

Indicação n° 
034/2021 

Instalação de câmeras de vigilância nos acessos da cidade e 
também placas de sinalização indicando que a cidade é 

monitorada. 

Vereador Uelton 
de Paula Garcia.  

Ofício n° 
029/2021 

Levantamento de custos junto ao setor de obras para o 
recapeamento asfáltico da estrada da jacilândia. 

Vereadora 
Juliana Lima de 
Miranda 

 
Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes 

 
Meridiano, 14 de maio de 2021. 

 
 
 

EDIVAN CASSIO TONELOTE 

Presidente da Câmara Municipal de Meridiano 
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