
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 13/06/2015 
 

                Aos 13 (treze) dias do mês de Junho de 2015 (dois mil e quinze), no 
recinto da Câmara Municipal de Meridiano, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, 
nº 1.684, realizou-se a Sessão Extraordinária para tratar dos assuntos para a qual 
foi convocada. Às 09:00 horas, sob a Presidência do vereador Maicon Fabiano 
de Oliveira, titular do cargo que convidou inicialmente o Secretário que 
procedesse a chamada regimental, constando estarem presentes os seguintes 
vereadores: Agnaldo Rodrigues da Silva, Alexandre Donizete Lopes, Antônio 
Célio Gonçalez, Claudenir Tonelotti, Cleri Nunes da Cruz Duran, Maicon 
Fabiano de Oliveira, Paulo César Rizato e Valdeir José Silva, ausente o vereador 
Alziro Ferreira, portanto com “quorum” suficiente, o senhor Presidente declarou 
sob a proteção de Deus, iniciados os trabalhos da presente sessão, anunciando 
que as leituras das atas das Sessões anteriores teriam suas leituras proteladas. Na 
seqüência solicitou ao Secretário que procedesse a leitura das matérias, sendo 
inicialmente submetida à apreciação e deliberação do Plenário, o Projeto de Lei 
nº 024/2015, autoria do Poder Executivo, dispondo de autorização para 
acrescentar dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano 
Plurianual de Investimentos vigentes e dispõe de abertura de um crédito 
adicional especial, no valor de R$-6.378,11(seis mil, trezentos e setenta e oito 
reais e onze centavos), destinado a suplementação de dotação orçamentária para 
pagamento final dos serviços de reforma, adequação e iluminação do Velório e 
Cemitério Municipal e dá outras providências, cuja matéria restou aprovada por 
unanimidade dos presentes sem restrições ou comentários. Na seqüência foi 
submetido à apreciação e deliberação do plenário, o Projeto de Lei n.º 025/2015, 
autoria do senhor Prefeito Municipal,  dispondo de autorização para acrescentar 
dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de 
Investimentos vigentes e dispõe de abertura de um crédito adicional especial, no 
valor R$-28.000,00(vinte e oito mil reais) destinado a aquisição de 
equipamentos e mobiliários para a Unidade Básica de Saúde de Meridiano e dá 
outras providências, cuja propositura restou aprovada por unanimidade dos 
presentes sem restrições ou comentários. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor Presidente 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 pela Presidência e pelos 1º e 2º 
Secretários.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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