
    ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20/12/2016 
 
        Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2016 (Dois mil e dezesseis), no 
recinto da Câmara Municipal de Meridiano, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, 
n.º 1684, realizou-se a Sessão Extraordinária para tratar das matérias para a qual 
foi convocada. Às 08:00 horas, sob a Presidência do edil Agnaldo Rodrigues da 
Silva, titular do cargo, que convidou inicialmente o Secretário para que 
procedesse à chamada regimental, constando estarem presentes os seguintes 
vereadores que compõem este Poder Legislativo:- Adailton Piacente Dias, 
Agnaldo Rodrigues da Silva, Alexandre Donizete Lopes, Alziro Ferreira, 
Antônio Célio Gonçalez, Cleri Nunes da Cruz Duran e Valdeir José Silva 
ausentes os vereadores Claudenir Tonelotti e Maicon Fabiano de Oliveira. 
Portanto com “quorum” suficiente, o senhor Presidente declarou sob a proteção 
de Deus, iniciados os trabalhos da presente reunião, solicitando a dispensa das 
leituras das atas das sessões anteriores realizadas em 03/10, 07/11, 22/11 e 
05/12, que acatado o pedido de dispensa pelos senhores vereadores, foram 
submetidas em discussão e votação e aprovadas por unanimidade. Na seqüência 
a Presidência convidou a vereadora Cleri Nunes da Cruz Duran para secretariar 
os trabalhos e ato continuo, solicitou da mesma que procedesse a leitura do 
Projeto de Lei n.º035/2016, autoria do Chefe do Poder Executivo, dispondo de 
autorização para proceder a abertura de um crédito adicional suplementar e dá 
outras providências, cuja matéria restou aprovada por unanimidade dos 
presentes sem restrições ou comentários. Na seqüência o senhor Presidente 
informou que passariam a apreciar o Projeto de Lei Complementar n.º 008/2016, 
de autoria do senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre o cancelamento dos 
débitos tributários prescritos em dívida anteriores ao exercício de 2011 e dá 
outras providências, cuja matéria recebeu aprovação  por unanimidade dos 
presentes sem restrições ou comentários. Nada mais havendo a tratar o senhor 
Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da ata da 
sessão extraordinária realizada nesta data e depois de concluído os trabalhos, 
reiniciou a mesma, solicitando a Secretária designada para proceder à sua leitura 
e em seguida submeteu-a em votação, a qual recebeu aprovação unânime dos 
vereadores presentes, sem restrições ou comentários, após o que, declarou 
encerrada esta reunião, assinando a presente ata, determinando aos Senhores 1º e 
2º Secretários para igualmente assinarem a mesma.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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