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               Aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), no recinto 
da Câmara Municipal de Meridiano, situada à Rua Luiza Feltrin Guilhén, nº 1684, realizou-se 
a Sessão Extraordinária para tratar das matérias para a qual excepcionalmente foi convocada. 
Às 08:00 horas, sob a Presidência do vereador João Flávio Binhardi, titular do cargo que 
convidou inicialmente o Secretário que procedesse a chamada regimental, constando estarem 
presentes os seguintes vereadores: Agnaldo Rodrigues da Silva, Antônio Célio Gonçalez, 
Cláudio Tranqueira, Carlos Alberto Savazzi, Ismael Aparecido Marçal, João Flávio Binhardi 
e Maicon Fabiano de Oliveira, ausentes Fábio Paschoalinoto e Marciano Rodrigues da Silva. 
Portanto com “quorum” suficiente, o senhor Presidente declarou sob a proteção de Deus, 
iniciados os trabalhos da presente sessão, solicitando inicialmente para que o 1º Secretario, 
procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que submetida pela Presidência em discussão e 
votação, restou aprovada por unanimidade. Na seqüência foi anunciado pelo senhor 
Presidente a leitura do Projeto de Lei Complementar n.º 03/2017, autoria da Mesa da Câmara, 
concedendo nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal, reajuste dos 
vencimentos aos Servidores Públicos do Poder Legislativo e dá outras providências, cuja 
matéria recebeu aprovação dos presentes sem restrições ou comentários. Na seqüência foi 
submetido à apreciação e deliberação do plenário, o Projeto de Lei Complementar n.º 
006/2017, de autoria do Exmo. Prefeito de Meridiano, dispondo de autorização para proceder 
a criação de cargos de Chefe de Gabinete e Assessor de Área de Informática e alteração de 
referências de outros cargos todos de provimento em comissão, junto ao Quadro de Pessoal 
Municipal e dispondo sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores ativos, inativos e 
pensionistas da Prefeitura de Meridiano e dá outras providências. Concluída a leitura a 
Presidência franqueou a palavra, manifestando-se o vereador Antônio Célio Gonçalez dizendo 
que irá votar a favor do projeto em discussão, porém, contra sua vontade, explicando que se 
encontram em situação difícil todos os vereadores, alegando que se não aprovarem a criação 
dos cargos em comissão e aumento de referencias, não seria aprovado, também, o reajuste 
salarial dos servidores da municipalidade, já que ambos estão agrupados em único projeto. 
Concluído o pronunciamento e não havendo mais manifestação, submeteu a propositura ao 
plenário que restou aprovada por unanimidade dos presentes sem restrições. 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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