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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 18 de dezembro de 2007. Aos dezoito dias do mês de dezembro do
ano dois mil e sete, às 17,00 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”,
teve início a Sessão Extraordinária desta Câmara. Presentes os seguintes
Vereadores: Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Cristina Aparecida Batista, Edgar
Saggioratto, José Arantes da Silva, Juliano Marquezelli, Marcia Cristina Zanoni
Couto, Natal Furlan, Nelson Pagoti e Valdir Rosa. Havendo número legal, o Sr.
Presidente, Vereador Nelson Pagoti, declarou abertos os trabalhos da presente
sessão extraordinária, convocada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme Of. nº
128/2007, datado de 14 de dezembro de 2007, a qual solicitou ao 1º Secretário
Vereador Antonio Carlos Bueno Gonçalves que procedesse com a leitura de
referido documento. A seguir, foi lido e colocado em votação o Requerimento nº
585/2007, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais seis edis, para
que seja apreciado sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o
Projeto de Lei nº 157/2007, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
criação do emprego de Agente Comunitário de Saúde, na forma que especifica.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes e Requerimento nº 586/2007, de
autoria do Vereador Valdir Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que seja
prorrogada a sessão ordinária programada para o dia 04 de fevereiro de 2008
(segunda-feira), para o dia 07 de fevereiro de 2008 (quinta-feira), com início às 20
horas. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, passou-se a
ordem do dia relativa ao ato convocatório do Senhor Prefeito. 01) - Primeira e
Segunda Discussão Projeto de Lei nº 157/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que dispõe sobre a criação do emprego de Agente Comunitário de
Saúde, na forma que especifica. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
02) - Primeira Discussão Projeto de Lei Complementar nº 06/2007, de autoria do
Executivo Municipal, que visa aprovar o novo Código Tributário do Município de
Pirassununga e dá outras providências. Neste momento, a Vereadora Cristina
Aparecida Batista requereu a suspensão dos trabalhos, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Reaberto os trabalhos verificou-se que, foram
apresentadas as Emendas nºs 01 à 07/2007 ao Projeto de Lei Complementar nº
06/2007, as quais foram lidas e receberam pareceres verbais favoráveis das
Comissões Permanentes, exceto a Emenda nº 06/2007 que recebeu parecer
contrário da Comissão de Finanças, Orçamento e Lavoura e da Vereadora Marcia
Cristina Zanoni Couto (Comissões Permanentes que faz parte). Em discussão,
referido Projeto, requereu a Vereadora Cristina Aparecida Batista que o Projeto de
Lei Complementar fosse votado por títulos, e as respectivas Emendas em bloco,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Logo o
Projeto de Lei Complementar nº 06/2007 foi aprovado por unanimidade de votos
dos presentes, bem como, as Emendas apresentadas. Após a votação, e em virtude
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do ofício do Senhor Prefeito Municipal e nos termos do artigo 31 e parágrafo 6º do
artigo 8º, da Lei Orgânica do Município, o Senhor Presidente convocou os Senhores
Vereadores para a próxima sessão extraordinária, a ser realizada no dia 28 de
dezembro de 2007, às 9 horas. Após terminar a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação
Pessoal. Usou da palavra o Vereador inscrito, Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Por
fim, usou da palavra o Vereador José Arantes da Silva. Não havendo mais
Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma o Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno. E para constar, Fábio Augusto Garcia, Assistente Administrativo,
digitei a presente ata, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano,
Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.

