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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada no dia 23 de janeiro de 2007. Aos vinte e três dias do mês de janeiro de
2007, 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, Marcia
Cristina Zanoni Couto, Natal Furlan, Nelson Pagoti, Valdir Rosa e Wallace Ananias de
Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr. Presidente Vereador Nelson Pagoti
declarou abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocada pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através do Ofício nº 07/2007 e Ofício de
retificação nº 09/2007, datados de 18 de janeiro de 2007, dos quais solicitou ao
Senhor Secretário que fizesse a leitura. Em seguida, foi colocado em votação os
Requerimentos nºs: 01/2007, de autoria do Vereador Dr. Edgar Saggioratto, e
subscrito por mais seis edis, para ser apreciado sob regime de urgência o Projeto de
Lei nº 05/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos às Escolas de Samba deste
Município, a título de suprimento de déficit e como forma de incentivo à manifestação
da cultura. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 02/2007, de autoria do
Vereador Dr. Edgar Saggioratto e subscrito por mais seis Edis, para ser apreciado
sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 06/2007, de autoria do Executivo
Municipal, que visa disciplinar a distribuição dos honorários advocatícios de
sucumbência aos causídicos municipais e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Em seguida, o Sr. Presidente nomeou, para
este ato, as Comissões Permanentes, observando a proporcionalidade legal. Para a
Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Ver. Edgar Saggioratto, Presidente; Ver.
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, Relator; e Ver. Natal Furlan, Membro. Comissão de
Finanças, Orçamento e Lavoura: Ver. Valdir Rosa, Presidente; Ver. Natal Furlan,
Relator; Ver. Wallace Ananias de Freitas Bruno, Membro. Comissão de Defesa do
Consumidor: Ver. Wallace Ananias de Freitas Bruno, Presidente; Ver. Natal Furlan,
Relator; e Ver. Valdir Rosa, Membro. Emitidos os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes pertinentes, passou-se à Ordem do Dia relativa ao ato
convocatório do Sr. Prefeito: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei
nº 05/2006, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos às Escolas de Samba deste Município, a título de
suprimento de déficit e como forma de incentivo à manifestação da cultura. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 06/2007, de autoria do Executivo Municipal, que visa disciplinar a
distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência aos causídicos municipais e
dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2007, que recebeu
pareceres verbais das Comissões Permanentes pertinentes. Colocado em votação o
Projeto de Lei nº 06/2007, o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a Emenda apresentada. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Antes de encerrar os trabalhos, a Presidência justificou ausência do Vereador José
Arantes da Silva. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente sessão,
tendo faltado à mesma os Vereador José Arantes da Silva e Juliano Marquezelli. E
para constar, foi por mim, Giselle Benatti Bodini, datilografada e conferida por Adriana
Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Câmara, que vai devidamente assinada.
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