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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 25 de janeiro de 2008. Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano
dois mil e oito, às 9,00 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, 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 Senhor Prefeito Municipal, conforme Of. nº 03/2008,
datado de 22 de janeiro de 2008, 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 01/2008, de autoria do
Vereador Edgar Saggiorato, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº
01/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes e Requerimento nº 02/2008, de autoria da Vereadora Cristina
Aparecida Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência, nos trabalhos da presente sessão, o Projeto de Lei nº
02/2008, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº
3.667, de 19 de dezembro de 2007, que estima a receita e fixa a despesa do
município para o exercício financeiro de 2008. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Neste momento foi suspensa a sessão para colheita de assinatura
nos pareceres, o Sr. Presidente manteve os mesmos Vereadores nas Comissões, à
exceção da Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto, substituída pelo Vereador
Natal Furlan. Reaberto os Trabalhos passou-se a ordem do dia relativa ao ato
convocatório: 01) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 01/2008,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
suplementar no orçamento vigente. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 02) - Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 02/2008, de
autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.667, de 19
de dezembro de 2007, que estima a receita e fixa a despesa do município para o
exercício financeiro de 2008. Neste momento solicitou o uso da palavra os
Vereadores José Arantes da Silva e Antonio Carlos Bueno Gonçalves. Após o uso
da palavra entrou em votação o Projeto de Lei nº 02/2008, aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a presente sessão, tendo faltado a mesma a
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Vereadora Marcia Cristina Zanoni Couto. E para constar, Fábio Augusto Garcia,
Assistente Administrativo, digitei a presente ata, a qual é conferida por Roberto
Pinto de Campos, Assessor Jurídico, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.

