CÂMARA MUNICIPAL DE PRATÂNIA
- Estado de São Paulo –

SESSÃO LEGISLATIVA DE 2012
1ª SESSÃO ORDINÁRIA
13 DE FEVEREIRO DE 2012

Expediente:
Matérias dos Vereadores a serem discutidas e votadas:
INDICAÇÕES
INDICAÇÃO nº 01/2012 – de autoria do Vereador Custodio Fávero.
]
“Sugere ao Prefeito encaminhar a esta Câmara, projeto de lei modificando o artigo
1º, da Lei Municipal nº 365, de 11/03/2009, a fim de antecipar para o mês de janeiro
de cada ano, a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores do Poder
Executivo, bem como os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de
Pratânia”.
INDICAÇÃO nº 02/2012 – de autoria do Vereador Luís Carlos Josepetti Bassetto.
“Sugere ao Prefeito que transfira, de conformidade com as normas legais e
constitucionais, da Dotação Orçamentária de 2012, no valor de 391 mil reais,
destinada ao Gabinete do Prefeito, a verba de 50 mil reais para o Núcleo de
Atendimento Social ‘Angela Martin Bassetto, como subvenção para custeio de suas
atividades”.
INDICAÇÃO nº 03/2012 – de autoria da Vereadora Ana Gonçalves Rodrigues.
“Indica a necessidade de ser modificado o trajeto dos ônibus circulares, visando à
criação de novos pontos de parada na COHAB e Nova Prata, bem como que sejam
construídos abrigos para os passageiros, dotados de cobertura e bancos, em todos
os pontos”.
INDICAÇÃO nº 04/2012 – de autoria dos Vereadores Enio Antonio Zerves e Sandro
Luiz Geraldo Pereira.
“Sugere a denominação de ‘UBS Jane Amanda Jerônimo – Dra. Jane’, para o Posto
de Saúde do CDHU”.
INDICAÇÃO nº 05/2012 – de autoria do Vereador Mauro Correa da Silva.
“Solicita uma reforma completa da ponte de madeira sobre o Rio Jacu, na Vicinal
Flávio da Fonseca, que liga Pratânia ao Monte Alegre”.,
INDICAÇÃO nº 06/2012 – de autoria do Vereador Kleber Augusto Leite.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRATÂNIA
- Estado de São Paulo –
“Indica ao Prefeito que encaminhe a este Legislativo, projeto de lei denominando de
“Rua Joaquim Zechel” a rua que foi aberta no lote de terreno adquirido pela
Prefeitura para a construção de casas populares, no Bairro Pratinha”.

REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTO nº 01/2012 – de autoria do Vereador Luís Carlos Josepetti
Bassetto.
“REQUER à Mesa que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe
informações sobre a destinação do saldo orçamentário da Câmara, restituído aos
cofres municipais no final do Exercício de 2011, sendo que na oportunidade foi
proposto que o mesmo fosse destinado ao Núcleo de Atendimento Social ‘Angela
Martin Bassetto’”.
REQUERIMENTO nº 02/2012 – de autoria do Vereador Odair José Polido.
“REQUER à Mesa que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe
informações sobre prestação de serviços comunitários junto a órgãos municipais
pelo senhor Dino Quessada Gimenes, em cumprimento à condenação eleitoral”.
PROJETO DE LEI:
PROJETO DE LEI N° 02/2012 – de autoria da Mesa da Câmara Municipal.
“Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual sobre o vencimento dos
servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo do Município de
Pratânia”.
Este projeto de Lei será encaminhado às Comissões para emissão de Pareceres.

Ordem do Dia:
Está prevista a discussão e votação do PROJETO DE LEI N° 02/2012 – de autoria
da Mesa da Câmara Municipal, que “Dispõe sobre a concessão de revisão geral
anual sobre o vencimento dos servidores públicos e agentes políticos do Poder
Legislativo do Município de Pratânia”.
É o único Projeto de Lei em tramitação atualmente na Câmara.
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