CÂMARA MUNICIPAL DE PRATÂNIA
- Estado de São Paulo –

SESSÃO LEGISLATIVA DE 2012

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2012
14 DE MAIO DE 2012
Obs: Os arquivos das Indicações estão postados em PROPOSITURAS –
INDICAÇÕES, os de Requerimentos em PROPOSITURAS-REQUERIMENTOS e
o Projeto de Lei em PROPOSITURAS – PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS.

EXPEDIENTE:
Matérias dos Vereadores a serem discutidas e votadas:

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO nº 20/2012 – de autoria do Vereador NEY VIEIRA NASCIMENTO.
(REAPRESENTAÇÃO)
“Indica ao Prefeito Municipal, senhor Marcos Roberto Fernandes Corrêa, a
necessidade da construção, numa primeira etapa, de calçadas nos corredores e em
redor dos túmulos da parte nova do Cemitério Municipal de Pratânia, sendo esse
melhoramento estendido posteriormente para a parte antiga do mesmo, onde haverá
maior dificuldade para sua realização devido ao desalinhamento dos túmulos.”
INDICAÇÃO nº 21/2012 – de autoria do Vereador KLEBER AUGUSTO LEITE.
“Indica ao senhor Marcos Roberto Fernandes Corrêa, Prefeito Municipal de Pratânia,
a necessidade de ser contratado um profissional da área da nutrição (Nutricionista),
para dar atendimento à população, no Posto de Saúde de Pratânia.”
INDICAÇÃO nº 22/2012 – de autoria do Vereador MAURO CORRÊA DA SILVA.
“Indica ao senhor Marcos Roberto Fernandes Corrêa, Prefeito Municipal de Pratânia,
que seja determinado ao Departamento Municipal de Trânsito que implante (pinte)
uma faixa de segurança, também conhecida como “faixa de pedestres”, delimitando
uma determinada área para a segura travessia de pedestres, na Rua Padre José
Marins em frente ao Posto Municipal de Saúde Benedito de Souza, desta cidade.”
INDICAÇÃO nº 23/2012 – de autoria da Vereadora ANA GONÇALVES
RODRIGUES.
“Indica ao senhor Marcos Roberto Fernandes Corrêa, Prefeito Municipal de Pratânia,
que seja determinado ao Departamento Municipal de Trânsito providenciar a
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repintura de todas as lombadas (redutores de velocidade) existentes nas diversas
ruas da cidade, bem como que as mesmas sejam sinalizadas verticalmente, através
da colocação de postes com respectivas placas indicando a existência desses
obstáculos.”
INDICAÇÃO nº 24/2012 – de autoria do Vereador ODAIR JOSÉ POLIDO.
“Indica ao senhor Marcos Roberto Fernandes Corrêa, Prefeito Municipal de Pratânia,
que entre em contato com o Dr. Elias Antonio de Oliveira, Diretor Regional da
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, do Centro Regional de Botucatu, a
fim de verificar a viabilidade da instalação, no município de Pratânia, de uma agência
do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador.”

REQUERIMENTO:
REQUERIMENTO nº 20/2012 – de autoria do Vereador LUÍS CARLOS JOSEPETTI
BASSETTO.
“REQUER à Mesa, depois de ouvido o Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, requerendo-lhe que encaminhe a esta Câmara cópias
dos processos administrativos, dos empenhos, notas fiscais e contratos, documentos
esses referentes às contratações, com recursos da Educação, de empresas que
realizaram pesquisas nos anos de 2011 e 2012, para Avaliação do Setor de
Educação Municipal de Pratânia. Requer, ainda, o envio a Câmara de cópias dos
questionários aplicados nas pesquisas, cópias das respostas dadas pelas pessoas
entrevistadas, nome e endereço de todos os entrevistados e relatórios finais
apresentados pelas empresas responsáveis pelas pesquisas.”

PROJETO DE MOÇÃO DE PÊSAMES:
Serão encaminhada para a Ordem do Dia da próxima Sessão.
PROJETO DE MOÇÃO DE PÊSAMES N° 01/2012 – de autoria do Vereador LUÍS
CARLOS JOSEPETTI BASSETTO.
“Moção de Pêsames apresentando o profundo sentimento de tristeza dos
Vereadores e do povo de Pratânia, bem como externando as mais sinceras
condolências aos membros de sua família, pelo falecimento do senhor José
Salvador Perez, conhecido artisticamente como TINOCO, ocorrido em São Paulo, no
dia 4 de maio de 2012”

PROJETOS DE LEI:
Serão encaminhados às Comissões para Parecer:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 02/2012 – de autoria do EXECUTIVO.
Autoriza o Poder Executivo doar área para ampliação de empresa local. (A empresa
que poderá receber a área em doação é ELAINE DA SILVA ROSA MAION –EPP)
PROJETO DE LEI N° 09/2012 – de autoria do EXECUTIVO.
Autoriza o Poder Executivo promover a abertura de Créditos Adicionais Especiais,
no Orçamento Municipal der 2012, bem como, proceder às alterações necessárias
na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.
Estes projetos de Lei poderão ser encaminhados à Ordem do Dia da presente
Sessão.

ORDEM DO DIA:
Recebendo pareceres das Comissões, poderão ocorrer as primeiras discussões e
votações dos Projetos de Leis Complementares números 01/12 e 02/12, bem como
do Projeto de Lei Ordinária número 09/12.
-------------------------------------------São os únicos Projetos em tramitação atualmente na Câmara.
Todos os demais já foram discutidos e votados em sessões anteriores.
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