
Pauta da 4ª Sessão Ordinária – Data 15 de Março de 2017  

EXPEDIENTE  
Projeto de Lei: 

 

Projeto de Lei nº 016/2017 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “Delimita o perímetro urbano do município, em especial do 
bairro do Coqueiral”. 
 
Projeto de Lei nº 017/2017 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial 
na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, para os fins que 
especifica”. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 002/2017 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a criar vagas parra o cargo de 
enfermeiro, que passarão a compor o anexo II da Lei nº 1.543 de 18 de 
Março de 1994, e dá outras providências”. 
 
Requerimento: 
 
Requerimento nº 024/2017 
Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa 
Assunto: Requer junto ao Executivo que seja enviado a esta Casa 
Legislativa, informações informando o(s) nome(s) e o(s) endereço(s) da(s) 
empresa(s) prestadora de serviços laboratoriais e na saúde em geral, que 
estão prestando os referidos serviços neste município de Potirendaba-SP. 
 

Indicação: 

 
Indicação nº 081/2017 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  
Assunto: Indica ao Executivo construção de uma ponte de concreto no 
prolongamento da Rua Barão do Rio Branco ligando ao bairro Alvorada. 
 
 



Indicação nº 082/2017 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo mudança de local do poste de energia 
elétrica localizado na Rodovia Luiz Carlos Brandolezzi,  no novo trevo que 
dá acesso a Empresa Protendit, pois o mesmo esta localizado defronte a 
pista, podendo causar acidentes aos que ali transitam.   
 
Indicação nº 083/2017 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   
Assunto: Indica ao Executivo instalação de rede e postes de iluminação 
pública na Vicinal Ângelo Miqueletti até o Armazém Comunitário. 
 
Indicação nº 084/2017 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   
Assunto: Indica ao Executivo providências para que seja construída uma 
ponte de concreto na continuação da Avenida Gabriel Peres Martins 
ligando o anel viário para desafogar o trânsito de caminhão no centro da 
cidade. 
 
Indicação nº 085/2017 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro   
Assunto: Indica ao Executivo disponibilização de ônibus "circular" 
gratuito, para os alunos do período noturno da rede pública de ensino, 
especialmente no horário da saída da escola (na volta para casa). 
  
Indicação nº 086/2017 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro   
Assunto: Indica ao Executivo recapeamento asfáltico em todas as ruas do 
Conjunto Habitacional Luiz Pastorelli.   
 
Indicação nº 087/2017 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto pedrão   
Assunto: Indica ao Executivo providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, no sentido de elaboração de projeto de Lei, bem 
como seu envio a esta Casa Legislativa, autorizando a receber doações para 
a APAE e Lar São Vicente de Paula, por meio da SAEP, incluindo o valor 
da contribuição na fatura de consumo de água. 
 
 
 



Indicação nº 088/2017 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, para contratação de 
funcionários para as unidades dos bebês nos berçários nas creches, são 
poucos funcionários para os cuidados com recém nascidos. 
 
 
Indicação nº 089/2017 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, para que no dia 07 de Abril 
(dia mundial da saúde), seja feito no Centro de Eventos um mutirão de 
exames e conscientização sobre pressão arterial e diabetes, inclusive com 
participação de um nutricionista.  
 
 
Indicação nº 090/2017 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando construção de 
cobertura nos portões das creches onde os pais deixam e buscam seus 
filhos. 
 
 
Indicação nº 091/2017 
Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando fazer a ligação de 
energia elétrica da rede para a Creche “José Auzilio Botaro”, pois a mesma 
não foi ligada até o presente momento. 
 
 
Indicação nº 092/2017 
Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, que seja concedido em 
caráter de urgência, o reajuste salarial anual para os servidores públicos 
municipais, de acordo com índice de inflação, referente aos exercícios de 
2011, 02012 e 2013, haja vista que no referido período não foi concedido o 



aludido reajuste, previsto no artigo 2º, da Lei Municipal Complementar nº 
001/2005. 
 
 
    Câmara Municipal de Potirendaba 
     Em 13 de Março de 2017 
 
 
     Verº - Luciano José Nunes 
       Presidente da Câmara 
 
 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: 
Data: 05 de Abril de 2017 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 

 

 


