
Pauta da 10ª Sessão Ordinária – Data 21 de Junho de 2017 

 EXPEDIENTE  

Projeto de Lei: 

 

Projeto de Lei nº 039/2017 

Interessado: Flávio Daniel Alves  

Assunto: “Institui o Fórum Municipal da Educação de Potirendaba e dá 

outras providências”. 

 

Requerimento: 

 
Requerimento nº 052/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andrea 

Assunto: Requer junto ao IPREMPO, balancete financeiro. 

Indicação: 
 

Indicação nº 152/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andrea 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, propondo o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) de um plano de saúde, aos 

servidores municipais ativos e inativos, com o objetivo de oferecer 

atendimentos médicos, odontológicos, laboratoriais, rede hospitalar e todos 

os demais procedimentos nesse setor. 

 

Indicação nº 153/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andrea 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando a instalação 

de placas de sinalização (15 minutos) e pintura de solo em frente a 

Drogaria Poupaqui, localizada no Largo Bom Jesus, nº 950, centro; e 

Drogaria Total, localizada no Rua Achiles Malvezzi nº 1185, centro. 

 

Indicação nº 154/2017 

Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 



Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando ligar as Ruas 

Severino Ariosi com a Rua Luiz Pavan. 
 

Indicação nº 155/2017 

Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando rebaixar 

acostamento na altura do Km da Rodovia Vicinal José Aguiar. 

 

ORDEM DO DIA: 
 
- Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 024/2017, de autoria do 

Executivo, que “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração 

da Lei Orçamentária do município para o exercício de 2018 e dá outras 

providências”;  

 
- Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 025/2017, de autoria do 

Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 

2018/2021 e dá outras providências”;  

 
 

 
    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 19 de Junho de 2017 

 

 
     Verº - Luciano José Nunes 
       Presidente da Câmara 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: 

Data: 02 de Agosto de 2017 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 

 


