
Pauta da Ordem do Dia - 5ª Sessão Ordinária – Data 04 de Abril de 2.018 

EXPEDIENTE 

 Projeto de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 022/2018 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Empresa Cofco 

Brasil S. A, para pavimentação asfáltica na Rua Namur Vieira Abdalla, localizada 

no Loteamento Cristo Redentor, em Potirendaba – SP”. 
 

Indicação: 
 

   

Indicação nº 046/2018 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, visando aquisição de área de terra para a 

construção de um novo cemitério municipal. 

 

Indicação nº 047/2018 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, visando aquisição de área de terra para 

construção de um aterro sanitário em nosso município. 

 

Indicação nº 048/2018 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, visando reciclagem do lixo coletado em 
nosso município.  

 

Indicação nº 049/2018 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 

necessárias junto a Empresa Elaine Cristina Marcolino Ribeiro ME, visando um 

estudo em pagar insalubridade aos funcionários prestadores de serviço a SAEP, 

(manutenção rede de esgoto), coletores de lixo e demais funcionários que se 

enquadram.  



Indicação nº 050/2018 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 

necessárias junto a Empresa Elaine Cristina Marcolino Ribeiro ME, visando 

alteração no horário de trabalho dos funcionários do setor de limpeza 

(varredeiras), no período compreendido entre às 05:00 e 12:00 horas, devido a 

exposição ao sol.  

 

Indicação nº 051/2018 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira  

Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, visando elaboração de projeto para 

construção de um campo de futebol municipal, bem como, vestiários e 

arquibancadas no Loteamento Cristo Redentor em nosso município. (anexo 

croqui). 

 

    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 02 de Abril de 2018 

 

 
 
     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: 

Data: 18 de Abril de 2018 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 

 


