
Pauta da Ordem do Dia -14ª Sessão Ordinária – Data 19 de Setembro de 2.018 

 

EXPEDIENTE 

 

Projeto de Lei: 
 

Projeto de Lei nº 064/2018CM 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira e Outros  

Assunto: “Altera a redação do Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.793 de 15 de 

Setembro de 2017”. 

 
 
Requerimento: 
 
Requerimento nº 081/2018 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 

Assunto: Requer junto ao Executivo que seja informado a esta Casa Legislativa, 

sobre o andamento do processo licitatório relativo a contratação de empresa 

terceirizada para prestação de serviços de conservação e limpeza de vias pública e 

praças. 

  

Requerimento nº 082/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Requer junto ao Executivo que seja informado a esta Casa Legislativa, 

se a Lei Municipal nº 2.857 de 25/06/2018, “Dispõe sobre a divulgação de 

listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede Municipal de Saúde e dá 

outras providências.”, está sendo cumprida.  

 
 
Requerimento nº 083/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Requer junto ao Executivo que seja informado a esta Casa Legislativa, 

sobre a Lei nº 2.821A, “Estabelece, no âmbito do município de Potirendaba, 

sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos 

animais e dá outras providências” em seu artigo 16 se o Executivo já 

regulamentou a presente lei, em caso de positivo, favor encaminhar cópia dos atos 

de sua regulamentação.  



Requerimento nº 084/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Requer junto ao Executivo que seja informado a esta Casa Legislativa, 

sobre a Lei nº 2807/2017, “Institui o auxílio atleta amador, conforme especifica”, 

se está sendo cumprida, caso positivo quais são os atletas/técnicos desportivos que 

se enquadraram na respectiva lei. 

 
Indicação: 
 

Indicação nº 085/2018 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero  

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, visando a possibilidade de se 

realizar torneio municipal de futebol de salão. 

 

Indicação nº 086/2018 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero  

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as 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, visando a 

implantação de medidas para proibição do tráfego de caminhões pesados nas ruas 

do centro do município, exceto para carga e descarga, sob pena de multa aos 

infratores.  

 

Indicação nº 087/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as 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, visando Declarar de 

Utilidade Pública “Instituto Espírita Francisco Xavier e Centro Espírita 

Beneficente Loreto Flores”.  

 

    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 17 de Setembro de 2018 
 
     Verº - Luciano José Nunes  
       Presidente da Câmara 
Próxima Sessão Ordinária: 

Data: 03 de Outubro de 2018 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 

 


