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ORDEM DO DIA  

 

Projeto de Lei nº 065/2018 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal   

Assunto: “Estima a receita e fixa a despesa do município de Potirendaba para o 

exercício financeiro de 2019 e dá outras providências”. 

 

EXPEDIENTE 

 

Projeto de Lei: 
 

Projeto de Lei Complementar nº 010/2018CM 

Interessado: Mesa Diretora   

Assunto: “Dispõe sobre a extinção e criação de cargo no Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal e dá outras providências”. 

 
Requerimento: 
 
Requerimento nº 094/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Requer junto ao Executivo Municipal que seja enviado a esta Casa 

Legislativa, qual o saldo residual do Fundeb em 31 de Dezembro de 2017, e se 

sobrou onde foi aplicado.  

 

  

Requerimento nº 095/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Requer junto ao Executivo Municipal que seja enviado a esta Casa 

Legislativa relatório dos convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de 

Potirendaba e o Governo do Estado de São Paulo nos exercícios de 2017 e 2018 

até a presente data e qual a situação atual; Quais as emendas parlamentares 



destinadas ao município nos anos de 2017 e 2018, quais delas forma liberadas, e 

se alguma não foi justificar o motivo. 

 
Indicação: 
 

 

Indicação nº 105/2018 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa  

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, para que na 

ocorrência de abertura de novas vias, próprios e logradouros públicos, a um deles 

seja atribuído o seguinte nome Vanderley Uga.  
 

Indicação nº 106/2018 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

que se fizerem necessárias junto ao setor competente, visando solucionar o 

problema do desperdício (vazamento) de água do poço localizado no bairro 

Jardim das Hortências.   

 

 

 

    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 05 de Novembro de 2018 

 

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

Data: 21 de Novembro de 2018 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 

 


