
Pauta da Ordem do Dia - 2ª Sessão Ordinária – Data 20 de Fevereiro de 
2019 

 

EXPEDIENTE 

  

Projeto de Lei: 
 

 

Projeto de Lei nº 008/2019 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária 

Anual para o exercício de 2019, para os fins que especifica.” 

 

 

Indicação: 
 

Indicação nº 014/2019  
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 

necessárias junto ao setor competente, visando analisar e trocar todos os 

postes de madeira que se encontram em mau estado de conservação, 

podendo causar danos em redes elétricas e casas da cidade. 

 
 
Indicação nº 015/2019 
Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 

necessárias junto ao setor competente, visando a implantação de faixas 

elevadas para a travessia de pedestres, em vários locais de nosso município. 

 

 
Indicação nº 016/2019 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa  

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, no sentido de elaboração de 

Projeto de Lei, para que seja concedido horário especial ao Servidor 

Portador de Deficiência, quando comprovada a necessidade por Junta 

Médica Oficial.  
 



 

Indicação nº 017/2019 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira 

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

necessárias, junto ao Instituto de Previdência Municipal de Potirendaba 

(IPREMPO), visando que seja estendido o benefício do vale alimentação 

para os servidores públicos aposentados e aos pensionistas dos servidores 

públicos municipais. 
 

 
Indicação nº 018/2019 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira  

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que o valor do vale 

alimentação atualmente concedido seja creditado junto com os vencimentos 

dos servidores públicos municipais.  
  

 
Indicação nº 019/2019 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira    

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a concessão de 

transporte gratuito para igrejas e times de futebol ao menos uma vez por 

mês. 

 

 
Indicação nº 020/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão    

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 

que se fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que as 

roçadas na grama das creches municipais sejam feitas aos finais de semana, 

para maior segurança das crianças e das pessoas que nelas trabalham. 

 

 
Indicação nº 021/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão    

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que seja feito um 

sarjetão no cruzamento da Rua Santino Visquetti com a Rua Catarina 

Barivieli Pastorelli, a pedido dos moradores do Bairro Alvorada. 

 



Indicação nº 022/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão    

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que seja feita uma 

reforma estrutural na Creche Iara. 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 18 de Fevereiro de 2019 

 

 

 

 
     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 

 

 

Próxima Sessão Ordinária: Data: 06 de março de 2019 (quarta feira) – 

20:00 horas. 


