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12ª (décima segunda) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 21 de 

Agosto de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal de Potirendaba, no uso das atribuições que 

lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os trabalhos 

legislativos referentes à 12ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 21 de Agosto 

de 2019, obedecerão ao seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

 

Indicação: 

 

Indicação nº 093/2019 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D- Andréa   

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

necessárias junto ao setor competente, visando que seja feito um sarjetão com 

menor profundidade na Rua Edgard Belini altura do número 520, esquina com a 

Rua João Baruf, pois os veículos ao trafegarem pela referida rua estão batendo o 

protetor de motor causando danos aos veículos.  

 

Indicação nº 094/2019 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D- Andréa   

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

necessárias junto ao setor competente, visando correção no sarjetão existente na 

Rua José Prodóssimo defronte a residência nº 538. 

 

Indicação nº 095/2019 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   

Assunto: Indica ao Executivo para 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 denominar de “Lions 

Clube de Potirendaba”, a rotatória localizada na Avenida Antonio Renato Cícero, 

entre a Avenida Manoel Martins Stech e a Avenida Gabriel Peres Martins. 
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Indicação nº 096/2019 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D´Andréa   

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

necessárias junto ao setor competente, visando que seja feito um sarjetão, bem 

como, galeria pluvial na Rua José Prodóssimo com a Avenida Ana Josepha Peres 

Garcia, evitando inundações nas casas ali existentes. 

 

Indicação nº 097/2019 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   

Assunto: Indica ao Executivo para 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 estender o abono anual 

de 06 (seis) faltas, sem prejuízo da progressão funcional e salarial, previsto na 

Lei Complementar 005/2011, aos Servidores Públicos do município regidos pelo 

regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

Indicação nº 098/2019 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   

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

necessárias, junto ao setor competente, a necessidade de readequar o trânsito de 

um trecho da Rua Djalma Dutra, no bairro Santo Antonio, transformando em 

sentido único, sendo permitido o tráfego em mão única no sentido da Rua Djalma 

Dutra até a Rua Marechal Deodoro, neste município. 

 

Indicação nº 099/2019 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   

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

necessárias junto ao setor competente, visando a construção de uma lombada na 

Rua General Osório altura do nº 635. 

 

Indicação nº 100/2019 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’Andréa   

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

necessárias junto ao seu setor competente,  em conjunto com proprietários de 

áreas rurais, estudos visando à implantação de galerias ou algum outro meio de 

captação e melhor escoamento das águas das chuvas que invadem as rodovias 

vicinais de nosso município, evitando assim erosão e acidentes.  
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Indicação nº 101/2019 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   

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

necessárias, junto ao setor competente, visando a extensão da rede de energia 

elétrica, com a instalação de lâmpadas e iluminação pública, na estrada que liga 

o bairro Nova Alvorada ao bairro Figueira. 

 
Indicação nº 102/2019 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   

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

necessárias, junto ao setor competente, visando a necessidade de proceder 

construção de guias de sarjeta, galeria de água pluvial e pavimentação asfáltica 

na estrada que liga o bairro Nova Alvorada ao bairro Figueira. 

 

 

    Câmara Municipal de Potirendaba 

                                          Em 19 de Agosto de 2019 

 
 

Verº - José Marcos Teixeira  
      Presidente da Câmara 
 
Próxima Sessão Ordinária: Data: 04 de Setembro de 2019 (quarta feira – 20:00 vinte 
horas). 

 
 


