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15ª (décima quinta) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 02 de 

Outubro 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 15ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 02 de 

Outubro de 2019, obedecerão ao seguinte: 

 
 
EXPEDIENTE 
 
 
Projetos de Lei: 
 

 

Projeto de Lei nº 030/2019 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

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

exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.” 

 
Requerimentos: 
 
 
Requerimento nº 040/2019  
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

Legislativa, cópia integral do Pregão Presencial nº 039/2019. 

 
Requerimento nº 041/2019  
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

Legislativa, cópia integral do Pregão Presencial nº 048/2019. 

 
Requerimento nº 042/2019  
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

Legislativa, cópia integral do Contrato nº 0174/2019, referente a Processo 

Administrativo nº 183/2019. 

 
Requerimento nº 043/2019  
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

Legislativa, cópia integral da Licitação Modalidade Convite nº 07/2019, referente 

a Processo Administrativo nº 027/2019. 
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Indicações: 
 
 
Indicação nº 107/2019 

Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   

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

necessárias junto ao setor competente, visando a instalação de energia elétrica e 

asfaltamento no prolongamento da Avenida Gabriel Peres Martins até a Rodovia 

José Coiado Santiago. 

 
Indicação nº 109/2019 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero   

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

necessárias junto ao setor competente, visando que sejam realizados trabalhos 

com a máquina moto niveladora visando melhorias nas estradas rurais de nosso 

município.  

 

Indicação nº 110/2019 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero   

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

necessárias junto ao setor competente, visando a realização de campanhas 

educativas direcionadas a população em geral, com ênfase nas escolas a respeito 

do desperdício de água, demonstrando a importância do seu uso adequado. 

 
Indicação nº 111/2019 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero   

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

necessárias junto ao setor competente, visando operação tapa buracos na Rodovia 

Vicinal Abel Pinho Maia até a divisa do limite de município. 

 
Indicação nº 112/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   

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

necessárias junto ao setor competente, visando a reforma interna nos camarins e 

banheiros (bastidores) localizado atrás do palco do Centro de Eventos 

“Seresteiros da Saudade”. 

 
Indicação nº 113/2019 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’Andréa   

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

necessárias junto ao setor competente, visando programação especial nas escolas 
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e creches municipais com atividades divertidas e envolventes para comemorar 

Semana da Criança.  

 
Indicação nº 114/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão e outros   

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

necessárias junto ao setor competente, visando melhorias, instalação e aquisição 

de equipamentos para a escola Municipal Maestro Antônio Amato, conforme 

solicitação. 

 
Indicação nº 115/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão e outros   

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

necessárias junto ao setor competente, visando a aquisição, com a máxima 

urgência, de produtos de higiene e limpeza nas creches e escolas municipais. 

 
Indicação nº 116/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

necessárias junto ao setor competente, visando a implantação de lombada na Rua 

General Osório no cruzamento entre a Rua Segundo Fernando Galego e a Rua 

Luiz Biesso. 

 
Indicação nº 117/2019 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

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

necessárias junto ao setor competente, visando sinalização de solo no trevo da 

empresa Protendit. 

Câmara Municipal de Potirendaba 

                                         Em 30 de Setembro de 2019 

 
 

Verº - José Marcos Teixeira  
      Presidente da Câmara 
 

Próxima Sessão Ordinária: Data: 16 de Outubro de 2019 (quarta feira – 20:00 

vinte horas). 

 
 


