
Câmara Municipal de Potirendaba                             

Largo Bom Jesus, 916 – Fone: (17) 3249-1551- CEP 15105-000 
                                                                Potirendaba – SP 

                                                      CNPJ: 51.857.860/0001-87 

Site: www.camarapotirendaba.sp.gov.br     e-mail: camara@camarapotirendaba.sp.gov.br 

   

17ª (décima sétima) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 06 de 
Novembro 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 17ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 06 de 
Novembro de 2019, obedecerão ao seguinte: 

 
ORDEM DO DIA: 
 
Projeto 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 de 2020 e dá outras providências”. 

 
EXPEDIENTE 
 
 
Indicação: 

Indicação nº 119/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando que seja feito um sarjetão na Rua 
Elisa Farinazzo Amato com a Rua Dino Benfatti. 

 
Indicação nº 120/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando que seja feito um sarjetão na 
General Osório esquina com a Avenida Maestro Antônio Amato. 
 
Indicação nº 121/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando operação tapa buracos e 
recapeamento asfáltico na Rua Benedito Norberto Pupo na altura do nº 302. 
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Indicação nº 122/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando operação tapa buracos na Rua 
Maria Pastorelli Romero altura do nº 1699. 

Indicação nº 123/2019 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando recapeamento asfáltico no 
Residencial Veneziano. 

Indicação nº 124/2019 
Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   
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, ainda no presente ano, visando a implantação de Plano de Cargos, Carreira e 
Salários para todos os funcionários públicos efetivos do Poder Executivo do 
Município de Potirendaba, proporcionando assim melhores condições salariais a 
estes servidores. 

Indicação nº 125/2019 
Interessado: Verº - Antônio Edicarlo Coiado Santiago   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando que seja colocado a placa de 
inauguração junto ao Velório Municipal. 

Indicação nº 126/2019 
Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto à Coordenadoria da Educação, no sentido de elaboração de 
Projeto de Lei visando igualar os salários/vencimentos dos docentes com mesmo 
nível de habilitação e titulação, e alterar anexos da Lei Municipal nº. 2.142, de 25 
de maio de 2007. 

Indicação nº 127/2019 
Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   
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 institua uma gratificação/abono financeiro mensal a partir de 
Janeiro de 2020 aos servidores públicos municipais, a importância de R$ 250,00. 

Indicação nº 128/2019 
Interessado: Verº - José Marcos Teixeira   
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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, visando doação de parte de áreas institucionais de nosso município a todas 
as igrejas de nosso município. 

 
Câmara Municipal de Potirendaba 

                                         Em 04 de Novembro de 2019 

 
 

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


