
1ª (primeira) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 05 de 

Fevereiro de 2020. 

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 1ª Sessão Ordinária, a ser realizada no 

dia 05 de Fevereiro de 2020, obedecerão ao seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

  

Projeto de Lei: 
 

 

 

Projeto de Lei nº 001/2020 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial 

na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, para os fins que 

especifica.” 

 

Projeto de Lei nº 002/2020 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba a outorgar 

escritura de imóvel, conforme dispõe.” 

 

Projeto de Lei nº 003/2020 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial 

na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, para os fins que 

especifica.” 

 

Projeto de Lei nº 004/2020 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial 

na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, para os fins que 

especifica.” 

 
Projeto de Lei nº 005/2020 



Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a transacionar serviços diversos, 

conforme especifica.” 

 
 
Projeto de Resolução: 
 
 

Projeto de Resolução nº 001/2020 

Interessado: Mesa Diretora 

Assunto: “Dispõe sobre a criação da Ouvidoria da Câmara Municipal de 

Potirendaba e dá outras providências.” 
 

 

 

Projeto de Decreto Legislativo: 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2019 

Interessado: Comissão de Finanças e Orçamentos 

Assunto: “Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Potirendaba, 

relativas ao exercício financeiro de 2017.” 
 

Requerimento: 

 
Requerimento nº 001/2020 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

Assunto: Requer junto ao Executivo Municipal informações sobre o início 

da reforma na Praça da Matriz, bem como o valor estimado para a mesma e 

qual a fonte de pagamento e também se já houve contratação de mão de 

obra, compra de plantas e quais seus respectivos preços. 

 

Indicações: 
 

Indicação nº 001/2020 

Interessado: Verº - Luciano José Nunes  

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a instalação de um 

semáforo no cruzamento da Avenida Manoel Martins com a Rua José 

Francisco de Azevedo (saída da Usina). 

 



 

Indicação nº 002/2020 

Interessado: Verº - Luciano José Nunes 

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

necessárias, junto ao setor competente, para que faça reforma, melhorias e 

pintura em todos os Postos de Saúde de nosso município, para que possam 

oferecer um melhor atendimento à comunidade. 

 
 

Indicação nº 003/2019 

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 na ocorrência de abertura de novas vias, próprios e 

logradouros públicos, a um deles seja atribuído o nome de Lidia Gomes 

Barbero Sanches.  

  
 

Indicação nº 004/2019 

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 na ocorrência de abertura de novas vias, próprios e 

logradouros públicos, a um deles seja atribuído o nome de Osvaldo Marcos. 
 

Indicação nº 005/2019 

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 na lateral dos 

palcos montados para eventos de nosso município, seja montado um 

camarote lateral destinado aos portadores de deficiência presentes. 

 

Indicação nº 006/2020 

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 na ocorrência de abertura de novas vias, próprios e 

logradouros públicos, a um deles seja atribuído o nome de João 

Delmaschio (João Pinhola). 

 

Indicação nº 007/2020 

Interessado: Verº - Antônio Edicarlo Coiado Santiago   



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 na ocorrência de abertura de novas vias, próprios e 

logradouros públicos, a um deles seja atribuído o nome de João Tomeu. 

 
Indicação nº 008/2020 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti   

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, a construção de uma 

lombada na Rua Achiles Malvezzi defronte ao número 1574 (Bar do 

Tonhão). 

 

Indicação nº 009/2020 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que sejam 

entregues os kits escolares da Rede Pública de Ensino em caráter de 

urgência, tendo em vista que as aulas se iniciaram em 03 de Fevereiro de 

2020. 

 

Indicação nº 010/2020 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, a transferência da base da 

Guarda Civil Municipal para um ambiente mais adequado, com mais 

espaço e que promova o bem estar dos guardas e melhore o atendimento à 

população. 

 

Indicação nº 011/2020 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, o recapeamento em caráter 

de urgência do asfalto nas ruas de nossa cidade, bem como que seja dada a 

devida a atenção às estradas rurais, no sentido de fazer a devida 

manutenção, em razão das chuvas. 

     

Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 03 de Fevereiro de 2020 

 
 



     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: 

Data: 19 de Fevereiro de 2020 (quarta feira) – 20:00 vinte horas 

 


