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4ª (quarta) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 18 de Março 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 4ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 18 de Março de 2020, 
obedecerão ao seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

Projetos de Lei: 

Projeto de Lei  nº 012/2020 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “ Declara de utilidade pública municipal o Instituto Florescer.” 
 
Projeto de Lei  nº 013/2020 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “ Institui o Programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Potirendaba 
e dá outras providências.” 
 
Projeto de Lei  nº 014/2020 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “ Dispõe sobre a desafetação de bens públicos de uso comum do povo.” 
 
 
Projetos de Lei Complementar: 

Projeto de Lei  Complementar nº 002/2020 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “ Dispõe sobre a criação e organização da procuradoria e controladoria do 
Poder Executivo Municipal e dá outras providências.” 
 
 
 
Requerimentos: 
 
Requerimento nº 015/2020 
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 
Assunto: Requer do Executivo Municipal informações sobre os valores e as respectivas 
datas dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Potirendaba ao Hospital 
Assistencial Maria Cavalote Neves, no período de 1º de Janeiro de 2020 até a presente 
data.   
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Indicações: 

Indicação nº 040/2020 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes  
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, que faça reforma, melhorias e pintura em todas Escolas e 
Creches Municipais de nosso município. 
 
Indicação nº 041/2020 
Interessado: Verº - Luciano Jose Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando a revitalização da Represa Municipal de nosso 
município. 
 
Indicação nº 042/2020 
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 Parque de diversões no bairro 
Jardim Veneziano. 
  
Indicação nº 043/2020 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando a construção de uma rotatória no Cristo Redentor. 
 
Indicação nº 044/2020 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando a limpeza do sarjetão da Rodovia Vicinal Joaquim 
Pedro da Silva, Bairro Boa Vista (Baixadão). 
    

Indicação nº 045/2020 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando construção de sargetão no cruzamento da Rua 
Marechal Deodoro com a Rua Rafael José da Silva, localizadas no bairro Santos Reis. 
 
Indicação nº 046/2020 
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 
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Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando melhorias na sinalização do solo (pintura de PARE) 
por toda a nossa cidade. 
 
 
Indicação nº 047/2020 
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, bem como seu 
envio a esta Casa Legislativa, 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 048/2020 
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, bem como seu 
envio a esta Casa Legislativa, para que na ocorrência de abertura de novas vias, próprios 
e logradouros públicos, a um deles seja atribuído o nome Laide Lança. 
 

Indicação nº 049/2020 
Interessado: Verº - Antônio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando aquisição de uma área, bem como, a construção de 
um conjunto habitacional de residências populares em nosso município, em parceria 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CDHU).   
 
Indicação nº 050/2020 
Interessado: Verº - Antônio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, que faça reforma e melhorias no “União Futebol Clube” de 
nossa cidade. 
 
Indicação nº 051/2020 
Interessado: Verº - Antônio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando total revitalização da Praça da Matriz. 
 
Indicação nº 052/2020 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 



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 

   

Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, determinando a adoção de medidas necessárias visando obras 
de pavimentação da estrada rural que liga ao bairro Água Vermelha. 
 
Indicação nº 053/2020 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando a instalação de Parques de Diversões nas praças dos 
bairros Jardim São Francisco, Jardim do Bosque, Buque de Flores e Luiz Pastorelli, 
garantindo assim a diversão das crianças de nossa cidade. 
 

Indicação nº 054/2020 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se fizerem necessárias 
junto ao setor competente, visando reforma geral dos próprios de nosso município. 
 

 
Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 16 de Março de 2020 
 
 
     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 
Próxima Sessão Ordinária: 
Data: 01 de Abril de 2020 (quarta feira) – 20:00 vinte horas 
 
 


