
Pauta da 11ª Sessão Ordinária – Data 02 de Agosto de 2017 

 EXPEDIENTE  

Projeto de Lei: 

 

Projeto de Lei nº 040/2017 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Define o pequeno valor para pagamento de débito decorrente de 

sentença judicial transitada em julgado, conforme determina o Artigo 100, 

§4º, da Constituição Federal, Revogando a Lei Municipal nº 2.346 de 19 de 

Março de 2010”. 

 

Projeto de Lei nº 041/2017 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza a celebração de convênio com o Hospital Assistencial 

de Potirendaba “Maria Cavalote Neves” e dá outras providências”. 

 

Projeto de Lei nº 042/2017 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Dispõe sobre a desafetação de área que menciona e autoriza 

recebimento de doação sem encargo”. 
 

Projeto de Lei Complementar nº 004/2017 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal  

Assunto: “Altera o anexo 12 da Lei 1.086/83 (Código Tributário 

Municipal), que Dispõe sobre os valores da taxa de licença de comércio 

ambulante e dá outras providências”. 

 

Requerimento: 

 
Requerimento nº 056/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andrea 

Assunto: Requer seja oficiado a Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo “CETESB”, situada a Av. Maria Andreza – Jardim São Marcos, na 

cidade de São José do Rio Preto-SP, para que esta determine junto ao seu 

setor competente, que seja enviado a esta Casa Legislativa, informações se 

foi fornecido autorização para o aterramento de lixo do município de 

Potirendaba. 

 



Requerimento nº 057/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andrea 

Assunto: Requer seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para 

que este determine junto ao seu setor competente, que seja enviado a esta 

Casa Legislativa, cópia de todas as portarias de nomeações aos cargos 

comissionados do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal no período de 

Janeiro a junho/2017. 

 

Requerimento nº 058/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andrea 

Assunto: Requer seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para 

que este determine junto ao seu setor competente, que seja enviado a esta 

Casa Legislativa, informações porque estão soterrando o lixo coletado do 

Munícipio. 

Indicação: 
 

Indicação nº 156/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti  

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

necessárias junto ao setor competente, visando pintura em todas as 

lombadas existentes em nosso município. 

 

Indicação nº 157/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando notificar o proprietário do 

imóvel localizado na Avenida Rui Barbosa, Bairro Vila São João, saída de 

Ibirá, para que proceda confecção de calçamento e limpeza do referido 

terreno.  

 
Indicação nº 158/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando implantação de redutores de 

velocidade “lombada” na Rodovia Abel Pinho Maia, defronte Clube da 

Poty e Fábrica de Cervejaria.  

 
 
 
 



Indicação nº 159/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando implantação de um redutor 

de velocidade “lombada” defronte ao Grupo Pera na Rodovia Vicinal José 

Aguiar. 

 
Indicação nº 160/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando estudos no sentido de retirar 

o fluxo de caminhões do centro de nosso cidade, bem como, alterações no 

sentido das Ruas Rua General Osório - Senador Barros Penteado. 

 
Indicação nº 161/2017 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Indica ao Executivo para 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 seguinte nome Aparecido 
Ernesto de Souza ( Cido Vidraceiro)  
 
Indicação nº 162/2017 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

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

necessárias junto ao setor competente, visando sinalização do solo, 

travessia de pedestres de preferência com faixa elevada para maior 

segurança, entre os Bairros Luiz Pastorelli ao Distrito Industrial.  

 
Indicação nº 163/2017 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

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

necessárias junto ao setor competente, visando proceder  melhorias na 

sinalização do solo (pintura de PARE) no cruzamento da Rua Tiradentes 

com a Rua José F. Chaves, esquina da Loja Namara Calçados e 

Supermercado Bailo. 

 
 
 
 



Indicação nº 164/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando a instalação 

de lombada na Rua Armando Guerra, altura do número 1180. 

 

Indicação nº 165/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando a realização 

coleta de lixo “Cidade Limpa” em nosso município. 

 
Indicação nº 166/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando a realização 

de dedetização de poços de decantação de esgoto e galerias pluviais.  

 
Indicação nº 167/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando a retirada dos 

vasos de folhagem que estão colocados defronte a Prefeitura Municipal. 

 
Indicação nº 168/2017 

Interessado: Verº - Jorge Luiz D’ Andréa 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando a retirada de 

todos os Eucaliptos existentes Ra Rua Felisberto Valesi. 

 
Indicação nº 169/2017 

Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santiago  

Assunto: Indica ao Executivo para 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 seguinte nome Osvaldo 
Feletti. 
 
 
 



Indicação nº 170/2017 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao setor 

competente providências que se fizerem necessárias, visando colocação de 

cerca em torno da propriedade da Família Grilo, localizada na Estrada do 

Leite. 
 

Indicação nº 171/2017 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto a Usina 
COFCO-AGRI, providências que se fizerem necessárias, visando molhar 

com caminhão pipa, a Estrada PTR 376, que liga o Bairro Coqueiral com o 

Bairro Boa Vista, entre as propriedades dos Senhores Lúcio Cesar Ferrari e 

Outros.   
 

Indicação nº 172/2017 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 

Assunto: Indica ao Executivo para que este determine, junto ao seu setor 

competente, providências que se fizerem necessárias, visando 

recapeamento asfáltico no trecho compreendido entre as Ruas João 

Bertasso e Rua Senador Barros Penteado, Bairro Vila Divinéia.   
 

Indicação nº 173/2017 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

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 

denominar as vias públicas e área verde do Loteamento dos Ipês os 

seguintes nomes Angelo Moretti, Paulo Moretti, João Gatti, Guido Bisca, 

Victório Segundo Pedrazzi, Angelo Delmaschio, Marcos Garcia Peres, Dr. 

Segismundo H. Colombo, Aparecida Topan Gatti, Delmira de Oliveira 

Bisca, Rosa Coro Pedrazzi, Vitalia Garavelli Delmaschio, Maria Garcia 

Peres, Olivia Scarpelli Colombo, Elza Mauro Franzotti, Fani Daude 

Colombo. 
   
Indicação nº 174/2017 

Interessado: Verº - Luciano José Nunes 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, visando criação de Colônia 

de Férias, junto ao Centro de Lazer do Trabalhador "Izabel Quessada 

Navaro" (Represa Municipal), para beneficiar os alunos das escolas 

públicas de nosso município no período de férias escolares. 



 

Indicação nº 175/2017 

Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, para que seja feito 

remodelação, melhorias na iluminação e rampa de acessibilidade na Praça 

da Matriz Senhor Bom Jesus.   

 

 

    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 31 de Julho de 2017 

 

 

 
     Verº - Luciano José Nunes 
       Presidente da Câmara 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: 

Data: 16 de Agosto de 2017 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 

 


