
Pauta da 18ª Sessão Ordinária – Data 16 de Novembro de 2017 

Indicação: 

 

Indicação nº 211/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando operação recape (tapa 

buracos) na Rua General Osório.   

 

Indicação nº 223/2017 

Interessado: Verº - Antonio 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 seguinte nome Antônio Pereira da Costa (Nico 
Costa). 
 

Indicação nº 224/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando um estudo em pagar 

insalubridade aos funcionários da SAEP (manutenção rede).  

 

Indicação nº 225/2017 

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 na 

Rua General Osório com a Rua Benjamim Constant.   

 

Indicação nº 226/2017 

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 na 

Rua Sebastião J Silva com a Rua João Bereta da Silva. 

 

 

 

 



Indicação nº 227/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando ampliar o estacionamento 

de motos na Praça da Matriz.  

 

Indicação nº 228/2017 

Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 

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

necessárias junto ao setor competente, visando aquisição de armadilhas 

para moscas.  

 

Indicação nº 229/2017 

Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

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

necessárias junto ao setor competente, visando criação de um disque 

denúncia sobre maus tratos animais.  

 

Indicação nº 230/2017 

Interessado: Verº - Luciano José Nunes 

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

necessárias junto ao setor competente, visando programa de subvenção 

econômica para aquisição de materiais de construção.  

 
    Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 13 de Novembro de 2017 

 
 
 
     Verº - Luciano José Nunes 
       Presidente da Câmara 
 
 


