
Pauta da Ordem do Dia - 3ª Sessão Ordinária – Data 06 de Março de 
2019. 

 

EXPEDIENTE 

 

Projeto de Lei: 
 

 

Projeto de Lei nº 009/2019 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a transacionar obras de 

infraestrutura e serviços que especifica.” 

 

Projeto de Lei nº 010/2019 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba a outorgar 

escritura de imóvel.” 

 

Projeto de Lei nº 011/2019 

Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a transacionar obras de 

infraestrutura e serviços que especifica.” 

 

 

Requerimento: 
 

Requerimento nº 007/2019  
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão  

Assunto: Requer junto ao Prefeito Municipal explicações juntamente com 

a fundamentação legal para a cobrança de “taxa de expediente “ (custeio de 

emissão de fatura). 

 
 
Indicação: 
 

Indicação nº 023/2019  
Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo  

                     Verº -Jorge Luiz D’Andréa  



Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 

necessárias junto ao setor competente, visando a construção de uma creche 

nas proximidades do Posto de Saúde Manoel Coiado Santiago para atender 

os bairros Amadeu Malvezzi, Jardim São Francisco e Nova Alvorada. 

 
 
Indicação nº 024/2019 
Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo  

                     Verº -Jorge Luiz D’Andréa  

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 

necessárias junto ao setor competente, visando uma ampliação com mais 

represas junto a Lagoa de Tratamento de Esgoto, tendo em vista que no 

nosso município esta tendo muito mau cheiro no período noturno. 

 
 
Indicação nº 025/2019 

Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo  

                     Verº -Jorge Luiz D’Andréa  

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

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

terreno para a instalação de um Distrito Industrial. 
 

 

 

Indicação nº 026/2019 

Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo  

                     Verº -Jorge Luiz D’Andréa  

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

necessárias, junto ao setor competente, visando que seja feita uma 

remodelagem com ampliação de largura acompanhando a Avenida Ana 

Josefa Peres Garcia com uma ciclovia e uma passarela de pedestres na 

ponte localizada na saída para São José do Rio Preto, estendendo a Avenida 

até o Cristo Redentor. 
 
Indicação nº 027/2019 

Interessado: Verº -Jorge Luiz D’Andréa 

  Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo 

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que seja feita uma 

reestruturação na Represa Municipal com equipamentos para o lazer, 

quiosques, playgrounds, piscinas, pista de skate e ciclovia, 



 
Indicação nº 028/2019 

Interessado: Verº -Jorge Luiz D’Andréa 

  Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo 

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

fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que após a 

mudança do fórum para o novo prédio, seja feito no prédio antigo, uma 

reforma e a instalação de uma biblioteca com um museu histórico de nosso 

Município, dando a ela a denominação de Francisco Riva, pois o mesmo é 

historiador de nosso município até a presente data. 

 
Indicação nº 029/2019 

Interessado: Verº -Jorge Luiz D’Andréa 

  Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santigo 

Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 

que se fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que sejam 

colocados pisos (concreto) nas academias ao ar livre existentes nos bairros 

de nosso Município. 

 
 
Indicação nº 030/2019 

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 seja feita uma 

reforma completa na quadra da Praça da Matriz com banheiros, quiosques e 

estacionamentos, dando prioridade aos atuais proprietários de trailer (de 

lanches e pipoqueiros). 

 

 

Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 01 de Março de 2019 

 

 

 
     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 

Próxima Sessão Ordinária: Data: 20 de março de 2019 (quarta feira) – 

20:00 horas. 


