
Pauta da Ordem do Dia - 4ª Sessão Ordinária – Data 20 de Março de 
2019. 

 

EXPEDIENTE 

 

 
Indicação: 
 

Indicação nº 031/2019  
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero                    
Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 
necessárias junto ao setor competente, visando reforma e melhorias junto 
ao campo de bocha, localizado no Clube “José Scarpelli” Jardim Panorama. 
 
Indicação nº 032/2019 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 
necessárias junto ao Governo do Estado de São Paulo, visando a liberação 
de verbas para a construção de um novo Conjunto Habitacional com no 
mínimo 300 casas populares. 

 
Indicação nº 033/2019 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que seja reativada a 
Casa do Trabalhador com direito a café da manhã para os trabalhadores de 
nosso município. 
 
Indicação nº 034/2019 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 
necessárias, junto ao setor competente, para tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando a construção de 
uma Escola Municipal para atender todas as crianças e adolescentes de 
nossa cidade. 
 
 



Indicação nº 036/2019 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a construção de 
uma Ponte de Concreto ligando a Rua Barão do Rio Branco ao bairro 
Jardim Alvorada. 
 
Indicação nº 037/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 

Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando modificação de 
sentido da via pública Rua João Garcia Peres para mão única. 

 
Indicação nº 038/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 
Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 
que se fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando operação 
tapa buracos, em caráter de urgência, na Rua José Inácio Guidini na altura 
das Ruas Eugênio Fachin com a Rua Luiz Pavan, bem como seja feito um 
sarjetão na esquina da Rua Luiz Pavan com a Rua José Inácio Guidini. 
 
Indicação nº 039/2019 
Interessado: Verº - Anísio Dezanetti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a colocação de 
linha de tubo de 40 cm na Estrada Boa Vista ao lado da Venda. 
 
Indicação nº 040/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
(FDE), visando a construção de uma creche em nosso município para 
abranger os bairros Residencial Jardim São Francisco, Jardim Residencial 
Amadeu Malvezzi e Jardim Nova Alvorada. 
 
Indicação nº 041/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando modificação de 



sentido da via pública Rua Ângelo Giusepe Cruciol para mão única no 
trecho entre as Ruas João Garcia Peres e Pedro Tomé de Siqueira.  
 
Indicação nº 042/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que seja efetuada a 
pintura de faixa de pedestres nos acessos de entrada e saída de alunos e 
funcionários de todas as escolas e creches do Município, bem como seja 
criado vagas de estacionamento para portadores de deficiência física e 
colocação de placas de sinalização controlando a velocidade dos veículos. 
 
Indicação nº 043/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando calçamento, 
iluminação, bem como a criação de um estacionamento ao redor do bosque 
do bairro Jardim São Francisco.  
 
Indicação nº 044/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, para providenciar a 
duplicação da ponte situada sob o rio água espraiada localizada no final da 
Avenida Ana Josepha Peres Garcia, saída para São José do Rio Preto.  
 
Indicação nº 045/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando aquisição de um 
veículo para a vigilância Sanitária. 
 
Indicação nº 046/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando aquisição de dois 
veículos para a Guarda Municipal. 
 
 
 



Indicação nº 047/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando remodelação e o 
plantio de plantas e flores na Praça Admar Riva junto à Igreja São José 
Operário.  
 
Indicação nº 048/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a colocação de 
lombada na Rua Marechal Deodoro, ao lado da Associação Recreativa dos 
Tangarás, bem como, sinalização e colocação de tartarugas no cruzamento 
das Ruas D. Pedro com a Rua Marechal Deodoro e Avenida Cesar Bereta. 
 
 
 

Câmara Municipal de Potirendaba 
     Em 18 de Março de 2019 
 
 
 
 
     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 
 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: Data: 03 de abril de 2019 (quarta feira) – 20:00 
horas. 


