
Pauta da Ordem do Dia - 5ª Sessão Ordinária – Data 03 de Abril de 
2019. 

 

EXPEDIENTE 

 

 

Projeto de Lei: 
 

 

Projeto de Lei nº 012/2019 
Interessado: Flávio Daniel Alves – Prefeito Municipal 
Assunto: “Autoriza a Prefeitura Municipal de Potirendaba a outorgar 
escritura de imóvel.” 
 
 
 
Indicação: 
 

Indicação nº 049/2019  
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti                    
Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 
necessárias junto ao setor competente, no sentido de providenciar 
melhorias no calçamento da Praça do Rosário, bem como, viabilizar a 
construção de uma pista de caminhada ao seu redor. 
 
Indicação nº 051/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 
necessárias junto ao setor competente, visando a colocação de placas de 
Limite de Município nas Rodovias Vicinais José Aguiar; Joaquim Pedro da 
Silva; Ângelo Miqueletti; Abel Pinho Maia; João Neves; Augusto Lança e 
José Coiado Santiago. 
 
 
 
 
 



Indicação nº 052/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando troca do gramado, 
bem como, colocação de alambrados nas laterais do mini campo localizado 
no Centro de Lazer do Trabalhador “Isabel Quessada Navarro” (Represa 
Municipal).  
 
Indicação nº 053/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para tome as providências que se fizerem 
necessárias, junto ao setor competente, no sentido de fazer alteração da 
sinalização de “PARE” existente na Rua Quintino Bocaiúva para a Rua 
Benjamin Constant, tornando assim a Rua Quintino Bocaiuva mão 
preferencial. 
 
Indicação nº 054/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando melhorias junto ao 
Banco do Povo, tais como, colocação de um toldo ou cobertura em sua 
entrada visando proteger os clientes do sol e chuva e a substituição do atual 
aparelho de ar-condicionado, uma vez que este é antigo e não refrigera o 
local de maneira eficiente. 
 
Indicação nº 055/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, no sentido de fazer 
alteração da sinalização de “PARE” existente na Rua Achiles Malvezzi 
para a Rua Marechal Deodoro, tornando assim a Rua Achiles Malvezzi 
mão preferencial.  
 
Indicação nº 057/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo Municipal para que tome as providências 
que se fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a construção 
de um mini campo de futebol no Jardim Residencial Amadeu Malvezzi, 
onde atualmente se encontra a pista de MotoCross. 
 



Indicação nº 058/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a construção de 
uma praça no Jardim Residencial Amadeu Malvezzi, ao lado da área verde 
localizada ao lado direito depois da ponte, defronte a Rua Altair Caetano da 
Silva. 
 
Indicação nº 059/2019 
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando a colocação de 
placa indicativa de nome da via pública denominada Rua Marlene Dias 
Ramos Codinhoto, uma vez que a referida via encontra-se sem a referida 
placa de identificação. 
 
Indicação nº 060/2019 
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, que analise a possibilidade 
da criação de uma rota alternativa, bem como, a sinalização de desvio de 
caminhões que adentram em nosso município.   
 
Indicação nº 061/2019 
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando operação tapa 
buracos na Rua Antonieta Brigo Vendrasco, cruzamento com a Rua Maria 
Pastorelli Romero.  
 
Indicação nº 062/2019 
Interessado: Verº - Fernando de Bortoli Barbero 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando a reforma e a 
reativação da piscina aquecida, que encontra-se com os vidros quebrados, 
localizada ao lado do Ginásio de Esportes Municipal. 
 
 
 
 



Indicação nº 063/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que se faça 
reforma, melhorias e pintura em todas Creches Municipais de nosso 
município. 
 
Indicação nº 064/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando realizar reforma e 
revitalização do Ginásio de Esportes “Francisco Martins Sanches” em 
nosso município. 
 
Indicação nº 065/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que seja feita 

manutenção e melhorias no ponto de internet sem fio (wifi) instalados nos 

bairros rurais de nosso município. 
 
Indicação nº 066/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências para que seja 
realizado um estudo, visando a disponibilização de ônibus ou van, para o 
transporte gratuito dos produtores rurais de nosso município, para 
participarem da Agrishow a ser realizada no mês de Maio na cidade de 
Ribeirão Preto.  
 
Indicação nº 067/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias, junto ao setor competente, visando que se faça 
reforma, melhorias e pintura em todas Escolas Municipais de nosso 
município. 
 
 
 
 
 



Indicação nº 068/2019 
Interessado: Verº - Anísio Dezanetti 

  Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando que faça 
substituição das poltronas e cadeiras existentes no Velório Municipal 
“Lourenço Antônio de Siqueira” por estofados. 
 
Indicação nº 069/2019 
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 nome de Elisângela Carla Regino Feletti. 
 
Indicação nº 070/2019 
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 nome de Seraphina Fernandes Riva. 
 
Indicação nº 071/2019 
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 nome de Adelino Zanatta. 
 
Indicação nº 072/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando operação tapa 
buracos na Rodovia Vicinal José Aguiar KM 14. 
 
 
 



Indicação nº 073/2019 
Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando a passagem de 
máquina niveladora em Estrada Rural. 
 
 
 

Câmara Municipal de Potirendaba 
     Em 01 de Abril de 2019. 
 
     Verº - José Marcos Teixeira 
       Presidente da Câmara 
 
 
 
 
 
Próxima Sessão Ordinária: Data: 17 de abril de 2019 (quarta feira) – 20:00 
horas. 


