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10ª (décima) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 19 de Junho 
de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal de Potirendaba, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os 
trabalhos legislativos referentes à 10ª Sessão Ordinária, a ser realizada no 
dia 19 de Junho de 2019, obedecerão ao seguinte: 

EXPEDIENTE 

 

Requerimento: 

 

Requerimento nº 023/2019  
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Requer junto ao Prefeito Municipal que seja informado e enviado 
a esta Casa Legislativa o valor recebido pela Prefeitura Municipal de 
Potirendaba no período de Janeiro de 2019 até a presente data, relativo a 
convênios firmados com o Governo Federal, Governo Estadual e Emendas 
de Parlamentares bem como cópia do boletim de caixa na data de 19 de 
Junho de 2019. 
 
Requerimento nº 024/2019  
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: Requer junto ao Prefeito Municipal que seja enviado a esta Casa 
Legislativa cópia do contrato, bem como do empenho global e seus 
respectivos pagamentos e das notas fiscais, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Potirendaba e a Empresa vencedora para construção da 
rotatória localizada na Rodovia Abel Pinho Maia entre as Avenidas Manoel 
Martins Stech e Gabriel Peres Martins.  
 
Requerimento nº 025/2019  
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 
Assunto: Requer junto ao Prefeito Municipal que seja informado a esta 
Casa Legislativa quais foram os valores e as respectivas datas dos repasses 
efetuados pela Prefeitura Municipal de Potirendaba ao Hospital  
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Assistencial Maria Cavalote Neves, no período de 1º de Janeiro de 2019 até 
a presente data.   
 
 
Indicação: 
 
Indicação nº 083/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão   
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias, junto ao setor competente, visando o reajuste do cartão 
alimentação dos funcionários públicos para o valor de R$ 400,00, conforme 
Projetos de Lei nºs 012 e 013/2019 da cidade de Bady Bassitt que seguem 
anexos. 
 
 
Indicação nº 084/2019 
Interessado: Verº - Antônio 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, para que na ocorrência de abertura de novas vias, próprios e 
logradouros públicos, a um deles seja atribuído o nome de Cidália Mildilei 
Amato Peres. 
 
 
Indicação nº 085/2019 
Interessado: Verº - Antônio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando a instalação de placas 
indicativas de presença de animais silvestres na Rodovia Abel Pinho Maia. 
 
 
Indicação nº 086/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando que seja feito um sarjetão 
no cruzamento da Rua Armando Guerra com a Rua Augusto Del Fávero, 
no Bairro Jardim do Bosque. 
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Indicação nº 087/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando que seja feito um sarjetão 
no cruzamento da Rua José Prodóssimo com a Rua Josephino de Carli. 
 
 
Indicação nº 088/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo, para que tome as providências que se 
fizerem necessárias junto ao setor competente, visando que faça melhorias 
na Avenida da Saudade (Cemitério Municipal) tais como a colocação de 
guias e o recape no asfalto da via. 
 
 
Indicação nº 089/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem 
necessárias, junto ao setor competente, visando operação tapa buracos, na 
Rua Aparecida Gonçalves com a Rua Luis Sgubim, localizadas no Bairro 
Vila Divinéia. 
 
 
Indicação nº 090/2019 
Interessado: Verº - Ivair Donizetti Moretti 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem 
necessárias, junto ao setor competente, visando a instalação de uma câmera 
de vigilância e segurança na saída para Bady Bassitt, no local onde ficava a 
caçamba de lixos, para fiscalizar os infratores que jogam lixos no local bem 
como puni-los com aplicação de multas. 
 
 
Indicação nº 091/2019 
Interessado: Verº - Agnaldo Yamamoto Pedrão 
Assunto: Indica ao Executivo, para tome as providências que se fizerem 
necessárias, junto ao setor competente, visando a instalação de um 
semáforo no cruzamento da Rua Inácio Guidini com a Rua Achilles 
Malvezzi, local onde segundo dos moradores vem ocorrendo muitos 
acidentes. 
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    Câmara Municipal de Potirendaba 
     Em 17 de Junho de 2019 
 
 
     Verº - José Marcos Teixeira  
       Presidente da Câmara 
 
Próxima Sessão Ordinária: 
Data: 07 de Agosto de 2019 (quarta feira – 20:00 vinte horas) 
 
 
 
 

 

 


