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5ª (quinta) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 07 de Abril de 2021. 
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 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 07 de Abril de 
2021, obedecerão ao seguinte: 
 

 

ORDEM DO DIA 
 

Projeto de Lei: 

 
Projeto de Lei nº 007/2021 CM 
Interessado: Verº - Ray José Teixeira 
Assunto: “Proíbe o manuseio, a utilização, a queima, e a soltura de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Potirendaba-SP 
e dá outras providências.” 

 

 

EXPEDIENTE 
 

Projeto de Lei: 

 
Projeto de Lei nº 017/2021 CM 
Interessado: Verº - Luciano José Nunes 
Assunto: “Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia 
nos locais que especifica e dá outras providências.” 
 

Projeto de Lei nº 018/2021 CM 
Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 
Assunto: “Dispõe sobre a criação de comitê de transição de governo no 
município de Potirendaba nos termos previstos nesta Lei.” 

 
Projeto de Lei nº 019/2021  
Interessado: Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita Municipal 
Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial na Lei 
Orçamentária Anual do exercício de 2021, para os fins que especifica.” 
 
Projeto de Lei nº 020/2021  
Interessado: Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita Municipal 
Assunto: “Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
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Educação – CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da 
Constituição da República, regulamentado na forma da Lei Federal nº. 14.113, de 
25 de dezembro de 2020 e dá outras providências.” 
 

 
Requerimento: 
 
Requerimento nº 030/2021 
Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 
Assunto: Requer do Executivo Municipal, para que este determine junto ao seu 

setor competente, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa de Leis, de 

informações sobre o repasse recebido durante o ano de 2020 do Governo Federal 

e/ou Estadual para combate a pandemia, bem como, onde esse valor foi utilizado 

e quais os produtos/serviços foram adquiridos/contratados. 

 

 
Indicações: 
 
 
Indicação nº 058/2021 
Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando a construção de uma pista de 
ciclovia com inicio na Vila Divinéia, estendendo-se pela Rodovia Luiz Carlos 
Brandolezzi, até a Empresa Protendit. 
 

Indicação nº 059/2021 
Interessado: Verº - Antonio Edicarlo Coiado Santiago 
Assunto: Indica ao Executivo para que 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 060/2021 
Interessado: Verº - Pastor Renato Quadreli 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, no sentido de viabilizar a mudança no 

sentido de direção da Rua General Osório, tornando-a uma via pública de mão 

única. 
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Indicação nº 061/2021 
Interessado: Verº - Ray José Teixeira 
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, visando a concessão de um 

auxílio alimentação no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), por meio de cartão 

magnético ou tecnologia similar, em caráter emergencial, aos pais ou 

responsáveis pelos alunos matriculados na rede municipal de ensino, em 

substituição à merenda escolar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19. 

(minuta anexa). 

 
Indicação nº 062/2021 
Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 

necessárias, junto ao setor competente, visando melhorias na infra-estrutura 

tecnológica das escolas municipais, disponibilizando equipamentos com internet 

e câmeras nas salas de aula, para que seja possível a gravação/transmissão de 

vídeo-aulas.  

 

Indicação nº 063/2021 
Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 

necessárias, junto ao setor competente, visando melhorias na sinalização da 

Rodovia José Aguiar, especificadamente na curva fechada que se encontra no 

trecho localizado defronte ao Grupo Pera. 

 
Indicação nº 064/2021 
Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 

necessárias, junto ao setor competente, visando fornecer kits de alimentação para 

as famílias de nosso município que estão em situação de vulnerabilidade social, 

em razão do período de isolamento domiciliar, devido ao coronavírus (COVID-

19). 

 

Indicação nº 065/2021 
Interessado: Verº - Ray José Teixeira 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, visando a abertura de uma via de acesso 
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entre a Rua João Baldissera e a Rua Pedro Tomé de Siqueira, no Bairro Cohab 

VII.  

 
Indicação nº 066/2021 
Interessado: Verº - Ray José Teixeira 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando a construção de uma praça 
pública com área de lazer e academia ao ar livre no bairro Cohab VII, entre a 
Ruas João Baldissera com a Rua Pedro Tomé de Siqueira. 

 
Indicação nº 067/2021 
Interessado: Verº - Ray José Teixeira 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 

necessárias junto ao setor competente, que proceda a sinalização de solo, bem 

como, colocação de placas indicativas para embarque e desembarque em todos 

ponto de ônibus existentes em nossa cidade. 

 

Indicação nº 068/2021 
Interessado: Verº - Pastor Renato Quadreli 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando operação tapa buracos na Rua 
Dino Benfatti esquina com a Rua Josué Fabri. 
 

Indicação nº 069/2021 
Interessado: Verº - Rafael Coiado Bertasso 
Assunto: Indica ao Executivo para que tome as providências que se fizerem 
necessárias junto ao setor competente, visando operação tapa buracos na Rua 
David Faquim. 
 

Câmara Municipal de Potirendaba 
     Em 05 de Abril de 2021 
 

 

     Verº - João Antonio Loureiro 
       Presidente da Câmara 

 
 
Próxima Sessão Ordinária: 
Data: 22 de Abril de 2021 (quinta feira) – 20:00 vinte horas 
 

 


