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9ª (nona) Sessão Ordinária, a ser realizada no próximo dia 01 de Junho de 

2022. 

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 9ª Sessão Ordinária, a ser realizada no 

dia 01 de Junho de 2022, obedecerão ao seguinte: 

 

 

EXPEDIENTE 

 

 

Projetos de Lei: 

 

Projeto de Lei nº 031/2022  

Interessada: Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita Municipal 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a realizar a permuta de áreas que 

especifica e dá outras providências. 

 

Moção: 

 

Moção nº 005/2022 

Interessado: Verº - Pastor Renato Quadreli 

Assunto: Moção de Aplausos aos membros da equipe da Policia Civil de 

Potirendaba. 

 

 

Indicações: 

 

 

Indicação nº 085/2022 

Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente,  visando estudos no sentido 

de adequar uma passagem de veículos pesados (carretas) no canteiro 

central da Avenida Gabriel Peres Martins, altura do número 71. 
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Indicação nº 087/2022 

Interessado: Verº - Ray José Teixeira 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, visando a implantação de 

uma lombada na Rua Tiradentes, altura do número 964. 

 

Indicação nº 088/2022 

Interessado: Verº - João Antonio Loureiro 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, 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 

Hortitec que ocorrerá de 22 à 24 de junho na cidade de Holambra -SP.  

 

Indicação nº 089/2022 

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 

implantação de um novo piso salarial para os Agentes Comunitários de 

Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, nos moldes da Emenda 

Constitucional nº 120/2022. 

    

Indicação nº 090/2022 

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 revitalização 

(calçamento, iluminação e arborização) da Praça “Admar Riva”, localizada 

junto à Igreja São José Operário. 

 

Indicação nº 091/2022 

Interessado: Verº - Pastor Renato Quadreli 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, visando estudos no sentido 

de realizar um festival de pipas em nosso município. 
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Indicação nº 092/2022 

Interessado: Verº - Ray José Teixeira 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, visando melhorias na 

drenagem d’água ao longo da Rua Francisco Guilherme Cícero. 

 

Indicação nº 093/2022 

Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente, visando pintura de 

sinalização de solo proibindo o estacionamento de veículos na esquina da 

Rua Marechal Deodoro com a Rua Achiles Malvezzi. 

 

Indicação nº 094/2022 

Interessado: Verº - Julio Augusto Boechat 

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

fizerem necessárias junto ao setor competente,  visando obras de melhorias 

no escoamento das águas pluviais em diversos pontos do calçadão, 

localizado na Rua Capitão José Oliva e a Avenida Barão do Rio Branco. 

 

 

Câmara Municipal de Potirendaba 

     Em 30 de Maio de 2022 

 

 

     Verº - João Antonio Loureiro 

       Presidente da Câmara 

 

 

Próxima Sessão Ordinária: 

Data: 15 de Junho de 2022 (quarta feira) – 20:00 vinte horas 

 

 


