Matérias da 17ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
12 de novembro de 2013

Projeto de Lei nº35/2013 – Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento de 2013. (Aquisição de caminhão caçamba) – Aprovado em 1ª e 2ª
discussão.

Projeto de Lei nº36/2013 - Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento de 2013. (destinado as obras de pavimentação asfáltica na Rua Minas Gerais)
- Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº37/2013 – Denomina Bairro e Ruas de Nipoã (Bairro Flamboyant,
ruas: Anastácio Ruesca, Mario Beltramini, Deocleciano de Lima e Elias José Assola) Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

INDICAÇÃO Nº00107/2013

João Roberto Sant ana, Aparecido João Pereira e Flávio
Alexandro Spagnoli, vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que
segue:
Solicitam para o Sr. Prefeito Municipal fazer gestões junto ao
governo do Estado de São Paulo, objetivando assinatura de convênio entre Prefeitura
Municipal e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para
execução de obras de recuperação das estradas rurais de terra, através do Programa
Melhor Caminho, nas estradas que liga Nipoã ao Bairro do Cultivado e da estrada que
liga Nipoã ao bairro do Monteirinho.

JUSTIFICATIVA
As estradas rurais em boas condições de trafego oferece
segurança aos usuários, também preserva os recursos naturais, reduzindo os efeitos dos
processos erosivos e o assoreamento dos cursos d’água, reduz os custos dos transportes
de insumos e da produção agrícola, reduz também o custo de conservação prolongando

a vida útil da estrada, enfim promove uma melhoria geral da qualidade de vida da
população da região beneficiada.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant Ana

Aparecido João
Pereira
Flávio Alexandro Spagnoli

INDICAÇÃO Nº00108/2013

João Roberto Sant ana, Aparecido João Pereira, Pedro
Alberto Verto de Lima e Rosa Maria da Silva, vereadores da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam para disponibilizar um veículo equipado com som
para uso de utilidade pública nos anúncios em geral, inclusive falecimentos, ou voltar a
instalar som no caminhão de coleta de lixo.

JUSTIFICATIVA
É necessário ter um meio de comunicação dos anúncios, pois
somente o da igreja matriz não é suficiente, visto que hoje a cidade cresceu e nos bairros
mais distantes a população não ouve o que é anunciado no alto falante da igreja,
portanto é preciso que os anúncios de utilidade pública sejam feitos através de um
veículo equipado para esse fim.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant Ana
Pedro Alberto Verto de Lima

Aparecido João Pereira
Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00109/2013

Maurício Gomes Ferreira, Antonio Marcos Bassi Ribeiro,
Carlos Roberto Fernandes e Flávio Alexandro Spagnoli, vereadores da Câmara
Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICAM
ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Rua
Leonor da Silva Paranhos, Rua Antonio Viudes Parra e continuação das seguintes ruas:
Rua São Paulo, Rua Ceará e Rua Minas Gerais.
JUSTIFICATIVA
A pavimentação das referidas ruas atenderá solicitação dos
munícipes que tem suas residências e também há muitas construções sendo feitas nestes
locais, portanto servirá para oferecer mais conforto aos moradores, pois há lugares com
enorme erosão causando grandes transtornos a população.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013.
Vereadores:
Maurício Gomes Ferreira

Antonio Marcos Bassi
Ribeiro

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro
Spagnoli

INDICAÇÃO Nº00110/2013
Maurício Gomes Ferreira, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicita para colocar cabine na retroescavadeira da Prefeitura
Municipal.
JUSTIFICATIVA
A instalação de cabine na retroescavadeira é uma necessidade
que visa oferecer conforto e mais segurança ao operador, pois irá protegê-lo da chuva,
frio e também de possíveis objetos que possam ser lançados durante a operação da
máquina.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013.
Maurício Gomes Ferreira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00115/2013
Pedro Alberto Verto de Lima, vereador da Câmara Municipal
de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Para que o Sr. Prefeito solicite junto as usinas da região a
devida limpeza das canas que caem nas laterais da rodovia nas proximidades do Bairro
Nova Brasília.
JUSTIFICATIVA
As reclamações dos moradores do Bairro Nova Brasília são
muitas a respeito das canas que caem nas laterais da rodovia e ficam amontoadas,
causando mau cheiro e outros transtornos além de causar também um aspecto visual
muito desagradável, portanto é necessário acionar os responsáveis pelas usinas da região
para que façam a devida limpeza constantemente para evitar os problemas causados aos
moradores do local.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2013.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00119/2013
João Roberto Sant ana e Pedro Alberto Verto de Lima,
vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:

Solicitam para trocar as portas quebradas do Centro de
Convivência dos Idosos de Nipoã.
JUSTIFICATIVA
As portas da frente do CCI encontram-se quebradas e às vezes
não conseguem abri-las totalmente, portanto é necessária a devida troca das mesmas,
pois em caso de alguma emergência as portas devem estar em condições de serem
abertas totalmente.
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2013.
Vereadores
João Roberto Sant’ ana

Pedro Alberto Verto de
Lima

INDICAÇÃO Nº00120/2013
João Roberto Sant’ Ana e Pedro Alberto Verto de Lima,
vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam a instalação de condicionadores de ar ou pelo
menos mais ventiladores nas salas do velório municipal.
JUSTIFICATIVA
O calor na nossa região e bastante rigoroso e o velório
municipal conta com apenas um ventilador e se caso precisar usar as duas salas uma
ficará sem ventilador, portanto a instalação de condicionadores de ar ou pelo menos a
aquisição de mais ventiladores é uma necessidade urgente, pois é totalmente
insuportável permanecer no local da forma em que se encontra.
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2013.
João Roberto Sant ana
Vereador
INDICAÇÃO Nº00121/2013
Pedro Alberto Verto de Lima e João Roberto Sant’ana,
vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:

Solicitam conserto da estrada que dá acesso a propriedade do
Sr. José Tunda.
JUSTIFICATIVA
A referida estrada encontra-se totalmente intransitável,
causando grandes transtornos aos munícipes que precisam usar a mesma para ter acesso
as suas propriedades, portanto estamos solicitando especial atenção e esperamos contar
com a compreensão do Poder Executivo em atender esta solicitação o mais breve
possível.
Sala das Sessões, 07 de novembro de 2013.
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima

João Roberto Sant
ana

INDICAÇÃO Nº00122/2013
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam para o Sr. Prefeito Municipal solicitar junto a
SABESP a perfuração de mais um poço artesiano.
JUSTIFICATIVA
Nossa cidade nos últimos anos cresceu muito e há
perspectivas de crescer ainda mais, pois temos mais um conjunto habitacional a ser
construído e também o residencial Flamboyant que está iniciando, recebemos mais um
reservatório de água, mas a perfuração de mais um poço é necessária, pois no caso de
manutenção do único poço existente a cidade toda fica por longo período sem
abastecimento de água o que prejudica muito a população.
Sala das Sessões, 08 de novembro de 2013.
Vereadores:
Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Marcos Muniz da
Silva

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

João Roberto Sant’ana

Mauricio Gomes Ferreira

Pedro Alberto Verto de Lima

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00123/2013
Carlos Roberto Fernandes, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicita a substituição do bebedouro existente no Ginásio
Municipal de Esportes.
JUSTIFICATIVA
A substituição do referido bebedouro se faz necessária uma
vez que o atual bebedouro existente é pequeno sendo insuficiente para manter resfriada
a água. Tal reivindicação é solicitada pelos munícipes e principalmente pelas pessoas
que praticam atividades esportivas no referido local.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2013.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00124/2013
Mauricio Gomes Ferreira, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicito que o Município adote as medidas judiciais cabíveis
para evitar a transferência dos ativos de iluminação pública pela Elektro.
JUSTIFICATIVA
A ANEEL editou Resolução Normativa nº414, prevendo a
transferência dos ativos de iluminação pública das concessionárias de energia elétrica
para os Municípios. Por essa medida, a partir de janeiro de 2014, os Municípios
passarão a ser os responsáveis pela manutenção da rede de iluminação pública
localizada na cidade, e, assim, a troca de postes de iluminação, lâmpadas, a manutenção
da rede elétrica e etc., serão efetuados pela Prefeitura, o que aumentará os gastos.

A Confederação Nacional de Municípios têm orientado as
Prefeituras acerca da possibilidade de ajuizamento de medida judicial, visando evitar a
transferência dos ativos de iluminação, tornado sem efeito a instrução normativa da
ANEEL, tendo em vista o êxito obtido pelo Município de Marília, que obteve vitória na
justiça e está desobrigado de arcar com os custos de manutenção da rede de energia
elétrica.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2013.
Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

