Matérias da 18ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
26 de novembro de 2013

Projeto de Lei nº 30/2013 – Aprova o Plano Plurianual do Município de Nipoã-SP,
para o quadriênio de 2014 a 2017 e dá outras providências”.– Aprovado em 1ª e 2ª
discussão.

Projeto de Lei nº 31/2013 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2014 e dá outras providências - Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 32/2013 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nipoã
para o exercício de 2014. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

INDICAÇÃO Nº00125/2013
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:
Solicita a
principalmente no centro da cidade.

pintura

das

guias

rebaixadas

na

cidade,

JUSTIFICATIVA
A falta de pintura nas guias rebaixadas contribui para o
estacionamento de veículos em local indevido o que causa grandes transtornos a
população, portanto é necessário providências urgentes a respeito.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2013.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00126/2013
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscrevem no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam para que seja agendada uma reunião junto à
diretoria da Elektro para tratar sobre as interrupções de energia na cidade de Nipoã.
JUSTIFICATIVA
As interrupções de energia estão muito frequentes e na
maioria das vezes demoradas, estamos sendo muito cobrados pela população que espera
uma solução do problema, pois as constantes interrupções causam grandes transtornos a
população em geral, portanto é necessários informações sobre os motivos e a
possibilidade de solução do referido problema, contamos com a compreensão do Poder
Executivo juntamente com os responsáveis pela Elektro para que juntos possamos
solucionar este problema que além de transtornos causam também prejuízos a
população de nossa cidade.
Sala das Sessões, 21 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 Nº00127/2013
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:
Solicita para que seja colocada placa de identificação na praça
da leitura, solicita também construção de quiosques com bancos e mesas para leitura.
JUSTIFICATIVA
Como já é do conhecimento de todos no local é realizada a
liberdade para os livros, evento este que muito colabora no incentivo a leitura, um
serviço voluntário que beneficia muito a população da nossa cidade, portanto é

necessário o município oferecer uma infraestrutura melhor para poder ajudar neste
trabalho que traz muitos benefícios para a nossa população.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013.
Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

