Pauta da 14ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Nipoã
30 de setembro de 2014.

INDICAÇÃO Nº00079/2014

Os 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 substituição das placas de estacionamento apenas
para carga e descarga na Rua Rio Grande do Sul em frente aos pontos comerciais,
permitindo o estacionamento por 15 minutos.

JUSTIFICATIVA
Os comércios localizados do lado que é proibido estacionar
estão sendo prejudicados, pois devido à proibição de estacionamento muitos deixam de
parar no local, o que significa prejuízos aos proprietários dos referidos comércios.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2014.
Vereadores:

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Aparecido João Pereira

Carlos Marcos Muniz da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

João Roberto Sant’ana

Maurício Gomes Ferreira

Pedro Alberto Verto de Lima

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00080/2014

Pedro Alberto Verto de Lima e Mauricio Gomes Ferreira,
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 que seja dado continuidade do Programa
Melhor Caminho na estrada Municipal NIP 010.

JUSTIFICATIVA

Em determinado trecho da estrada foram feitas as obras do
Programa Melhor Caminho o que trouxe grandes benefícios aos proprietários rurais, e
os demais proprietários onde o benefício não chegou estão solicitando que seja dada
continuidade na execução das obras, pois além de trazer conforto, segurança e
trafegabilidade aos usuários, também reduz os efeitos dos processos erosivos e
assoreamento dos cursos d’água.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2014.

Vereadores:

Pedro Alberto Verto de Lima
Ferreira

Mauricio Gomes

INDICAÇÃO Nº00081/2014

Flávio Alexandro Spagnoli, 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 o retorno do time de Veteranos de Nipoã VEC."

JUSTIFICATIVA

Amigos e amigas de Nipoã.
A prática esportiva traz enormes benefícios a quem as faz
como toda sociedade.
Desta forma, o retorno das atividades esportivas desta
modalidade ira beneficiar atletas e ex-atletas que necessitam da prática esportiva para
melhorarem sua saúde e também para terem uma forma de lazer e entretenimento para
os cidadãos Nipoenses tão carentes de diversão.
Assim o retorno da prática esportiva desta modalidade trará
benefícios a muitos cidadãos Nipoenses.
Espero do Executivo o atendimento da presente propositura.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2014.

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

INDICAÇÃO Nº00082/2014

Flávio Alexandro Spagnoli, 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 melhorias do Anel viário"

JUSTIFICATIVA

Amigos e amigas de Nipoã.
O citado Anel Viário não possui asfalto, o que desestimula os
usuários a desviar do centro da cidade, tornando o trânsito urbano carregado de
caminhões e causando transtornos aos motoristas municipais e pedestres, além do risco
de acidente com crianças e idosos, bem como com outros veículos.
Assim, o Asfaltamento do mesmo, bem como a proibição do
trânsito de caminhões pesados pelo centro da cidade, virá beneficiar toda população
Nipoense, trazendo mais paz e tranquilidade para todos.
Espero do Executivo o atendimento da presente propositura.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2014.

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

INDICAÇÃO Nº00083/2014

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:
QUE SEJA EFETUADA A REFORMA DA PONTE
LOCALIZADA NA PEDREIRA.

JUSTIFICATIVA

A reforma da ponte se faz necessária uma vez que a mesma
encontra-se danificada com um buraco tapado com uma placa de ferro, colocado de
maneira provisória. Tal medida visa conservar a mesma e também evitar que ocorra
acidente com eventual deslocamento da placa de ferro, pois a mesma encontra-se solta.
Observando a ponte do lado de baixo é visível o buraco e também o abalo que a mesma
vem sofrendo em sua estrutura.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 2014.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

MOÇÃO DE PESAR Nº001/2.014

Sr. Presidente
Os vereadores que esta subscrevem nos termos regimentais
respeitosamente Requerem consultando se o Nobre Plenário, seja consignado em Ata
dos trabalhos desta Casa nossos sentimentos de profundo pesar, pelo passamento do Sr.
Paulo Sergio Augusto ocorrido dia 13 de setembro de 2014.

Cidadão dedicado e exemplar cujo nome tarjado pela saudade
deve ser declinado com o mais profundo respeito e veneração.

É uma homenagem póstuma das mais justas desta edilidade a
uma pessoa que já deixa saudades a família aos amigos e a comunidade de um modo
geral.

Seja transmitida nossa condolência à família enlutada e o teor
da presente.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2014.

Vereadores:

Pedro Alberto Verto de Lima

Maurício Gomes Ferreira

Projeto de Lei nº18/2014 – Dispõe sobre nova redação ao Plano de Arborização
Urbana, revogando especialmente a Lei Municipal nº370/2012 e dá outras providênciasAprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº19/2014 – Institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços
Ambientais e dá outras providências. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº20/2014 – Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal de Defesa
Civil – FMEDC e dá outras providências. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei Complementar nº04/2014 – Autoriza a alienação de bens móveis
públicos municipais. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

