Pauta da 16ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Nipoã
28 de outubro de 2014.

INDICAÇÃO Nº00088/2014
Flávio Alexandro Spagnoli 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 que seja reformado e ampliado o prédio da
Fisioterapia, Psicologia e Fonoaudiologia Municipal, localizado na Rua Paraná.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal solicitação tem como objetivo melhorar as condições de
atendimento aos pacientes, bem como aos funcionários do local, para oferecerem
condições adequadas dos serviços ali prestados.
Solicitamos ainda, a aquisição de uma Geladeira ou um
Frigobar, pois no trabalho de fisioterapia é necessário o uso de gelo, e também, não
existe no local, assim, como os oferecer aos funcionários e os pacientes uma forma
saciarem sua sede, pois não existe no local refrigerador ou bebedouro.
Pensando assim, apresentamos essa indicação a nossa
Câmara Municipal, para que o Executivo realize a sugerida reforma e a ampliação no
referido local, oferecendo um serviço de qualidade e eficiência para toda população.
JUSTIFICATIVA

O referido local não possui espaço suficiente para oferecer
todos os serviços ali prestados, sendo que os profissionais não têm condições adequadas
para prestarem seus serviços, tendo-os prejudicado seus trabalhos e desempenho.
Considerando a importância que tal solicitação irá
proporcionar a população que necessita dos serviços, esperamos poder contar com a
compreensão do Poder Executivo em atender a referida solicitação.
Sala das Sessões, 24 de Outubro de 2014.

Vereadores
Flávio Alexandro Spagnoli

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00089/2014

Flávio Alexandro Spagnoli e Pedro Alberto Verto de Lima,
vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, INDICA ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:

Solicitamos para que seja feito contato com órgãos da
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, responsáveis pelo Departamento de Transito
Municipal, para a instalação de placa do acesso a Nipoã."

JUSTIFICATIVA

Amigos e amigas de Nipoã.
Esta indicação far-se-á necessária, pois não existe no trevo de
acesso a Nipoã, na Rodovia Washington Luiz, Anel viário de Monte Aprazível e antiga
Usina Agua Limpa, placas indicando o acesso a cidade de Nipoã, ficando os motoristas
sem a informação necessária para chegar até nossa cidade.
Assim sendo, a realização desta indicação pelo executivo,
trará aos usuários do referido local uma melhor condição.
Esperamos do Executivo o atendimento da presente
indicação.
Sala das Sessões, 24 de Outubro de 2014.

Vereadores:

Pedro Alberto Verto de Lima

Flávio Alexandro Spagnoli

Projeto de Lei nº24/2014 – Autoriza o Município de Nipoã a promover a regularização
fundiária de assentamento irregulares e dá outras providências. Aprovado em 1º e
segunda discussão.

Projeto de Lei nº25/2014 – Autoriza abertura de crédito adicional suplementar de 2014
da Prefeitura Municipal. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº26/2014 – Autoriza de crédito adicional suplementar no orçamento de
2014 da Prefeitura Municipal de Nipoã. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

