Pauta da 19ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Nipoã
09 de dezembro de 2014.

INDICAÇÃO Nº00095/2014

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 limpeza dos bueiros em toda a cidade e também de
um bueiro localizado na avenida Felipe Jorge, cruzamento da estrada municipal
Boiadeira.

JUSTIFICATIVA

Os bueiros encontram-se sujos e totalmente entupidos e
quando chove alguns locais ficam alagados como na avenida Felipe Jorge e em outros
pontos da cidade corre o risco de alagar residências, portanto é uma solicitação de
extrema importância e necessita providências urgentes.
Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2014.

Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00096/2014

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 limpeza geral em todas as ruas da cidade, como
varrer as principais ruas a limpeza dos matos nas guias de sarjeta e calçadas da
cidade e a notificação dos proprietários de terrenos para a devida limpeza dos
mesmos.

JUSTIFICATIVA
A cidade em geral está com sujeira acumulada falta a limpeza
das folhas, dos matos nas calçadas e nas guias de sarjeta e os terrenos baldios estão
muito sujos o que causa uma aparência muito desagradável à cidade, portanto é
necessárias providências. Quanto aos terrenos baldios principalmente neste período
chuvoso onde o mato cresce rápido a Prefeitura Municipal precisa estabelecer normas
aos proprietários para que a devida limpeza seja feita constantemente e assim evitar que
esses terrenos fiquem em total situação de abandono como vem ocorrendo, pois além da
aparência desagradável também coloca a saúde da população em risco devido ao
acúmulo de lixo e proliferação de diversos insetos como os mosquitos transmissores da
dengue entre outros.

Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2014.

Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

Projeto de Lei Complementar n° 05/2014 – Cria a Zona Especial de Interesse Social –
na área consolidada dos assentamentos irregulares denominados Bairro Nova Brasília
no município de Nipoã. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 21/2014 – Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do Município
de Nipoã para o período de 2015. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 22/2014 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2015. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 23/2014 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nipoã
para o exercício de 2015. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Eleição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016.
Pedro Alberto Verto de Lima – Presidente
Carlos Marcos Muniz da Silva – Vice-Presidente
Carlos Roberto Fernandes – 1º Secretário
João Roberto Sant’Ana – 2º Secretário

