Pauta da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
11 de março de 2014.

Projeto de Lei nº10/2014 - “Autoriza a celebração de convênio com o Município de
São José do Rio Preto para execução do serviço de atendimento móvel de urgência
(SAMU)”. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Decreto Legislativo nº002/2014 – Dá Denominação de “Joaquim Luiz da
Silva” ao prédio da Câmara Municipal de Nipoã. Aprovado.

INDICAÇÃO Nº00016/2014
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:
Solicita
Habitacional São Cristóvão.

reforma

da

quadra

localizada

no

Conjunto

JUSTIFICATIVA
A referida quadra é frequentada diariamente por vários
munícipes e a mesma encontra-se com vários danos, inclusive no alambrado existente, o
que pode vir a causar ferimentos nas pessoas que ali praticam esportes. Também
necessita de redes para os gols. Desta maneira estará contribuindo para incentivar ainda
mais a prática de esportes no nosso município.
Sala das Sessões, 07 de março de 2014.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00017/2014

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:
Solicita a construção de calçadas e muros no terreno onde
está situado o armazém comunitário.
JUSTIFICATIVA
O referido terreno não possui muros e nem calçadas, o que
causa transtornos para as pessoas que passam pelo local, e também os moradores
vizinhos reclamam que frequentemente com o vento o referido terreno causa muita
poeira.
Sala das Sessões, 07 de março de 2014.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00018/2014
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:
Solicita reforma da valeta localizada na Rua Paraíba esquina
com a Rua Bahia.
JUSTIFICATIVA
A referida valeta já foi consertada várias vezes este ano nas
operações tapa buracos realizadas na cidade, mais a mesma encontra-se danificada
novamente, sendo necessário realizar uma reforma na mesma por inteiro, desta maneira
irá solucionar o problema de forma eficaz.
Sala das Sessões, 07 de março de 2014.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00019/2014
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:
Solicita a construção de calçadas no terreno do recinto
municipal localizado na Rua Emidio Antonio Nogueira.
JUSTIFICATIVA
A falta de calçadas no local causam transtornos aos vizinhos
e uma aparência muito ruim para a cidade, pois além da terra exposta que causa muitos
problemas, também cria muito mato no local dificultando a limpeza, portanto há
necessidade de construção de calçadas o mais breve possível.
Sala das Sessões, 10 de março de 2014.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00020/2014
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 a limpeza do bueiro localizado na Rua Paraná com a
Rua Gerônimo Pereira da Silva.
JUSTIFICATIVA
O bueiro encontra-se totalmente entupido, o que vem
causando muitos transtornos aos moradores do local, portanto é necessário efetuar a
limpeza do mesmo o mais rápido possível, pois em caso de chuvas muito fortes os
transtornos poderão ser ainda maiores.
Sala das Sessões, 10 de março de 2014.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00021/2014
João Roberto Sant’ana e Aparecido João Pereira, 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 lixeiras na área de lazer "Pedreira".
JUSTIFICATIVA
A falta de lixeiras contribui para que o lixo fique espalhado e
no decorrer do tempo ele acaba indo parar nas propriedades vizinhas o que causam
grandes problemas aos proprietários do local, portanto a instalação de lixeiras servirá
para que este lixo fique depositado esperando o dia de ser recolhido e assim causar
menos transtornos conforme já foi citado acima.
Sala das Sessões, 10 de março de 2014.
Vereadores:
João Roberto Sant'ana

Aparecido João
Pereira

INDICAÇÃO Nº00022/2014
Carlos Marcos Muniz da Silva, 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 construção de rampa de acesso para entrada da
ambulância nas proximidades da sala de fisioterapia.
JUSTIFICATIVA
A construção de uma rampa para aceso da ambulância nas
proximidades da sala de fisioterapia, é uma necessidade urgente, pois quando precisa
transportar algum paciente para atendimento no local as dificuldades são imensas, pois
não há rampa de acesso para as ambulâncias entrarem no local.
Sala das Sessões, 10 de março de 2014.
Carlos Marcos Muniz da Silva
Vereador

INDICAÇÃO Nº00023/2014
Carlos Marcos Muniz da Silva, 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 pavimentação das seguintes ruas: Continuação da
Rua Alagoas entre as Ruas Pernambuco e Paraíba e continuação da Rua Ceará.
JUSTIFICATIVA
A pavimentação das referidas ruas é uma solicitação antiga
dos moradores, os quais sofrem muito pela falta de pavimentação, pois no período
chuvoso as erosões são constantes e na estiagem a poeira é insuportável, portanto é uma
solicitação que trará grandes benefícios aos moradores desses locais.
Sala das Sessões, 10 de março de 2014.
Carlos Marcos Muniz da Silva
Vereador

MOÇÃO DE APLAUSO Nº001/2014
DISPÕE SOBRE MOÇÃO DE APLAUSO ÀS MULHERES NIPOENSES PELA
PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Requeiro à mesa, nos termos regimentais, consultando se o
Nobre Plenário, seja concedido e registrado nos anais desta Casa de Leis, a presente
MOÇÃO DE APLAUSO, as Mulheres Nipoenses pela passagem do dia Internacional
da Mulher.
O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 08 de
março de todos os anos é um dia comemorativo para a celebração dos feitos
econômicos, políticos e sociais alcançados pelas mulheres.
Cumpre lembrar que foi no ano de 1975, designado como o
Ano Internacional da Mulher, onde a organização das Nações Unidas começou a
patrocinar o Dia Internacional da Mulher.
Este dia pretende chamar a atenção para a dignidade da mulher
e levar a uma tomada de consciência do seu valor, perceber o seu papel na sociedade,
contestar e rever preconceitos e limitações que são impostos a ela. Até porque, mesmo
com todos os avanços, ela ainda sofre em muitos locais com salários baixos, assédio,

violência doméstica, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira
profissional.
No Brasil pode-se dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi
um marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. As
mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direto
de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo.
Em nosso município é possível verificar o importante papel da
mulher, seja no lar ou na profissão, desempenham suas atividades com excelência,
contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento de Nipoã, merecendo efusivos
aplausos de todos nós.
Que se dê ciência desta moção às homenageadas, na certeza
de que sempre contaremos com a valiosa e preciosa colaboração em prol do nosso
município.
Sala das Sessões, 08 de março de 2014.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

