Pauta da 5ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
08 de abril de 2014.

INDICAÇÃO Nº00035/2014

Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam para substituir as cestas básicas fornecidas aos
Servidores Públicos Municipais por vale alimentação.

JUSTIFICATIVA
A cesta básica é composta por itens e dependendo da família
alguns itens sobram enquanto outros faltam, no entanto há sempre um desequilíbrio que
depende muito do consumo de cada família, portanto a substituição da cesta básica por
vale alimentação é para atender solicitação dos servidores municipais a fim de
solucionar os problemas citados acima.
Sala das Sessões, 03 de abril de 2014.
Vereadores:

Pedro Alberto Verto de Lima

Flávio Alexandro Spagnoli
Ribeiro

Carlos Marcos Muniz da Silva

João Roberto San’tana

Rosa Maria da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Antonio Marcos Bassi

Aparecido João Pereira

Mauricio Gomes Ferreira

INDICAÇÃO Nº00036/2014

Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam aquisição de uniformes, materiais de E.P.I
(Equipamentos de Proteção Individual) e também a devida proteção nos implementos
usados nas máquinas como a roçadeira e outros que necessitem de proteção.

JUSTIFICATIVA
O fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção
Individual aos servidores municipais tem por objetivo proporcionar as devidas
condições de trabalho e evitar a exposição a situações de risco que em alguns setores os
servidores ficam expostos. Quanto à roçadeira a mesma não esta equipada com a devida
proteção, o que representa um perigo muito grande, pois a mesma lança objetos com
uma força que poderá vir causar graves acidentes as pessoas que estiverem nas
proximidades, portanto é necessário colocar proteção na mesma com a máxima urgência
possível.
Sala das Sessões, 03 de abril de 2014.
Vereadores:

Pedro Alberto Verto de Lima

Flávio Alexandro Spagnoli
Ribeiro

Carlos Roberto Fernandes

Antonio Marcos Bassi

Carlos Marcos Muniz da Silva

Aparecido João Pereira

João Roberto San’tana

Mauricio Gomes Ferreira

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00037/2014

João Roberto Sant Ana e Antonio Marcos Bassi Ribeiro,
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 poda das árvores localizadas na praça central e
retirada dos galhos secos das árvores maiores.

JUSTIFICATIVA

A poda das árvores é necessária para que as mesmas cresçam
de forma adequada, quanto a retirada dos galhos secos das árvores maiores o
procedimento é necessário porque estes galhos constantemente se desprendem e caem,
podendo causar acidentes no local, portanto são procedimentos simples que além de
embelezar a praça também servirão para evitar possíveis danos materiais aos veículos
estacionados ou até mesmo acidentes com as pessoas que frequentam o local.
Sala das Sessões, 03 de abril de 2014.
Vereadores:

João Roberto Sant’ana

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

INDICAÇÃO Nº00038/2014

João Roberto Sant ana e Antonio Marcos Bassi Ribeiro,
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 guias de sarjeta e pavimentação asfáltica na
Alameda Dr. Ary Soares Ribeiro.

JUSTIFICATIVA

A Alameda Dr. Ary Soares Ribeiro não tem guias de sarjeta
e pavimentação, o que dificulta muito para as pessoas que residem no local, portanto é
necessário providenciar as devidas obras de infraestrutura e assim oferecer condições
adequadas de moradia as pessoas.

Sala das Sessões, 03 de abril de 2014.

Vereadores:

João Roberto Sant ana

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

INDICAÇÃO Nº00039/2014

Aparecido João Pereira, 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 mudança de local da galeria localizada na Rua
Amazonas com a Rua São Paulo.

JUSTIFICATIVA

A referida galeria encontra-se localizada em frente a garagem
de uma residência e vem causando muitos transtornos aos moradores do local, portanto
é necessário mudar a localização da mesma para resolver os problemas que vem
causando aos moradores.

Sala das Sessões, 04 de abril de 2014.

Aparecido João Pereira
Vereador

Projeto de Lei nº11/2014 – Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento de 2014. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

