Pauta da 9ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
10 de junho de 2014.

INDICAÇÃO Nº00057/2014

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 substituição do portão da escola Dr. Sidney Scaff,
que dá acesso a Rua Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

O portão do referido local encontra-se em condições
precárias, ou seja, totalmente danificado, portanto é necessária a substituição do mesmo
com a máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 06 de junho de 2014.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00058/2014

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 para que sejam colocadas grelhas na abertura feita
para escoar água das chuvas na Quadra da Escola Municipal.

JUSTIFICATIVA

Na Quadra da Escola Municipal Dr. Sidney Scaff existe uma
abertura para escoar água das chuvas a qual se encontra aberta e existe o risco de
alguém torcer o pé nesta abertura, portanto é necessário colocar grelhas para a devida
proteção e assim evitar possíveis acidentes no local.

Sala das Sessões, 06 de junho de 2014.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00059/2014

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 para estudar a possibilidade de estipular horário de
funcionamento do secador localizado no armazém comunitário.

JUSTIFICATIVA
O referido secador está localizado no meio de um bairro
residencial e seu período de funcionamento está sendo de 24 horas por dia o que está
causando diversos transtornos aos moradores vizinhos, temos conhecimento da
importância do secador para os produtores rurais do município, mas também
reconhecemos que o período de funcionamento é muito extenso e causa transtornos
principalmente durante a noite portanto para amenizar um pouco os problemas causados
sugerimos que seja estipulado horário de funcionamento.
Sala das Sessões, 06 de junho 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 Nº00060/2014

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:
"Providenciar o suporte e a instalação das tabelas e aros
para prática de basquete no Ginásio Municipal de Esportes."

JUSTIFICATIVA

Amigos e amigas de Nipoã.
O nosso belo GINÁSIO MUNICIPAL, não conta com
tais equipamentos essenciais para pratica de tal esporte, decepcionando assim alguns
jovens, que gostam desta modalidade esportiva.
Dessa forma, essa indicação vem de encontro aos desejos de
vários jovens da cidade que são amantes do basquete e não podem praticar o esporte,
devido à falta desses itens básicos, ou seja, a tabela e o aro.
Esperamos do Executivo o atendimento da presente
propositura.
Sala das Sessões, 06 de junho de 2014.

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

INDICAÇÃO Nº00061/2014

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 a construção de uma mureta em toda extensão da
divisa da seringueira com a Avenida Felipe Jorge.

JUSTIFICATIVA
Todas as vezes que chove a água desce pela Avenida Felipe
Jorge inundando a mesma e deixando muita sujeira como terra e folhas tanto na avenida
quanto na calçada, o que causa grandes transtornos para que passa pelo local, portanto a
construção da referida mureta servirá para conter a enxurrada que desce pelo local.

Sala das Sessões, 06 de junho de 2014.
Vereadores:

João Roberto Sant’ana

Maurício Gomes Ferreira

Aparecido João Pereira

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00062/2014

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 para que a Prefeitura volte a firmar convênio com o
CIEE - Centro de Integração Empresa Escola.

JUSTIFICATIVA

A parceria entre a Prefeitura Municipal e o CIEE vai auxiliar
os estudantes que vão iniciar sua atuação no mercado de trabalho, o objetivo é poder
contar com estagiários de áreas específicas o que é muito importante para o aluno no
seu futuro profissional, pois eles estarão atuando o quanto antes na área que estão
estudando. O maior objetivo do CIEE é encontrar para os estudantes de nível médio,
técnico e superior oportunidades de estágio ou aprendizado, que os auxiliem a colocar
em prática tudo o que aprenderam na teoria.

Sala das Sessões, 09 de junho de 2014.

Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

PROJETOS

Projeto de Decreto Legislativo nº01/2014 – Dispõe sobre concessão de Título de
Cidadão Nipoense ao Deputado Orlando Morando Júnior.
Autoria: Flávio Alexandro Spagnoli
Aprovado

Projeto de Lei nº15/2014 – Cria o Viveiro Municipal e dá outras providências.
Autoria: Poder Executivo
Aprovado em 1ª e 2ª discussão

