Pauta da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
30 de junho de 2015

Projeto de Lei nº14/2015 - "Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº94 de 10 de abril
de 2013, que trata do Conselho Tutelar de Nipoã e dá outras providências". Aprovado em
primeira e segunda discussão.

INDICAÇÃO Nº00030/2015
João Roberto Sant’ ana, 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 PINTURA DE TODAS AS LOMBADAS
EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE NIPOÃ

JUSTIFICATIVA

Todas as lombadas existentes no nosso município estão
totalmente sem pintura o que causa um transtorno muito grande aos motoristas, inclusive
com riscos de acidentes, portanto a pintura é uma necessidade urgente, portanto conto
com especial atenção do Poder Executivo no atendimento da referida indicação.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2015.

João Roberto Sant ana
Vereador

INDICAÇÃO Nº00031/2015
Mauricio Gomes Ferreira, Carlos Roberto Fernandes e Pedro
Alberto Verto de Lima, 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 reforma do galpão da serraria municipal e conserto
da entrada do local.

JUSTIFICATIVA
A estrutura que sustenta a cobertura da referida serraria está
muito danificada, correndo risco de desabar a qualquer momento o que coloca em risco a
vida das pessoas que frequentam o local, principalmente os funcionários, portanto é
necessário providenciar o conserto com a máxima urgência possível, também é necessário
consertar a entrada do local que encontra-se com muitos buracos.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2015.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Pedro Alberto Verto de Lima

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00032/2015
Mauricio Gomes Ferreira, Carlos Roberto Fernandes e 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:
SOLICITAM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA COSTAL E
MATERIAIS DE E.P.I. PARA NEBULIZAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.

JUSTIFICATIVA
A aquisição de uma bomba costal é necessária para o controle
do mosquito transmissor da dengue, pois no local onde há casos de dengue é feita a
nebulização para controlar a população de mosquitos, portanto é uma medida a mais que
pode ser usada no controle da transmissão da dengue em nossa cidade.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2015.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Pedro Alberto Verto de Lima

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00033/2015
João Roberto Sant’ana e Pedro Alberto Verto de Lima,
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 estudos e projetos necessários para construção de 02
represas no córrego da cachoeira nas proximidades da cidade de Nipoã.

JUSTIFICATIVA
A medida se faz necessária tendo em vista que o
armazenamento de água é comprovadamente necessário para contribuir no aumento de
chuvas locais e assim minimizar os efeitos da estiagem. Também devemos pensar no
futuro abastecimento de água para a população, pois sabemos que a retirada água
subterrânea está cada vez mais inviável, então devemos desde já iniciar projetos que
venham garantir que nossa população terá abastecimento de água disponível para o futuro.

Sala das Sessões, 29 de junho de 2015.
Vereadores:

João Roberto Sant ana

Pedro Alberto Verto de Lima

