CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
Rua Pedro Rampim, 501 – Centro
CEP 15.240-000 – Fone/Fax (17)-3277-1152
CNPJ (MF) 00.522.626/-0001-68
e-mail:cmnipoa@net-rubi.com.br – Estado de São Paulo

Pauta da 14ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
27 de setembro de 2016

INDICAÇÃO Nº00053/2016

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 construção de duas lombadas nas proximidades do CRAS e
da quadra de esportes Joaquim Maia.
Uma na Rua Antonio Caetano Rossetti e outra na Rua Gumercindo
Teixeira Pinto.

JUSTIFICATIVA
A instalação das referidas lombadas se faz necessária, pois próximo às
referidas Ruas encontra-se instalado o CRAS e também a quadra de esportes do Bairro São
Cristóvão, locais que são frequentados por muitas crianças e os vizinhos relatam que vários
motoristas passam pelo local em alta velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00054/2016
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 conserto de bueiro na Rua Espírito Santo esquina com a Rua
Paraíba.

JUSTIFICATIVA
O referido bueiro encontra-se com grande parte aberta, segundo
vizinhos relatam que é comum carros e caminhões caírem no referido bueiro e também crianças
que ficam brincando no local, colocando em risco a vida das pessoas que passam no referido
local, portanto é necessário o conserto com a máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00055/2016
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:
Disponibilizar um terreno para descarte de materiais secos.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação partiu de vários munícipes que muitas vezes não
desejam jogar materiais inertes na rua, como pedaços de madeira, gesso, plásticos, pneus e
móveis sem utilidade e desejam descartar esses materiais em local apropriado. Quanto a
destinação final dos materiais, estes ficariam por conta do município, que seria responsável pelo
manuseio ou até mesmo firmar parceria com empresa para a retirada e reciclagem dos materiais
coletados.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00056/2016
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 conserto dos mata-burros localizados na estrada que dá acesso
as propriedades do Sr. Paulo Baldo e da Sra. Albertina Scalon.

JUSTIFICATIVA
Todos os mata-burros da referida estrada encontram-se danificados,
dificultando o acesso dos proprietários, o que causa grandes transtornos aos mesmos, portanto a
solicitação é de grande importância e precisa ser atendida com a máxima urgência possível.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2016.

Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

