Pauta da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
23 de fevereiro de 2016

INDICAÇÃO Nº00007/2016

Carlos Roberto Fernandes e Mauricio Gomes Ferreira,
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 que seja concedida a revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos municipais, incluindo os do FUNDEB.

JUSTIFICATIVA

A revisão geral anual está inserida na Constituição Federal em
seu artigo 37, inciso X, e na Lei Orgânica do Município de Nipoã em seu artigo 91, XV.
Esta determinação constitucional de recompor a remuneração, anualmente, frente à
inflação não vem sendo cumprida pelo poder Executivo, fato que há anos corroem os
salários dos servidores municipais, os quais são duramente penalizados vendo seu poder
de compra diminuindo drasticamente a cada ano, portanto solicitamos encarecidamente e
esperamos poder contar com a compreensão do Poder Executivo em atender esta
solicitação que certamente virá trazer um pouco mais de alívio aos servidores municipais
que diretamente contribuem para o sucesso da administração municipal.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2016.
Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira

INDICAÇÃO Nº00008/2016

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 para executar serviços de limpeza nos terrenos
públicos e notificar os proprietários de terrenos baldios que se encontram sujos para
efetuar a devida limpeza , estipular um prazo para que o serviço seja executado pelo
proprietário e em caso de descumprimento da determinação a Prefeitura fazer a limpeza
e cobrar pelo serviço.

JUSTIFICATIVA

Em nossa cidade existem vários terrenos que se encontram
totalmente abandonados, servindo como esconderijo de animais peçonhentos, criadouros
de mosquito transmissor da dengue entre outros transtornos que causam aos vizinhos,
além de prejudicar o visual da cidade.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2016.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00009/2016

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 a construção de uma lombada na Avenida Felipe
Jorge em frente a borracharia.

JUSTIFICATIVA

A construção de um redutor de velocidade no referido local é
uma necessidade urgente, pois devido ao velório a circulação de pedestres é constante e
os veículos que estão saindo da cidade passam em alta velocidade colocando a vida destes
pedestres em riscos, principalmente das crianças e idosos que circulam pelo local.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2016.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00010/2016

Mauricio Gomes Ferreira, 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 reconstrução da entrada do recinto municipal Alcides
Caetano.

JUSTIFICATIVA
No início da atual legislatura a entrada do recinto foi destruída
e até a presente data não foi reconstruída e já está chegando o final da legislatura, portanto
a reconstrução com a devida denominação se faz necessária por medidas de respeito a
família do falecido Alcides Caetano e pelo povo de Nipoã, que recebeu as terras para a
construção do referido recinto.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2016.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00011/2016
Flávio Alexandro Spagnoli e Carlos Roberto Fernandes,
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 que seja aberta uma entrada/saída de emergência no
Ginásio de Esportes Municipal, com acesso pela entrada do Recinto de Exposições e
também a instalação de exaustores.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal solicitação faz-se necessária para atender uma necessidade
do local, tendo em vista que o mesmo possui apenas uma entrada/saída, o que dificulta o
acesso dos espectadores ao local, como também a pouca circulação de ar, tornando o local
insuportável nos dias de verão.
JUSTIFICATIVA
Assim sendo, tal feito poderia proporcionar para os praticantes
de atividades esportivas bem como os espectadores uma forma de acesso mais cômoda,
bem como, a instalação dos dispositivos uma melhor circulação de ar, tornando a
temperatura ambiente mais agradável.
O Ginásio Municipal é usado com frequências pelos munícipes,
assim sendo, lhes proporcionariam momentos mais agradáveis enquanto praticavam
esportes ou mesmo assistiam.
Considerando o efeito que pode se alcançar realizando esta
pequena mais importante obra para os usuários do local, pode proporcionar para nossos
queridos atletas e espectadores Nipoenses, espero poder contar com a compreensão e com
efetiva realização da presente indicação pelo Poder Executivo Municipal, alcançando
assim uma grande satisfação entre nossa população, sem grande oneração dos cofres
públicos municipais uma vez que a obra em questão é de pequeno valor.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2016.
Vereadores:

Flávio Alexandro Spagnoli

Carlos Roberto Fernandes

