Pauta da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
29 de março de 2016

INDICAÇÃO Nº00017/2016

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:

Solicita Iluminação do Cristo, para que o mesmo seja melhor
visualizado, por todos aqueles que passam por nossa cidade.

Amigos e amigas de Nipoã.
Essa providência tornar-se-á o belo Cristo existente na entrada
de nossa cidade mais visível e ainda mais belo, ele que é um cartão de visita para todos
que vem para Nipoã, bem como evitando possíveis acidentes que podem ocorrer, devido
a falta de iluminação do local.
JUSTIFICATIVA
Com a devida adequada iluminação do mesmo, ele torna-se
ainda mais belo e visível, para todos que passam por nossa querida Nipoã, sem dizer da
visibilidade do mesmo, com o intuito de evitar possíveis acidentes no local.
Considerando que as providencias a serem tomadas para
satisfazer essa indicação, são de pequena monta e de grande valor para toda nossa
sociedade, espero que o Poder Executivo Municipal, não meça esforços no intuito de
realiza-la, alcançando assim uma grande satisfação entre toda nossa população.

Sala das Sessões, 23 de março de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

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

INDICAÇÃO Nº00018/2016
Carlos Roberto Fernandes e Flávio Alexandro Spagnoli, 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 no Bairro Nova Brasília de uma Praça de
Lazer.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal solicitação vem de encontro com uma necessidade da população
local, que não tem local onde se reunirem nas noites e finais de semana, para trocas de
informações, conversas, novidades e entretenimento.
JUSTIFICATIVA
Desta forma, a referida construção vai de encontro com as necessidades
do local, que não possui nenhum ponto de encontro ou mesmo lazer para os moradores.
Considerando o efeito que pode se alcançar realizando esta pequena
mais importante obra para os usuários do local, pode proporcionar para os moradores do referido
bairro, esperamos 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, 21 de Março de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

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

INDICAÇÃO Nº00019/2016
Carlos Roberto Fernandes e Flávio Alexandro Spagnoli, 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 Regularização diante dos órgãos competentes do Centro de
Lazer do Trabalhador (CLT), bem como a reforma do mesmo.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal regularização far-se-á necessária para o uso adequado do referido
local, com o referido Alvará do órgão competente (Bombeiros), assim também como a reforma
do mesmo, que apresenta paredes descascadas, rachaduras e tudo mais de um imóvel que
necessita de manutenção para seu bom uso e também para que o mesmo não se deprecie.

JUSTIFICATIVA
Com a devida regularização, o referido recinto torna-se adequado e de
acordo com as normas vigentes dos prédios públicos para realização de eventos.
Considerando que o efeito de tais providências vão de acordo com a
necessidade do referido imóvel, tornando-o adequado seu uso de acordo com a legislação
vigente, podendo ser realizada no mesmo eventos para população Nipoense.
Assim também, far-se-á necessária a reforma do mesmo, afim de
coloca-lo em perfeitas condições de uso.
Desta forma, 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 necessária e de pequena monta.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

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
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INDICAÇÃO Nº00020/2016
Carlos Marcos Muniz da Silva, 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 o asfaltamento das ruas Ceará e Bahia.
Amigos e amigas de Nipoã.
Essa obra proporcionara aos moradores Locais uma melhor condição
de moradia.

JUSTIFICATIVA
O asfaltamento da rua Ceará entre as ruas Rio de Janeiro e Bahia e da
rua Bahia entre as ruas Amazonas e Ceará, vem de encontro com o pedido da população
residente no local.
A infraestrutura básica, é uma obrigação do poder público municipal, e
que o efeito de tais melhorias vem de encontro com as reinvindicações dos moradores locais,
tornando a vida dos mesmo mais digna e de qualidade, solicito ao Poder Executivo Municipal a
concretização do pedido.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.

Carlos Marcos Muniz da Silva
Vereador

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

INDICAÇÃO Nº00021/2016
João Roberto Sant’Ana e Rosa Maria da Silva, 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 revitalização da Praça da Matriz.

Amigos e amigas de Nipoã.
Essa providencia é necessária pela situação que se encontra a mesma.
Ela que é o principal ponto de encontro dos Nipoenses, está em
situação de abandono e toda destruída pela ação de vândalos.

JUSTIFICATIVA
Com a devida reforma e revitalização do local, a família nipoense,
voltará a frequentar o local, a fim de interagir com amigos e toda população nipoense, que na
verdade é uma grande família.
Assim, a revitalização e a reforma da Praça da Matriz oferecerão, a
todos os Nipoenses um local, digno de ser frequentado e um ponto de encontro de todos.
Considerando que, o efeito de tais melhorias vem de encontro com a
necessidade e o desejo de toda população Nipoenses, espero empenho do Poder Executivo
Municipal, a fim de sua realização.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.

João Roberto Sant’ana
Vereador

Rosa Maria da Silva
Vereadora

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
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INDICAÇÃO Nº00022/2016
Carlos Marcos Muniz da Silva, Carlos Roberto
Fernandes, Flávio Alexandro Spagnoli, João Roberto Sant’ana,
Pedro Alberto Verto de Lima e Rosa Maria da Silva, 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 aquisição de ar condicionado para as
salas de aulas das escolas municipais.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal aquisição proporcionara aos alunos da rede
de ensino municipal uma melhor condição de aprendizagem.
JUSTIFICATIVA
Com a referida aquisição, os alunos da rede
municipal de educação, ganharão uma condição adequada para
aprendizagem enquanto frequentam as aulas, tornando melhor
assimilação das aulas e do aprendizado.
Assim sendo, esperamos do Poder Executivo
Municipal, a aquisição dos referidos aparelhos.

Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.
Vereadores:

Carlos Marcos Muniz da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

João Roberto Sant’ana

Pedro Alberto Verto de Lima

Rosa Maria da Silva

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

INDICAÇÃO Nº00023/2016
Carlos Marcos Muniz da Silva, Carlos Roberto
Fernandes, Flávio Alexandro Spagnoli, João Roberto Sant’ana,
Pedro Alberto Verto de Lima e Rosa Maria da Silva, 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

revitalização

da

Área

de

Lazer

da

Pedreira.
Amigos e amigas de Nipoã.
Essa revitalização do referido local vai
satisfazer uma necessidade de todos os moradores de Nipoã, que
não tem um local que proporcione lazer e diversão a todos,
principalmente nos dias quentes de um pais tropical, o qual
vivemos.
JUSTIFICATIVA
Com a total revitalização do local, o mesmo
tornara-se adequado para a frequentação das famílias Nipoenses e
de pessoas de cidades vizinhas, que procuram diversão e lazer.
Entretanto, com as devidas providências, no
intuito de alcançar e acabar com uma necessidade de todos,
solicitamos ao
Poder Executivo Municipal, a revitalização do
local e as devidas melhorias, para que o mesmo ofereça um boa
condição para ser frequentado.
Assim sendo, esperamos do Poder Executivo
Municipal, o atendimento da indicação, que proporcionará a todos
um local digno para ser frequentado.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.
Vereadores:

Carlos Marcos Muniz da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

João Roberto Sant’ana

Pedro Alberto Verto de Lima

Rosa Maria da Silva

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

INDICAÇÃO Nº00024/2016
Carlos Marcos Muniz da Silva, Carlos Roberto
Fernandes, Flávio Alexandro Spagnoli, João Roberto Sant’ana,
Pedro Alberto Verto de Lima e Rosa Maria da Silva, 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 Iluminação da Praça São Cristóvão.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal
indicação
vem
de
encontro
com
as
reinvindicações da população local, que esperam no local, um
ponto de encontro para as famílias do bairro.

JUSTIFICATIVA
Essa indicação vem sanar uma carência dos
moradores do bairro, proporcionando a todos um local, onde
poderão frequentar.
Esperamos
o
pronto
atendimento
do
Poder
Executivo Municipal, na intenção de atender uma necessidade do
bairro.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.
Vereadores:

Carlos Marcos Muniz da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

João Roberto Sant’ana

Pedro Alberto Verto de Lima

Rosa Maria da Silva

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

INDICAÇÃO Nº00025/2016

Flávio Alexandro Spagnoli e Rosa Maria da
Silva, 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 o asfaltamento da Rua Projetada I,
atrás do Restaurante Morada do Sol, onde era a propriedade do
Sr. Alcides Caetano.
Amigos e amigas de Nipoã.
Essa
dificuldades que os
pavimentação do local.

obra
far-se-á
moradores passam

necessárias
pelas
devido à falta de

Os moradores deste local sofrem com a poeira no
período de inverno (seca) e também com o barro no período do
verão (chuvas).
JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta rua trará aos moradores
locais, melhores condições de acesso as suas casas e melhoria na
qualidade de vida, pois estarão livres da poeira e do barro.
Desta forma, a referida obra vem de acordo com
as necessidades dos moradores locais.
Considerando os benefícios trazidos pela obra
sugerida, contamos com o empenho e a compreensão do Poder
Executivo Municipal, para realização da obra.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2016.

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

Rosa Maria da Silva
Vereadora

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

INDICAÇÃO Nº00026/2016
Rosa Maria da Silva, vereadora 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 lombada na Avenida Rio Grande do Sul,
entrada/saída Nipoã/Monte Aprazível, nas proximidades do Cristo.

JUSTIFICATIVA
A construção de lombada é uma solicitação da Polícia Militar e o
objetivo da mesma é proteger os próprios motoristas que trafegam pelo local em alta velocidade
e a qualquer momento poderá ocorrer acidentes no local

Sala das Sessões, 28 de março de 2016.

Rosa Maria da Silva
Vereador

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
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INDICAÇÃO Nº00027/2016
Rosa Maria da Silva, vereadora da Câmara Municipal de Nipoã,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicita instalação de Câmeras de vigilância nas quatro entradas da
cidade.

JUSTIFICATIVA

A instalação de Câmeras de vigilância nas principais entradas da
cidade servirá para auxiliar a polícia no combate a criminalidade, que hoje é um dos principais
fatores que prejudicam a qualidade de vida da população, pois com as principais entradas
monitoradas irá facilitar o trabalho de investigação em casos de suspeitos em fuga.
Sala das Sessões, 28 de março de 2016.

Rosa Maria da Silva
Vereador

