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 12ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
29 de agosto de 2017

Projeto de Lei nº18/2017. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de
2017 e dá outras providências. Aprovado em primeira e segunda discussão.

Projeto de Lei nº19/2017. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de
2017 e dá outras providências. Aprovado em primeira e segunda discussão.

INDICAÇÃO Nº00097/2017
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 conserto do corrimão da Ponte da Pedreira.

JUSTIFICATIVA
O corrimão da referida ponte está quebrado o que é um perigo,
principalmente nas ocasiões de pouca visibilidade, oferecendo riscos aos motoristas que passam
pelo local.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.
Vereadores:
Marcelo Aparecido de Azevedo
Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira

Alexandro Eduardo Rossetti
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INDICAÇÃO Nº00099/2017
Marcelo Aparecido de Azevedo, 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 corrimão e limpeza das laterais da ponte que dá
acesso a propriedade do Sr. Bartolomeu Piemonte Alves.

JUSTIFICATIVA
A Indicação tem por objetivo atender solicitação do munícipe, o qual
encontra dificuldades para ter acesso a sua propriedade, portanto o referido conserto é de
extrema necessidade , e visa melhorias aos produtores rurais do nosso município.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.

Marcelo Aparecido de Azevedo
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00100/2017
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:

Solicitam limpeza e instalação de lixeiras na área de lazer "Pedreira".

JUSTIFICATIVA
Sabemos das dificuldades enfrentadas pelo Poder Executivo mas a
área de lazer é a única que existe no nosso município, sendo um dos locais mais bonitos onde a
população pode interagir diretamente com a natureza e que no passado atraia visitantes de outras
cidades e todos ficavam encantados com a beleza do local, no entanto a mesma encontra-se
com muita sujeira, estamos sendo muito cobrados pela população e também desejamos ver a área
bem cuidada servindo como lazer para famílias se reunir nos finais de semana, portanto
solicitamos especial atenção do Poder Executivo em atender esta solicitação.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.
Vereadores:
Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

Marcelo Aparecido de Azevedo

Taís Graciela Gorgato Costa Oliveira

