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 18ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
28 de novembro de 2017

Projeto de Lei nº20/2017 - "APROVA O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
NIPOÃ, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". Aprovado em primeira e segunda discussão.
Projeto de Lei nº21/2017 - "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". Aprovado em
primeira e segunda discussão.
Projeto de Lei nº22/2017 - "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
NIPOA PARA O EXERCÍCIO DE 2018". Aprovado em primeira e segunda discussão.

INDICAÇÃO Nº00117/2017
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 que seja implantada faixa e fixação de placa com a
indicação de “PROIBIDO ESTACIONAR”, PERMITINDO APENAS EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS , no trecho da Rua Rio Grande do Sul, entre as
Ruas São Paulo e Rio de Janeiro, do lado direito no sentido de quem vem de José Bonifácio
a Monte Aprazível.
JUSTIFICATIVA
Necessário se faz a proibição de estacionar veículos neste local uma
vez que o fluxo de veículos e ônibus principalmente nos horários em que os funcionários da
Usina embarcam e desembarcam para ir trabalhar é muito grande o que causa transtornos no
referido local, uma vez também que já existe o estacionamento da Praça da Matriz no referido
lado da via publica.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2017.
Vereadores:
Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira

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 Nº00118/2017
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 que seja implantada faixa e fixação de placa com a
indicação de “PARADA DE ÔNIBUS” PERMITINDO APENAS EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS , no trecho da Rua Rio Grande do Sul, entre as
Ruas São Paulo e Rio de Janeiro, do lado direito no sentido de quem vem de Monte
Aprazível a José Bonifácio, próximo a Casa de Carnes Martins.

JUSTIFICATIVA
O local indicado é utilizado por pessoas que utilizam o ônibus da
Empresa Cêlico como meio de transporte, sendo visto com frequência o ônibus parar no meio da
via por haver veículos estacionados no referido local, pois não consta nenhuma faixa indicativa e
nem placa instalada no local, sendo assim necessário a demarcação e instalação da placa
indicativa para maior segurança dos usuários de ônibus.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2017.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00119/2017
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicitam instalação de bebedouro nas proximidades do salão do
C.L.T.

JUSTIFICATIVA
As pessoas que frequentam o local reclamam muito por não ter onde
beber água principalmente os que praticam atividades físicas portanto a instalação de um
bebedouro no local trará grandes benefícios a população de nossa cidade.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2017.
Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

Taís Graciela Gorg. Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00120/2017
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicitam para aumentar o valor pago aos servidores municipais pela
prestação de serviços nos plantões de domingo , feriados e pontos facultativos.

JUSTIFICATIVA

Os servidores que prestam serviços durante domingos feriados e
pontos facultativos estão reclamando que o valor pago pelos plantões está muito baixo, por isso
solicitamos especial atenção no sentido de conceder aumento para a prestação dos referidos
plantões.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017.

Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

Taís Graciela Gorg. Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00121/2017
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicitam a substituição dos vasos que estão faltando nos sanitários da
praça central e também providencias quanto ao mau cheiro do esgoto que está voltando.

JUSTIFICATIVA
Estão faltando vários vasos nos sanitários da praça e o cheiro de
esgoto é muito forte dentro do local, sendo necessárias providências urgentes pois da forma em
que se encontra não tem como a população utilizar os referidos sanitários.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Alexandro Eduardo Rossetti
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INDICAÇÃO Nº00122/2017
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicitam providências quanto as águas das chuvas que descem pela
Rua Amazonas, as quais invadem as residências e provocam muita erosão por onde passam.

JUSTIFICATIVA
O problema é antigo e até o presente momento nenhuma providência
foi tomada para resolver este transtorno, a cada chuva um pouco mais forte os moradores do
local são duramente penalizados tendo suas residências invadidas pelas enxurradas o que causa
um desconforto muito grande e até mesmo prejuízos, diante do exposto vimos solicitar
encarecidamente as providências necessárias com a máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017.

Vereadores:

Paulo Vitor Spagnoli

Marcos Vinicius Alves Teixeira

João Roberto Sant'Ana

