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 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
01 de março de 2017
INDICAÇÃO Nº00028/2017
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 reforma do banheiro da praça da matriz.

JUSTIFICATIVA
O referido banheiro encontra-se bastante danificado, com falta de
vasos sanitários, torneiras, divisórias quebradas e também todo pichado, necessitando de urgente
reforma pois da maneira que se encontra está quase impossibilitado o seu uso.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00029/2017
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 pavimentação asfáltica no bairro Nova Brasília e instalação
de Rede de Esgoto.

JUSTIFICATIVA
O bairro Nova Brasília é totalmente carente de obras de infraestrutura, no entanto é um bairro onde reside muitos moradores e que precisa dessas obras para
oferecer as condições mínimas necessárias de bem estar a esses moradores.

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

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00030/2017
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 para disponibilizar um funcionário para auxiliar nos serviços
gerais da piscina municipal.

JUSTIFICATIVA
Em dias de muito calor a piscina municipal é muito movimentada e o
local conta apenas com um funcionário para monitorar toda a piscina o que causa alguns
transtornos, no entanto é necessário disponibilizar mais um funcionário para o adequado
monitoramento e assim evitar possíveis acidentes no local.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.

Rosa Maria da Silva
Vereadora
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INDICAÇÃO Nº00031/2017
Marcos Vinicius Alves Teixeira, 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 criação de um projeto para que os professores da rede
municipal de ensino, possam realizar o curso de "Mestrado" na área de educação infantil.
A prefeitura pagara o curso e o transporte até o local.

JUSTIFICATIVA
Em relação aos alunos serão beneficiados com um professor com
especialização através do mestrado. Em relação ao professor além de adquirir uma formação de
mestrado, terá uma valorização em seu salário de 20%.
A verba para este projeto virá dos recursos do FUNDEB, e no final de
mandato de quatro anos, poderemos ter até dez professores com mestrado, em um prazo de dez
anos poderemos ter todos os professores com mestrado, isto representará um avanço gigantesco
em nossa educação municipal.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00032/2017
Marcos Vinicius Alves Teixeira, 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 criação de um projeto "Aluno Nota 10".
Especificação do projeto: O melhor aluno bimestral eleito pelos próprios professores usando
como base (nota, presença, comportamento e participação), receberá um prêmio de R$100,00
(cem reais) por aluno com a presença dos pais.

JUSTIFICATIVA
Esse projeto tem o objetivo de valorizar e motivar o aluno, pois será
reconhecido perante todos os amigos da sala.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00033/2017
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 reforma do galpão e recuperação da serraria do município.

JUSTIFICATIVA
A serraria para o uso da Prefeitura Municipal é muito importante,
principalmente para o setor que cuida das pontes, mata-burros e demais uso de madeiras no
município, portanto é necessário fazer a devida manutenção da mesma bem como adequar o
local de instalação, pois da forma em que se encontra não tem mais como utilizá-la.

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

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Rosa Maria da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Paulo Vitor Spagnoli

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00034/2017
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 construção de um reservatório para armazenamento de água
da piscina municipal.

JUSTIFICATIVA
Quando aspira a piscina municipal, essa água é jogada fora, com a
instalação de um reservatório a mesma poderá ser reutilizada para molhar o campo lavar a
quadra, clube e demais locais que são lavados, portanto é uma medida simples com grande
utilidade, pois estará reutilizando uma grande quantidade de água o que para a natureza irá trazer
grandes benefícios.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.
Vereadores:
Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Rosa Maria da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Paulo Vitor Spagnoli

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00035/2017
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 iluminação na Rua Bahia em frente a residência do Izaias
Oliveira.

JUSTIFICATIVA
No referido local não tem iluminação, o que incentiva prática de atos
ilícitos, causando insegurança para os moradores que residem próximos ao local, portanto a
iluminação é de extrema necessidade e urgência.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

Marcelo Aparecido de Azevedo

Paulo Vitor Spagnoli

Rosa Maria da Silva

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
:
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INDICAÇÃO Nº00036/2017
Paulo Vitor Spagnoli, 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 construção de cobertura nas mesas da praça da matriz para
que a população em especial os da terceira idade possam usar o local para atividades recreativas.

JUSTIFICATIVA
Quando chove os idosos não podem ir a praça jogar baralho. Em geral
são oferecidas muito poucas atividades recreativas para as pessoas que se encontram nesta fase
da vida, sendo que uma das poucas atividades são organizadas por eles mesmos, como as
partidas de jogos de baralho em que se reúnem em torno de uma mesa a céu aberto, sendo que
uma cobertura irá proporcionar melhores condições de lazer a eles.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00037/2017
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 construção de calçada na Rua Rio Grande do Sul, em frente
aos terrenos do Sr. Edson Roberto Bozute.

JUSTIFICATIVA

No local não há calçadas o que dificulta muito a passagem dos
pedestres, pois as pessoas precisam caminhar na Rua portanto a construção de calcadas é de
extrema importância e trará mais segurança evitando possíveis riscos aos pedestres.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2017.

Marcelo Aparecido de azevedo
Vereador

