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
27 de novembro de 2018
Projeto de Lei nº17/2018 - Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do Município de Nipoã
para o período de 2019. Aprovado em primeira e segunda discussão.
Projeto de Lei nº18/2018 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2019. Aprovado em primeira e segunda discussão.
Projeto de Lei nº19/2018 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nipoã para o
exercício de 2019. Aprovado em primeira e segunda discussão.

INDICAÇÃO Nº00061/2018
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 para notificar o proprietário do terreno localizado entre as
Ruas Paraíba e Rio de Janeiro, para efetuar conserto da calçada e poda das árvores situadas no
local.
JUSTIFICATIVA
A referida Indicação tem por objetivo atender solicitação da
população, os quais reclamam que o local encontra-se totalmente intransitável devido as
péssimas condições de conservação da calçada.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018.
Marcelo Aparecido de Azevedo
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00062/2018
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 implantação de bueiros inteligentes junto as bocas de lobo
do nosso município, por meio da instalação de caixas coletoras em bueiros e bocas-de-lobo, para
reter material sólido e evitar a obstrução da passagem de água.

JUSTIFICATIVA
A instalação de bueiro inteligente melhora o ambiente, pois limita a
quantidade de lixo sólido que vai para os rios; reduz o custo de manutenção, porque as equipes
só o visitam quando ele está cheio; e tem um impacto positivo na vida da população, já que evita
enchentes. É executado por meio da instalação de caixas coletoras em bueiros e bocas-de-lobo,
para reter material sólido e evitar a obstrução da passagem de água.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018.
Vereadores:
Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira

Alexandro Eduardo Rossetti

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira

Rosa Maria da Silva

João Roberto Sant'Ana

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Paulo Vitor Spagnoli
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INDICAÇÃO Nº00063/2018
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 construção de redutor de velocidade do tipo lombada na Rua
Acre, nas proximidades do número 326.

JUSTIFICATIVA
A construção da referida lombada é uma necessidade urgente, pois os
moradores próximos ao local reclamam que alguns motoristas trafegam em alta velocidade
colocando a vida dos pedestres em risco.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00064/2018
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 de buracos na pavimentação da Rua Bahia, entre as
Ruas Jerônimo Pereira da Silva e Paraíba.

JUSTIFICATIVA

A pavimentação neste local encontra-se com enormes buracos o que
causa grandes transtornos, pois além de dificultar a passagem também serve como depósito de
água e possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018.
Vereadores:

Rosa Maria da Silva

João Roberto Sant'Ana

Marcelo Aparecido de Azevedo

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Paulo Vitor Spagnoli

