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Pauta da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
26 de fevereiro de 2020

INDICAÇÃO Nº00006/2020
Mauricio Gomes Ferreira 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:
Solicitam a construção de um abrigo para espera de ônibus, nas
proximidades do trevo do bairro Nova Brasília.

JUSTIFICATIVA
Os moradores do bairro Nova Brasília dependem muito de locomoção
para Nipoã, devido as diversas obrigações do dia a dia., sendo que no local não há abrigo para
esperar ônibus ou carona acabam ficando no tempo expostos ao sol ou chuvas na beira da
rodovia, colocando a vida em riscos, portanto a construção de um abrigo servirá para maior
conforto da população do referido bairro.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2020.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00007/2020
Mauricio Gomes Ferreira e Carlos Roberto Fernandes, vereador da
Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao
Senhor Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam a construção de um abrigo para espera de ônibus na Avenida
Felipe Jorge, proximidades do cemitério municipal.

JUSTIFICATIVA
Conforme citado na indicação anterior os moradores do bairro Nova
Brasília ou moradores de outras áreas rurais ficam no local expostos ao tempo, pois dependem de
esperar caronas para voltar as suas residências, portanto a construção de um abrigo servirá para
proporcionar um pouco de conforto a população do referido bairro.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2020.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

