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 15ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
10 de outubro de 2017
INDICAÇÃO Nº00109/2017
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 que seja realizado obras de infra estrutura e asfaltamento
para interligação das Ruas Bahia com a Rua José Cardoso de Andrade, ou seja concedida
permissão para que o proprietário da área onde passa referida rua possa fazer as obras, e também
asfaltamento da parte que falta na Rua Ceara.

JUSTIFICATIVA

Com a realização das obras de infra estrutura e asfaltamento das
mesmas irá melhorar muito o acesso das pessoas que residem no Bairro Jardim Primavera, uma
vez que para chegar ate o centro da cidade os moradores tem que vir pela Avenida Felipe Jorge.
Também irá possibilitar a venda de novos terrenos para as pessoas que querem sair do aluguel e
financiar sua casa própria, pois o proprietário da área constrói casas para financiá-las. Desta
forma estará beneficiando várias famílias de nosso município, que deixarão de pagar aluguel e
ter sua casa própria. Além de que com a construção de novas casas isso gera empregos, e
também melhor qualidade de vida para os moradores do Bairro Primavera e de quem utiliza a
Rua Ceara.

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2017.
vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Marcos Vinicius Alves Teixeira
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INDICAÇÃO Nº00110/2017
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 a substituição do ar condicionado do velório municipal por um
mais potente e instalação de um ar condicionado na sala que não tem.

JUSTIFICATIVA
O calor é muito intenso na nossa região as salas do velório municipal
são muito quentes e o ar condicionado existente não está dando conta de refrigerar, portanto é
necessário substituir por um mais potente e na sala que não tem instalar e assim proporcionar um
ambiente mais agradável nestas horas difíceis.
Sala das Sessões, 06 de outubro de 2017.

Marcelo Aparecido de Azevedo
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00111/2017
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 manutenção da rede de água no cemitério municipal,
providenciar iluminação adequada para o mesmo e construção de um local apropriado para
guardar ferramentas.

JUSTIFICATIVA
A água nas torneiras do cemitério tem muita pouca pressão, pois os
encanamentos são velhos, como se aproxima o dia de finados as pessoas encontram muita
dificuldade para lavar os túmulos, também é necessário providenciar iluminação adequada e
construção de um local para guardar ferramentas, pois o que existe está caindo.
Sala das Sessões, 09 de outubro de 2017.

Marcelo Aparecido de Azevedo
Vereador

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 Nº00112/2017
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 que seja reativada a fanfarra nas escolas do nosso
município.
JUSTIFICATIVA
Nosso Município é muito carente em projetos culturais para crianças e
jovens, portanto reativar a fanfarra municipal servirá de estímulo para despertar novos talentos e
também para ocupar o tempo desses jovens com algo que somente trará benefícios a eles.
Considerando a importância que tal projeto irá proporcionar a nossa população, esperamos poder
contar com a compreensão do Poder Executivo em atender a referida solicitação.
Sala das Sessões, 09 de outubro de 2017.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00113/2017
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 uma lombada na Rua São Paulo ao lado da
serraria.

JUSTIFICATIVA

Os moradores estão reclamando que os motoristas passam pelo local
em alta velocidade, colocando a vida dos pedestres em risco e também fazendo muita poeira o
que causa muitos transtornos.

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2017.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00114/2017
Rosa Maria da Silva e João Roberto Sant'Ana, 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 para o Sr. Prefeito Municipal liberar para emendar a rua
Ceará em toda sua extensão com energia elétrica.

JUSTIFICATIVA
Os moradores estão reclamando que a rua Ceará não tem energia
elétrica ligada em toda sua extensão, o que está causando grandes problemas a esses moradores
por isso estão solicitando que o Sr. Prefeito libere para que possa puxar energia elétrica no
restante da rua e assim a mesma fique inteira com energia.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2017.

Vereadores:

Rosa Maria da Silva

João Roberto Sant'Ana

