Matérias da 10ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
25 de junho de 2013

Projeto de Lei nº24/2013 – Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição a
Associação dos Produtores Rurais de Nipoã.
Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº25/2013 – Dispõe sobre Criação do Departamento de Meio Ambiente
(DMA).
Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

INDICAÇÃO Nº00060/2013
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 conserto de valeta localizada no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com a
Rua Bahia.
JUSTIFICATIVA
A referida valeta encontra-se danificada e precisa se concertada com a máxima urgência
possível, pois devido ao grande fluxo de veículos os buracos existentes na mesma irão
aumentar muito rápido podendo danificar os veículos que passam pelo local.
Sala das Sessões, 19 de junho de 2013.
Vereadores:
Carlos Marcos Muniz da Silva
João Roberto Sant. Ana

Aparecido João Pereira
Jesus Aguinaldo de Oliveira

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00061/2013
Jesus Aguinaldo de Oliveira, Aparecido João Pereira, Carlos M<arcos Muniz 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 colocar toldos do tipo cortina no refeitório da EMEF. "Dr. Sidney Scaff".

JUSTIFICATIVA
A colocação de toldos em volta do refeitório da referida escola servirá para proteger as
crianças do sol e da chuva e também para vedar a entrada de pombos no local, os quais
trazem grandes riscos à saúde das pessoas que frequentam o local.
Sala das Sessões, 19 de junho de 2013.
Vereadores:
Jesus Aguinaldo de Oliveira

Aparecido João Pereira

Carlos Marcos Muniz da Silva

João Roberto Sant’Ana

INDICAÇÃO Nº00062/2013
Jesus Aguinaldo de Oliveira, Aparecido João Pereira 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 a instalação de um placar eletrônico no Ginásio de Esportes.
JUSTIFICATIVA
O Ginásio de Esportes é um dos poucos locais destinado à prática de esportes no nosso
município, portanto a instalação de um placar eletrônico irá proporcionar maior conforto
para quem pratica esportes e para a torcida que frequenta o local.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2013.
Vereadores:
Jesus Aguinaldo de Oliveira

Aparecido João Pereira

João Roberto Sant’Ana

INDICAÇÃO Nº00064/2013
João Roberto Sant. ana e Aparecido João Pereira, 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 ampliação do centro de saúde local.
JUSTIFICATIVA

O número de pessoas que usam o centro de saúde aumentou muito nos últimos anos e a
ultima ampliação que foi feita já não atende mais a demanda de atendimentos o aumento
de especialidades e também está iniciando o programa saúde da família e a falta de salas
é cada vez mais evidente, inclusive a Coordenadora da Saúde precisa dividir a sala com
outras atividades, portanto é necessário iniciar estudos viabilizando a ampliação do
centro de saúde o que trará somente benefícios a nossa população.
Sala das Sessões, 21 de junho de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant’Ana

Aparecido João Pereira

INDICAÇÃO Nº00065/2013
Carlos Marcos Muniz da Silva e Rosa Maria da Silva, 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 novos sanitários no cemitério municipal.
JUSTIFICATIVA
As condições dos sanitários existentes no cemitério municipal são bastante precárias,
havendo a necessidade de construir novos sanitários para que as pessoas que visitam o
local tenham um pouco mais de conforto.
Sala das Sessões, 21 de junho de 2013.
Vereadores:
Carlos Marcos Muniz da Silva

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00066/2013
Mauricio Gomes Ferreira, Antonio Marcos Bassi Ribeiro, Carlos Roberto Fernandes e
Pedro Alberto Verto de Lima, 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 colocar um servidor para ajudar o coveiro nos sepultamentos.
JUSTIFICATIVA
Nas atividades diárias tem mais funcionários para ajudar, mas nos sepultamentos apenas
um servidor o que dificulta muitos os serviços e na maioria das vezes as pessoas
presentes no local precisam ajudar, portanto há a necessidade de disponibilizar mais um
funcionário para ajudar nos sepultamentos.
Sala das Sessões, 24 de junho de 2013.

Vereadores:
Mauricio Gomes Ferreira

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Roberto Fernandes

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00067/2013
Pedro Alberto Verto de Lima, Mauricio Gomes Ferreira, Antonio Marcos Bassi Ribeiro
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 ampliação da cozinha existente no Centro de Convivência dos Idosos de
Nipoã.
JUSTIFICATIVA
Atualmente o número de associados quase dobrou, o salão é grande, mas a cozinha é
muito pequena e principalmente nas datas comemorativas e festas em geral este fato
causa grandes transtornos, portanto esta é uma solicitação antiga e precisa de uma
solução urgente.
Sala das Sessões, 21 de junho de 2013.
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima

Mauricio Gomes Ferreira

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Roberto Fernandes

REQUERIMENTO N°00030/2013
Exmo.Sr.
Aparecido João Pereira
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, que este subscreve,
no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
em seu artigo 46 §1º, com a atividade de fiscalização, REQUER ao Presidente da
Câmara para que Oficie o Senhor Prefeito Municipal no sentido de prestar as seguintes
informações:
1-Se tem perspectivas para regularização da documentação do Bairro Nova Brasília.
2-Em caso positivo quando irá iniciar?
Justificativa

As informações supra citadas servirão para o cumprimento das obrigações de
fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme citado acima,
também servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, devido ao grande
questionamento dos mesmos.
Sem mais para o momento e na certeza de um pronto atendimento dentro dos prazos
regimentais e legais, reitero protestos de estima e consideração.
Câmara Municipal de Nipoã, 21 de junho de 2013
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima

Maurício Gomes Ferreira

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Roberto Fernandes

REQUERIMENTO N°00031/2013
Exmo.Sr.
Aparecido João Pereira
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, que este subscreve,
no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
em seu artigo 46 §1º, com a atividade de fiscalização, REQUER ao Presidente da
Câmara para que Oficie o Senhor Prefeito Municipal no sentido de prestar as seguintes
informações:
Cópia dos empenhos com as respectivas Notas Fiscais dos gastos da Prefeitura
Municipal de Nipoã com a manutenção mecânica, funilaria, peças e demais serviços de
reparos na frota dos veículos do município, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2013.
Justificativa
As informações supra citadas servirão para o cumprimento das obrigações de
fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme citado acima,
também servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, devido ao grande
questionamento dos mesmos.
Sem mais para o momento e na certeza de um pronto atendimento dentro dos prazos
regimentais e legais, reitero protestos de estima e consideração.
Câmara Municipal de Nipoã, 24 de junho de 2013
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima
Carlos Roberto Fernandes

Antonio Marcos Bassi Ribeiro
Maurício Gomes Ferreira

REQUERIMENTO N°00032/2013
Exmo.Sr.
Aparecido João Pereira
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, que este subscreve,
no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
em seu artigo 46 §1º, com a atividade de fiscalização, REQUER ao Presidente da
Câmara para que Oficie o Senhor Prefeito Municipal no sentido de prestar as seguintes
informações:
1-Quais as verbas recebidas pela Prefeitura Municipal de Nipoã, destinadas a
Assistência Social do Município?
2-Descrever o valor recebido desde o mês de janeiro/2013 até maio/2013 e o
desdobramento na aplicação do referido valor.
Justificativa
As informações supra citadas servirão para o cumprimento das obrigações de
fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme citado acima,
também servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, devido ao grande
questionamento dos mesmos.
Sem mais para o momento e na certeza de um pronto atendimento dentro dos prazos
regimentais e legais, reitero protestos de estima e consideração.
Câmara Municipal de Nipoã, 24 de junho de 2013
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima
Carlos Roberto Fernandes

Antonio Marcos Bassi Ribeiro
Maurício Gomes Ferreira

