Matérias da 12ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
27 de agosto de 2013
Projeto de Lei nº 30/2013 - “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento de 2013”.
Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

RESOLUÇÃO Nº 001/2013
Objeto: “Dispõe sobre a celebração de Convênio com FAECA – Faculdade de
Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Aprazível/SP., visando conceder
estagiário”
Aparecido João Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Nipoã,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:
Artigo 1º. – Fica a Câmara Municipal de Nipoã/SP.,
autorizada a celebrar convênio com FAECA – Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom
Bosco de Monte Aprazível/SP., com a finalidade de conceder estagiário.
Artigo 2º. – O estagiário será concedido pela FAECA –
Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Aprazível/SP, sem
remuneração e sem vínculo empregatício de qualquer natureza, mediante Termo de
Compromisso de Estágio.
Artigo 3º. – O período de estágio será de até dois anos pelo
mesmo estagiário, e podendo ser concedido um estagiário cada período, com a carga horária
de 08 (oito) horas semanais supervisionadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
Artigo 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nipoã/SP., 28 agosto de 2.013.
Aparecido João Pereira
Presidente da Câmara Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria desta Câmara em data supra.
Marli Aparecida Casemiro
Auxiliar de Secretaria

INDICAÇÃO Nº00079/2013
Pedro Alberto Verto de Lima e Maurício, 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 estudos no sentido da Prefeitura Municipal de Nipoã
firmar convênio com a Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto -

Funfarme, tendo por objeto o atendimento através do Hospital de Base, de pacientes da nossa
cidade.
JUSTIFICATIVA
Esta é uma solicitação de extrema importância para a nossa
população, sabemos que saúde é uma das principais prioridades de um município, sabemos
também da importância do atendimento médico-hospitalar prestado pelo referido hospital a
população de nossa cidade, portanto nada mais justo do que nosso município contribuir
financeiramente, pois ali é um centro de referência para tratamento de diversas enfermidades
e que devemos valorizá-los pelo atendimento prestado aos nossos munícipes, mesmo porque
também temos o conhecimento das dificuldades enfrentadas por todos hospitais para cobrir o
déficit financeiro. Diante a tantos benefícios recebidos conforme citado acima esperamos
contar com a especial atenção do Poder Executivo em estudar com carinho a possibilidade de
atender nossa reivindicação o mais breve possível.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2013.
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima

Maurício Gomes Ferreira

INDICAÇÃO Nº00080/2013
João Roberto Sant ana, 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 colocar placas indicando a existência do anel viário há
aproximadamente 2km e 1Km da entrada do mesmo, nos dois sentidos ou seja na rodovia
João Pedro de Rezende e na rodovia Luiz Mano Sanchez.

JUSTIFICATIVA
É necessário colocar placas indicando a existência do anel viário,
pois somente os motoristas que conhecem o referido desvio podem usá-lo, já que não existem
placas para orientar quem não tem conhecimento do mesmo, portanto antes de começar a
exigir que os caminhões passem pelo desvio é necessário a sinalização adequada avisando
sobre a existência do mesmo.

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2013.

João Roberto Sant ana
Vereador

INDICAÇÃO Nº00081/2013
Maurício 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 melhorias no estádio Municipal com as seguintes
reformas: Portão de entrada; alambrado; arquibancada; gramado; banco de reserva e
cobertura na frente do vestiário.

JUSTIFICATIVA

As referidas melhorias são extremamente necessárias, visto que
todos os itens citados acima estão precisando de reforma e o estádio municipal é um dos
poucos lugares de lazer para a população de nossa cidade.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2013.
Vereadores:

Maurício Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00082/2013
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 reforma do mini-campo localizado no antigo
matadouro municipal.

JUSTIFICATIVA
Nossa cidade tem poucas áreas de lazer, então é necessário fazer o
possível para manter esses locais em bom estado de conservação e este mini-campo é muito
freqüentado pelas crianças e jovens que residem no bairro São José, os quais não tem outra

opção de lazer no bairro, portanto esta é uma reivindicação que vira beneficiar os jovens que
freqüentam o local.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2013.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00083/2013
Maurício 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 recolocar mata-burro retirado da estrada que dá
acesso ao Sítio Esperança de propriedade da Sra. Maria José Deffendi Nordi.

JUSTIFICATIVA
Foi removido o mata-burro que existia no local e agora vários
animas estão invadindo a propriedade e causando estragos na seringueira que foi plantada
recentemente, o que não pode continuar acontecendo, portanto estamos solicitando
providências para que seja recolocado o referido mata-burro com a máxima urgência
possível.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2013.

Vereadores:

Maurício Gomes Ferreira

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Roberto Fernandes

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00084/2013

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 estudos no sentido da Prefeitura Municipal disponibilizar
transporte para as crianças que frequentam a Cemei, principalmente para as que residem nos
bairros mais distantes, como no bairro São José, Vila esperança e proximidades da praça
central.

JUSTIFICATIVA
Temos recebido muitas reclamações de pais de alunos,
principalmente os que residem nos bairros citados, pois o centro educacional fica distante e
em dias de muito sol ou chuvas essas crianças sofrem muito para chegar ao seu destino,
portanto é uma reivindicação antiga e esperamos que esta administração venha atender esta
solicitação com a máxima urgência possível.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2013.
Vereadores:

Aparecido João Pereira

João Roberto Sant’ana

INDICAÇÃO Nº00085/2013

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 a instalação de câmeras em frente às escolas Sidney
Scaff, João Vasques e Cemei "espaço cuidar e educar".

JUSTIFICATIVA
A instalação de câmeras de vigilância em frente às escolas é uma
necessidade, pois servirão para inibir vários tipos de delitos que normalmente ocorrem em
frente às escolas, colocando as crianças em situação de riscos, sendo comprovada a eficácia
na diminuição desses delitos, portanto a solicitação virá beneficiar nossa população,
oferecendo mais seguranças para as crianças da nossa cidade.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2013.
Vereadores:

João Roberto Sant ana

Aparecido João Pereira

INDICAÇÃO Nº00086/2013
Jesus Aguinaldo de Oliveira, 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 reforma e ampliação da biblioteca da EMEF "Dr. Sideney
Scaff".
JUSTIFICATIVA
Sabemos que a leitura é fundamental na formação de um indivíduo
e a escola deve incentivar que os alunos aprendam a cultivar esse hábito e para que os
professores tenham melhores condições de proporcionar ao seus alunos acesso a leitura é
necessário uma biblioteca muito bem equipada o que trará inúmeros benefícios as crianças da
nossa cidade.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2013.

Jesus Aguinaldo de Oliveira
Vereador

