Matérias da 16ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
29 de outubro de 2013

Projeto de Lei Complementar nº 08/2013 – “Revoga o inciso I, artigo 35, da Lei
Complementar nº068/2011 (Plano de Carreira do Magistério Público)”. Aprovado em 1ª
e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 33/2013 – “Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar”. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 34/2013 – “Define as obrigações de pequeno valor resultantes de
sentença judicial transitada em julgado”. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

INDICAÇÃO Nº00111/2013

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 adequação da caixa de galeria localizada na esquina
entre as ruas Amazonas, nº825 com a Rua São Paulo, para que a mesma possa escoar a
água que desce das enxurradas.
JUSTIFICATIVA
Os moradores que residem no quarteirão da Rua Amazonas
entre as ruas São Paulo e Minas Gerais, sofrem grandes transtornos devido ao acúmulo
de água das enxurradas no local, portanto a adequação desta galeria servirá para
amenizar um pouco essa situação, visto quer a solução definitiva do problema será de
regularizar o nível da rua e que a execução deste serviço irá demorar, então estou
solicitando uma providência paliativa para amenizar de imediato pelo menos um pouco
dos transtornos enfrentados pela população que reside no local.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013.
Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00112/2013

Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscrevem no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam para que seja feito o levantamento e o mapeamento
de todo o CEMITERIO MUNICIPAL, para posterior informatização do mesmo.
JUSTIFICATIVA
Já presenciamos várias vezes e temos certeza que muitos aqui
já presenciaram também, pessoas chegam para visitar o túmulo de ente querido no
Cemitério Municipal e não consegue encontrar o tumulo do referido ente.
Isso ocorre com mais frequência quando os visitantes moram
em outras cidades e também com aquelas que estão visitando nosso Cemitério pela
primeira vez.
Nosso CEMITERIO MUNICIPAL não possui um arquivo
para pesquisa e consulta dos túmulos e jazigos, dificultando assim, a localização dos
mesmos pelos entes, que vem visita-los.
Pensando nisso, apresentamos a referida indicação para que o
Cemitério seja informatizado, tendo acesso o cidadão para realizar consulta na
Prefeitura Municipal bem como, no site da mesma. Dessa forma, ficaria muito mais
fácil a localização dos jazigos, principalmente em dias santos e de grande movimento.
Indicamos ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Luciano Cezar
Scalon, sugerindo-lhe a implantação de um Sistema de Informática, para localização de
jazigos no Cemitério Municipal em nossa cidade.
Considerando a importância que tal projeto irá proporcionar a
população local e de outros municípios, aos entes de muitos falecidos, esperamos poder
contar com a compreensão do Poder Executivo em atender a referida solicitação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013.
Vereadores:
Flávio Alexandro Spagnoli
Antonio Marcos Bassi
Ribeiro
Aparecido João Pereira
Carlos Marcos Muniz da
Silva
Carlos Roberto Fernandes
João Roberto Sant’Ana
Mauricio Gomes Ferreira
Pedro Alberto Verto de Lima
Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00113/2013

Flávio Alexandro 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 as seguintes denominações de Ruas do loteamento
Flamboyant.
Rua 01: ANASTACIO RUESCA
Rua 02: DEOCLECIANO DE LIMA
Rua 03: MARIO BELTRAMINI
Rua 04: ELIAS JOSÉ ASSOLA
JUSTIFICATIVA
As referidas ruas encontram-se sem denominações e as
homenagens são justas, pois foram pessoas que residiram em nosso município e
contribuíram para o progresso de Nipoã, diante disto apresento a solicitação e conto
com a compreensão de todos.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013.
Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

INDICAÇÃO Nº00114/2013

Pedro Alberto Verto de Lima, 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 aumentar a galeria de escoamento das águas
pluviais existente nas proximidades do trevo do bairro Nova Brasília.
JUSTIFICATIVA
Tenho recebido constantes reclamações de que a água fica
parada no final desta galeria, causando diversos transtornos aos moradores vizinhos
como mau cheiro proliferação de diversos insetos entre outros problemas, então é
necessário aumentar a galeria e assim evitar que a água permaneça parada no local.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2013.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00116/2013

João Roberto Sant’Ana, Pedro Alberto Verto de Lima 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 conserto do alambrado que cerca o campo de
bocha.
JUSTIFICATIVA
Os moradores vizinhos principalmente os que fazem divisa
com o campo de bocha estão reclamando que alguns indivíduos adentram o local para
fazer uso de drogas o que provoca uma total insegurança, pois os mesmos podem
adentrar para os quintais vizinhos devido às péssimas condições de conservação do
alambrado que cerca o local.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant’ Ana
Pedro Alberto Verto de Lima
Aparecido João Pereira
INDICAÇÃO Nº00117/2013
João Roberto Sant’ Ana, Pedro Alberto Verto de Lima 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 ventiladores nas salas de aulas da
EMEI "João Vasques".
JUSTIFICATIVA
É necessário oferecer uma boa infraestrutura para a
realização das atividades escolares, inclusive com salas arejadas e que possuam
ventilação adequada. Considerando as altas temperaturas em nosso município, o que
causa grande fadiga aos alunos e professores, é preciso que o município possibilite um
local mais ventilados para estes estarem realizando os seus estudos diários.
O objetivo portanto, é que sejam instalados ventiladores nas
salas de aulas, que não possuem tais equipamentos, como forma de possibilitar uma
melhor estrutura, conforto e bem-estar para os alunos e também aos professores, no
desempenho das suas atividades.
Sala das Sessões, 24 de outubro de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant ana
Pedro Alberto Verto de Lima
Aparecido João Pereira
INDICAÇÃO Nº00118/2013

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 contratação de profissional especializado em
segurança do trabalho, para elaboração de laudo técnico, para definição de quais
servidores públicos municipais estão exercendo suas funções em condições insalubres.
JUSTIFICATIVA
A Lei Municipal nº188/2002, autoriza o pagamento de
adicional de insalubridade aos servidores municipais, nos valores de 40%, 20% e 10%
do salário mínimo, para os trabalhadores que exercem suas funções em condições
insalubres. Porém a caracterização ou não da condição insalubre, para posterior
pagamento do adicional, depende de laudo técnico realizado por profissional habilitado
em segurança do trabalho, para a sua definição em relação a Norma Regulamentadora
Segurança e Medicina do Trabalho – NR.15, o que atualmente não existe.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 2013.
Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

REQUERIMENTO N°00036/2013
Exmo.Sr.
Aparecido João Pereira
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Pedro Alberto Verto de Lima, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, 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:
Em que fase se encontra a regularização da documentação do
Bairro Nova Brasília.
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, 25 de outubro de 2013.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

REQUERIMENTO N°00038/2013
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 em
relação ao Rodeio e Desfile realizado nos dias 04,05,06,07, e 08 do mês de setembro de
2.013, solicitam as seguintes informações:
1)- Todas as despesas empenhadas ou a empenhar (já pagas e a
pagar);
2)- A quantia recebida dos patrocinadores
em planilha,
descrevendo os nomes e valores doados por cada um;
3)- Se o município recebeu algum recurso do Governo Estadual ou
Federal, caso positivo informar a quantia;
4)- Os dados completos dos responsáveis pelo Circuito de Rodeio
Scalon;
5)- A quantia de ingressos vendidos no dia 07 de setembro e total
em valores arrecadados e onde foi gasto ou depositado os valores;
6)- A descrição em planilha dos nomes dos comerciante que
utilizaram por meio de barracas o espaço público e o valor de cada um pago para a
utilização;
7)- Enviar cópias de todos os contratos relacionados ao Rodeio;
8)- Documentos relativos a comissão ou responsáveis pelos
organizadores do rodeio e número de conta bancária.
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, 25 de outubro de 2013.
Vereadores:
Mauricio Gomes Ferreira
Antonio Marcos Bassi Ribeiro

