Pauta da 8ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
28 de maio de 2013.

Projeto de Lei nº22/2013 – Autoriza o Poder Executivo a adquirir bem imóvel –
Ampliação do Cemitério Municipal.
Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº23/2013 – Autoriza o Poder Executivo a adquirir bem imóvel –
Construção de Casas Populares.
Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

INDICAÇÃO Nº00046/2013
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 construção de um redutor de velocidade do tipo lombada na Rua
Gumercindo Teixeira Pinto nº 300.
JUSTIFICATIVA
Os moradores do local estão reclamando que alguns motoristas trafegam pela referida
rua em alta velocidade, colocando a vida dos pedestres em risco.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant’Ana

Aparecido João Pereira

INDICAÇÃO Nº00047/2013
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 construção de lombada na Rua Rio Grande do Sul, nº508.
JUSTIFICATIVA
Devido ao grande movimento de veículos na referida rua e também pela sua extensão já
que a mesma corta a cidade toda e não há lombadas nas proximidades alguns motoristas
abusam da velocidade, colocando a vida dos pedestres em risco.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2013.
Vereadores:
João Roberto Sant’Ana

Aparecido João Pereira

INDICAÇÃO Nº00048/2013
Jesus Aguinaldo de Oliveira, Aparecido João Pereira 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 correção de saliência no asfalto no cruzamento da Rua Mato Grosso com a
Rua Paraíba.
JUSTIFICATIVA
Os motoristas que trafegam pelo local estão reclamando que a saliência no asfalto está
causando danos aos veículos, portanto é necessário providências com a máxima
urgência possível.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2013.
Vereadores:
Jesus Aguinaldo de Oliveira

Aparecido João Pereira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00049/2013
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 a contratação de 06 servidores através do programa Frente de Trabalho para
desempenhar funções de limpeza das ruas da cidade.
JUSTIFICATIVA
A maioria das ruas da cidade não estão sendo varridas como eram anteriormente e isto
está causando um desconforto muito grande para todos os munícipes, pois o aspecto
visual da cidade está totalmente comprometido devido a sujeira acumulada, portanto a
contratação desses servidores é necessária e urgente, visto que o quadro de servidores
está insuficiente para atender a demanda, principalmente na limpeza das ruas da cidade.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2013.
Vereadores:

João Roberto Sant Ana

Aparecido João Pereira

Antonio Marcos Bassi Ribeiro
Carlos Roberto Fernandes

Carlos Marcos Muniz da Silva
Jesus Aguinaldo de Oliveira

Mauricio Gomes Ferreira

Pedro Alberto Verto de Lima

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00050/2013
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 providências no sentido de incentivar a realização de palestras para prevenção
de uso de drogas nas escolas Municipal e Estadual.
JUSTIFICATIVA
O aumento de usuários de drogas nas pequenas cidades avança de maneira assustadora,
sendo que uma das formas de evitar tal avanço são os programas de prevenção
destinados as crianças e adolescentes, portanto é necessário o incentivo do Poder
Executivo juntamente com as escolas para a realização de palestras voltadas para as
crianças juntamente com os pais que também precisam de informações para proteger
seus filhos.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00051/2013
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 a implantação da atividade delegada no Município de Nipoã.
JUSTIFICATIVA
A “Atividade Delegada” é um convênio entre o Estado e os municípios que objetiva e
permite que policiais militares trabalhem em seus dias de folga, seja em atividades de
policiamento ostensivo, seja no apoio às prefeituras, em atividades de fiscalização que
sejam de responsabilidade do município. Esta é uma medida bastante positiva, que
possibilitaria maior segurança para a população, contribuindo para a redução dos índices

de criminalidade, esta redução teria se comprovado por várias pesquisas realizadas nos
municípios onde já fora implantada tal atividade.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00052/2013
Maurício Gomes Ferreira 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 a construção de área de lazer no local destinado a área verde do Conjunto
Habitacional José Pedro de Lima.
JUSTIFICATIVA
O referido local encontra-se abandonado servindo de depósito de carcaças de veículos,
carrocerias velhas de caminhões e até descarte de lixo e animais mortos são deixados no
local, portanto a construção de uma área de lazer com mini-campo e brinquedos para as
crianças será de grande importância para a população que reside nas proximidades desta
área e também proporcionar um visual agradável, pois a área está localizada numa das
principais entradas da cidade. Portanto esperamos que tal sugestão seja acolhida pelo
Poder Executivo.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013.
Vereadores
Maurício Gomes Ferreira

Pedro Alberto Verto de Lima

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00021/2013
Pedro Alberto Verto de Lima e Mauricio Gomes Ferreira, Vereadores com assento
nesta Casa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário requerem a Mesa para
que encaminhe ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte pedido de explicações com o
encaminhamento das seguintes cópias:
1-Relatório contendo nome da empresa/credor e valor de cada empenho dos restos a
pagar da Prefeitura Municipal.
2- Qual a programação de pagamento das rescisões trabalhistas e dos credores em
geral?

JUSTIFICATIVA
Os relatórios acima mencionados contem os dados oficiais, quanto a execução
orçamentária e financeira do Município. Daí a necessidade dos Vereadores terem em
mãos dados concretos sobre a real situação do Município.
Ao Vereador, além de legislar para a população de Nipoã, cabe a ele, a função de
fiscalizar, conforme determina a Lei Orgânica do Município e a Lei de
Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal.
No mesmo sentido o Regimento Interno desta Casa, diz que a Câmara Municipal tem a
função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimentos sobre fatos sujeitos à
fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira
do Município.
Sala das Sessões, Nipoã, 27 de maio de 2013
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima

Mauricio Gomes Ferreira

