Pauta da 17ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Nipoã
11 de novembro de 2014.

INDICAÇÃO Nº00091/2014

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 às 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, 07 de novembro de 2014.

Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00092/2014

Antonio Marcos Bassi Ribeiro, 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 que seja feita a limpeza e a dedetização dos
bueiros de escoamento de água das enxurradas.

JUSTIFICATIVA

Os bueiros estão repletos de baratas e durante a noite
infestam as casas da população, também é insuportável o mau cheiro que saem das
galerias, portanto é preciso dedetizar essas galerias para que diminua a proliferação
desses insetos que causam grandes transtornos a população de nossa cidade.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2014.

Antonio Marcos Bassi Ribeiro
Vereador

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00010/2014

Carlos Roberto Fernandes e Antonio Marcos Bassi Ribeiro,
Vereadores com assento nesta Casa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário
requer a Mesa para que encaminhe ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte pedido de
explicações com o encaminhamento das seguintes cópias:

Quanto a Construção da Creche:

1 - Qual o valor do convênio assinado entre a Prefeitura Municipal de
Nipoã e o Governo do Estado de São Paulo para execução da referida construção?

2 - Quais os valores repassados pelo Governo do Estado para execução
da obra?

3- Enviar os dados da empresa vencedora da licitação contendo o valor
do contrato, prazo para execução da obra e ordem de serviços;

4-Enviar cópias dos empenhos com as respectivas notas fiscais dos
referidos gastos e comprovantes de pagamentos.

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, 07 de novembro de 2014.

Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

