Pauta da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
25 de agosto de 2015

Projeto de Lei nº 15/2015 - Dispõe sobre a nova redação ao Plano de Arborização
Urbana, revogando especialmente a Lei Municipal nº432/2014 e dá outras providências.
Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei nº 16/2015 - Institui o Plano de Mobilidade Urbana do Município de
Nipoã/SP. Aprovado em 1ª 2ª discussão.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00017/2015

Aparecido João Pereira, Vereador 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:
1-A Prefeitura Municipal tem conhecimento da abertura de uma Clínica
para tratamento de dependentes químicos no município de Nipoã?
2- Em caso positivo todos os procedimentos necessários para abertura
da referida clinica foram apresentados para que a Prefeitura concedesse alvará de
funcionamento à mesma?
3- Em caso positivo enviar cópia do alvará de funcionamento.
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.
Sala das Sessões, Nipoã, 24 de agosto de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00045/2015
Carlos Roberto Fernandes, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
QUE SEJA EFETUADA PINTURA NOS CANTEIROS DA
PRAÇA DA MATRIZ, REPLANTIO DE PLANTAS NOS CANTEIROS ONDE JÁ
NÃO POSSUI MAIS PLANTAS, TROCA DAS LAMPADAS QUEIMADAS E CORTE
DOS GALHOS SECOS DAS ARVORES E DAS FOLHAS SECAS DOS COQUEIROS.

JUSTIFICATIVA
Nossa praça encontra-se abandonada e com aspecto visual
ruim, necessitando de pintura e de troca das lâmpadas queimadas, pois existem várias
queimadas o que causa uma impressão ruim e também falta de segurança para as pessoas
que frequentam o local. Quanto as arvores é necessário fazer poda dos galhos secos, e os
coqueiros fazer o corte das folhas secas, pois traz perigo para as pessoas e carros
estacionados no local.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2015.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00046/2015
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:
Solicito ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
Nipoã que envie Projeto de Lei modificando o artigo 155 da Lei nº065 de 01 de junho de
1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais a esta Edilidade,
com a finalidade de aumentar para 2% (dois por cento) o percentual do adicional por
tempo de serviço, por cada ano de efetivo exercício.

JUSTIFICATIVA
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nipoã (Lei
nº 065, de 01 de junho de 1990), prevê, no seu art. 155, a concessão de adicional por
tempo de serviço aos servidores públicos, de 1% sobre seu vencimento, por cada ano de
efetivo desempenho de suas atribuições.Com a intenção de proporcionar aos servidores
públicos integrantes do quadro do Município de Nipoã maior valorização e uma melhora
na remuneração indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Nipoã que envie
Projeto de Lei a esta Edilidade, com a finalidade de aumentar para 2% (dois por cento)
o percentual do adicional por tempo de serviço, por cada ano de efetivo exercício.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2015.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00047/2015
Aparecido João Pereira, 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 com os nomes das ruas no bairro
Flamboyant.

JUSTIFICATIVA
O principal objetivo da presente indicação é a necessidade de
colocação de placas indicando os nomes das ruas, para facilitar os serviços de entrega de
correspondências e mercadorias aos moradores do referido bairro, bem como aos
visitantes de outras localidades que se dirigem ao mesmo.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00048/2015
Aparecido João Pereira, 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 conserto da valeta localizada na esquina das ruas
Minas Gerais com a Amazônia.

JUSTIFICATIVA
A valeta localizada no referido local está danificada e precisa
ser consertada o mais rápido possível, pois quando iniciar a estação das chuvas a
enxurrada irá danificar a pavimentação asfáltica feita recentemente no local.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00049/2015
Aparecido João Pereira, 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 consertar o piso do palco localizado no recinto de
exposições.

JUSTIFICATIVA
O piso do palco localizado no recinto de exposição é de
assoalho e o mesmo está totalmente danificado o que representa perigo para quem for se
apresentar no local, portanto é necessário providenciar o conserto do mesmo com a
máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00050/2015
Mauricio 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 conserto da valeta localizada entre as Ruas Rio
Grande do Sul e Bahia.

JUSTIFICATIVA
No referido local fica água empossada e quando os veículos
passam lançam está água nos estabelecimentos localizados próximos ao local e até mesmo
nos pedestres que estiverem passando no momento, portanto é uma situação que causa
muitos transtornos a população e precisa ser solucionado o mais rápido possível.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2015.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira
de Lima

Pedro Alberto Verto

