Pauta da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
27 de outubro de 2015

Projeto de Lei nº 20/2015, que dispõe sobre a autorização para alienação dos bens que
especifica e dá outras providências. - Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00022/2015
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-Copia do balancete da festa do peão e desfile realizados nas
comemorações de aniversário do município no exercício de 2015.
2-Cópia dos contratos 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, 26 de outubro de 2015.
Aparecido João Pereira
Vereador

REQUERIMENTO N°00023/2015
Exmo.Sr.
Pedro Alberto Verto de Lima
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Aparecido João Pereira, 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:
Cópia do contrato entre a Prefeitura Municipal e o D.E.R. para
recapeamento da Rodovia Vicinal Luiz Mano Sanches.

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, 26 de outubro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00059/2015
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 a construção de rampas de acesso para cadeirantes em
todas as vias públicas da cidade.

JUSTIFICATIVA
O atendimento da solicitação beneficiará pessoas com
necessidades especiais, deficientes físicos, incluindo cadeirantes e também idosos, pois
as referidas rampas possibilitam melhor locomoção para as referidas pessoas,
considerando que o direito a acessibilidade é imprescindível a todos os cidadãos, venho
através da presente indicação solicitar especial atenção no atendimento da presente
indicação.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00060/2015
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 aquisição de uniformes e materiais de EPI
(Equipamentos de Proteção Individual) para os servidores públicos municipais.

JUSTIFICATIVA
O fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção
Individual aos servidores municipais tem por objetivo proporcionar as devidas condições
de trabalho e evitar a exposição a situações de risco que em alguns setores os servidores
ficam expostos, portanto é uma solicitação necessária e urgente.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

