Pauta da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
10 de novembro de 2015

Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2015 - Dispõe sobre as contas do Executivo
Municipal, referente ao exercício de 2013 Processo TC nº646/026/13 - Aprovado.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2015
Objeto: Dispõe sobre as contas do Executivo Municipal referente ao exercício de
2013, Processo TC 1646/026/13.
Pedro Alberto Verto de Lima, Presidente da Câmara Municipal
de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele Promulga o
seguinte Decreto-Legislativo:
ARTIGO 1º - Fica mantido o parecer desfavorável às contas do Poder Executivo
Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, conforme manifestação do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, processo TC nº1646/026/13, relativas ao exercício financeiro de
2013.
ARTIGO 2º - Ficam desta forma, REJEITADAS as contas do Executivo Municipal,
referentes ao exercício de 2013.
ARTIGO 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Nipoã, 11 de novembro de 2015.

Pedro Alberto Verto de Lima
Presidente da Câmara Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria desta Câmara em data supra.

Marli Aparecida Casemiro
Auxiliar de Secretaria

INDICAÇÃO Nº00061/2015
Mauricio Gomes Ferreira, Pedro Alberto Verto de Lima e
Rosa Maria da Silva., 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 providências do Poder Executivo no sentido de
notificar a Usina Nova Moreno para providenciar conserto do asfalto na Avenida Felipe
Jorge.

JUSTIFICATIVA
Devido ao vazamento de água na tubulação da usina Nova
Moreno a pavimentação asfáltica no local cedeu e foi removida, mas até o presente
momento não foi refeita causando diversos transtornos a população, pois há um degrau
no asfalto e também causa muita poeira quando está seco e muita lama quando chove,
portanto é necessário as devidas providências o mais rápido possível.
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2015.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira
de Lima

Rosa Maria da Silva.

Pedro Alberto Verto

INDICAÇÃO Nº00062/2015
Maurício Gomes Ferreira, Pedro Alberto Verto de Lima e
Rosa Maria da Silva, 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 para que sejam efetuados os repasses mensais da
Prefeitura Municipal de Nipoã para a Santa Casa de Misericórdia e o SAMU de Monte
Aprazível.

JUSTIFICATIVA
Deixando de realizar os repasses financeiros para a Santa Casa
e o SAMU de Monte Aprazível é um prejuízo considerável a Saúde Pública dos
nipoenses, haja vista, que ambos são instrumentos que salvam vidas, prestam pronto
atendimento.
O bem ou mal, a Santa Casa de Monte Aprazível é referência
para a saúde de Nipoã e o Samu sempre transportou pacientes do município que aspiram
maiores cuidados. Portanto é de grande relevância que o Poder Executivo volte a realizar
os repasses e nossos pacientes recebam todos os cuidados necessários para a sua pronta
recuperação.
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2015.

Vereadores:

Maurício Gomes Ferreira
de Lima

Rosa Maria da Silva

Pedro Alberto Verto

INDICAÇÃO Nº00063/2015
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:
Solicita para que o Sr. Prefeito entre com ação Ordinária com
pedido de tutela antecipada contra a Elektro S.A.

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que os outros municípios entraram com a
liminar solicitando obrigatoriedade da instalação e conservação da iluminação pública
mantenha-se a cargo da concessionária responsável no caso a Elektro S.A.

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2015.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00064/2015
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 ao Chefe do Poder Executivo Municipal que
providências sejam tomadas no sentido de se proceder a reforma dos sanitários públicos
da praça da matriz.

JUSTIFICATIVA
Os sanitários da praça da matriz encontram-se numa situação
de abandono e degradação, pois os mesmos encontram-se sem condições estruturais de
uso, portanto é necessário reformas nos referidos sanitários e assim proporcionarmos o
mínimo de condição possível para os usuários do local.

Sala das Sessões, 09 de novembro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00065/2015
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 providências quanto à manutenção da iluminação
pública das ruas da cidade.

JUSTIFICATIVA
São diversas reclamações da população sobre postes com luzes
apagadas em nosso perímetro urbano, devido à falta de manutenção na rede de iluminação
pública, ocasionando sérios transtornos aos moradores e transeuntes no período noturno.
E atendendo aos apelos da população solicito que a presente indicação seja atendida com
a maior brevidade possível, visto que proporcionará maior segurança a população.
Sala das Sessões, 09 de novembro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

