Pauta da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
24 de novembro de 2015
Projeto de Lei nº17/2015 - Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual do Município de
Nipoã para o período de 2016. Aprovado em 1ª 2ªdiscussão.
Projeto de Lei nº18/2015 - Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2016 e dá outras providências. Aprovado em 1ª 2ª discussão.
Projeto de Lei nº19/2015 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nipoã
para o exercício de 2016. Aprovado em 1ª 2ª discussão.

REQUERIMENTO N°00024/2015
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:
Solicita relatório contendo a discriminação de cada veículo
pertencente ao patrimônio público do município de Nipoã-SP; EX: Marca, Modelo, Ano,
Combustível e setor que presta serviço.
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, 23 de novembro de 2015.
Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00066/2015
Mauricio Gomes Ferreira 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 a aquisição de um gerador de energia.

JUSTIFICATIVA
Todas as vezes que acontece de termos uma chuva acentuada,
a energia apresenta falhas e quedas, segundo a concessionária responsável, a Elektro, isto
acontece porque a nossa rede é muito antiga. Este fato vem prejudicando constantemente
inúmeros eventos (casamentos, aniversários, batizados, confraternizações, entre outros),
deixando os organizadores em situação difícil. Por isto, a compra do mesmo por parte do
executivo é importante e necessária, deixando-o a disposição para quaisquer
eventualidade do gênero.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2015.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00067/2015
Flávio Alexandro Spagnoli, 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 aquisição
NEBULIZADOR para combate a dengue.

de

um

AUTOMIZADOR/

Amigos e amigas de Nipoã.
Tal solicitação faz-se necessária, pelo alto índice de larvas do
mosquito Aedes Aegypti, encontrados pelos agentes da dengue em nosso município.
JUSTIFICATIVA
Sabemos que uma epidemia em nosso município, trará
consequências terríveis a toda população, com um gasto muito maior ao da aquisição
deste equipamento, que é de primordial necessidade no combate ao mosquito transmissor.
O custo com a prevenção ínfimo, diante do custo com a
remediação. Além disso, há de se contar também o risco de morte causada pelas doenças,
o que torna ainda mais insignificante o valor da aquisição diante do valor da vida humana.
Além da Dengue, devemos no atentar que o referido mosquito
também é responsável pela transmissão da Febre Chikungunya e Zika.
Assim sendo, tal aquisição poderia evitar uma epidemia no
município e uma possível pandemia no Estado, com se tem previsão e risco de vir a
acontecer muito em breve.
Considerando o efeito positivo no combate a tão grave doença,
que assola todo nosso país e nosso município, solicito a aquisição deste equipamento,
essencial para o combate ao mosquito transmissor.
Contando com a compreensão e efetiva aquisição de tal
equipamento, uma vez que a preocupação desta Administração Municipal esta voltada
para o bem estar e saúde de toda população.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2015.
Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

INDICAÇÃO Nº00068/2015
João Roberto Sant ana 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 providências para a religação de energia elétrica na
área de lazer “Pedreira”.

JUSTIFICATIVA
A energia encontra-se desligada no local e as reclamações da
população a este respeito são muitas, portanto é necessário providenciar a religação e
assim atender a solicitação dos munícipes, principalmente os que frequentam a referida
área de lazer.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2015.
Vereadores:

João Roberto Sant ana

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00069/2015
Mauricio Gomes Ferreira 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 reparos no salão do Centro de Lazer do Trabalhador
de Nipoã, como troca de portas quebradas, instalação de luzes de emergência e conserto
de ventiladores quebrados.

JUSTIFICATIVA
Os referidos reparos são necessários, pois este é o único salão
que a população tem disponível para a realização de eventos e o mesmo precisa destes
reparos para que possa oferecer as condições mínimas necessárias para uso da população.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2015.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00070/2015
Mauricio Gomes Ferreira 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 sinalização horizontal na rodovia vicinal Luiz Mano
Sanches.

JUSTIFICATIVA
A pavimentação asfáltica da referida rodovia foi refeita
recentemente e a mesma encontra-se sem as faixas de sinalização horizontal, portanto é
necessário providenciar a devida sinalização com a máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2015.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00071/2015
Mauricio Gomes Ferreira 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 reforma das arquibancadas do campo de futebol do
estádio municipal.

JUSTIFICATIVA
A reforma das arquibancadas se faz necessária, haja vista que
irá proporcionará maior conforto e segurança para os espectadores de futebol do nosso
município, pois as tábuas estão quebradas o que oferece risco a população que frequenta
o local.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2015.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

