Pauta da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
10 de fevereiro de 2015

INDICAÇÃO Nº00001/2015
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:
SOLICITA A INSTALAÇÃO DE NOVAS LIXEIRAS NAS
PRAÇAS DA CIDADE E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E QUE SEJAM
CONSERTADAS AS EXISTENTES.

JUSTIFICATIVA

As lixeiras são essenciais para manter as praças limpas, desta
maneira tendo as pessoas que ali frequentam onde depositar o lixo. Necessário também a
instalação nas principais ruas da cidade, pois é onde circulam o maior número de pessoas
e no entanto não possuem lixeiras.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2015.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00002/2015

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:

SOLICITA A INSTALAÇÃO DE SOM NA PISCINA
MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

As pessoas que frequentam o local solicitam a instalação de
som para tornar o ambiente mais agradável na hora do banho e também o mesmo poderá
ser utilizado para a prática de natação e hidroginástica.

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2015.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00003/2015

Maurício 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 VOLTA DAS AULAS DE KARATÊ.

JUSTIFICATIVA
Sabemos que o Governo Federal cortou a verba destinada às
aulas de Karatê, mas devido a importância da prática de modalidades esportivas aos
jovens da nossa cidade, solicitamos encarecidamente o empenho do Sr. Prefeito em
manter as aulas de Karatê as quais servirão para manter nossos jovens ocupados com o
esporte que traz somente benefícios, pois os deixa longe das ruas onde não aprendem
nada saudável, portanto é um pedido que a princípio pode onerar os cofres municipais,
mais a longo prazo trará benefícios muito mais valiosos do que o que será investido no
momento.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2015.

Vereadores:

Maurício Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ

REQUERIMENTO N°00001/2015

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 - Foi executada alguma obra de pavimentação asfáltica em vias
urbanas do município de Nipoã no exercício de 2014?

2 - Em caso positivo, quais as vias pavimentadas?

3- Em caso positivo enviar os dados da empresa contratada e valor do
contrato.

JUSTIFICATIVA

Os relatórios acima mencionados contém 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, 04 de fevereiro de 2015

Aparecido João Pereira
Vereador

Projetos de Leis aprovados em 1ª e 2ª discussão:

Projeto de Lei nº 01/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção Social a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de José Bonifácio.

Projeto de Lei nº 02/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção à
Associação dos Estudantes de Nipoã.

Projeto de Lei nº 03/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção à
Associação de Convivência dos Idosos - Durval Dionísio de Souza.

Projeto de Lei nº 04/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção à Casa
Lar de Monte Aprazível.

Projeto de Lei nº 05/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder Subvenção ao
Serviço de assistência Social do Centro Espírita Ensino de Jesus.

Projeto de Lei nº 06/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder Contribuição à
Associação dos Produtores Rurais de Nipoã.

O Projeto de Lei Complementar nº 01/2015 de autoria da Mesa Diretora, dispõe sobre
revisão anual dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Nipoã
e dá outras providências.

O projeto de Lei Complementar nº 02/2015 de autoria da Mesa Diretora, sobre a revisão
salarial dos funcionários da Câmara Municipal de Nipoã, alteração de tabelas de
vencimento e dá outras providências.

