Pauta da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
24 de fevereiro de 2015.

REQUERIMENTO N°00002/2015

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 cópia de todos os documentos referentes à aquisição do veículo
oficial destinado ao Poder Executivo Municipal de Nipoã.

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, 20 de fevereiro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

REQUERIMENTO N°00003/2015

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:
Relação contendo nome e cargo dos Servidores Municipais que prestam
serviços no C.E.ME.I. (Centro Municipal de Educação Infantil), incluindo os professores.

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, 20 de fevereiro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00004/2015

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 roçar o mato no aterro da ponte do córrego da cachoeira,
saída para José Bonifácio.

JUSTIFICATIVA

Os motoristas que trafegam pelo local estão reclamando que o mato está
muito alto o que atrapalha a visibilidade podendo ocorrer acidentes no local, daí a necessidade de
limpeza com a máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00005/2015

Antonio Marcos Bassi Ribeiro e Aparecido João Pereira, 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 geral na quadra de esportes localizada no bairro São
Cristóvão.

JUSTIFICATIVA

A referida quadra está necessitando de reforma, pois o alambrado
encontra-se com problemas, algumas lâmpadas estão queimadas e o local é um dos poucos lugares
onde os jovens podem praticar esportes, portanto contamos com a compreensão do Poder
Executivo para que atenda a solicitação o mais breve possível.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2015.

Vereadores:

Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Aparecido João Pereira

INDICAÇÃO Nº00006/2015

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 dos bueiros localizados na Rua Rio Grande do Sul,
um em frente ao Auto Posto Irmão Rossetti e outro em frente ao GP da Polícia Militar.

JUSTIFICATIVA

Os referidos bueiros não estão dando conta de escoar as enxurradas
conforme necessário, deixando muita terra depositada nas lombadas ao longo da Rua Rio Grande
do Sul, portanto é necessário reforma dos mesmos para que possam escoar totalmente as águas
que descem pela rua de forma que não continue causando transtornos aos moradores do local.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2015.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00007/2015

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 da pista de caminhada e troca das lâmpadas
quebradas.

JUSTIFICATIVA

A pista de caminhada já se encontra bastante deteriorada e se não for
feita uma boa obra de recuperação logo não haverá mais condições de uso, pois em vários locais
o piso está afundando, portanto é uma solicitação necessária e urgente e contamos com a
compreensão do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2015.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00008/2015

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 que sejam marcados jogos para a equipe no Nipoã Esporte
Clube.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal solicitação dar-se-á pela reivindicação dos jogadores de Nipoã, que
querem praticar atividades esportivas no caso em especial de partidas de futebol do Nipoã Esporte
Clube aos Domingos.
JUSTIFICATIVA

Os jogadores de Nipoã estão sem atividades esportivas a um grande
tempo, e portando gostariam que fosse marcado jogos para os mesmos.
Considerando a importância que tal indicação irá proporcionar a estes
jovens Nipoenses, espero poder contar com a compreensão do Poder Executivo em atender a
referida solicitação.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2015.

Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

Veto nº01/2014 ao Projeto de Lei nº 01/2014 - que dispõe sobre a fixação da lista de
medicamentos disponíveis na rede pública municipal. Rejeitado.

Projeto de Lei Complementar nº 02/2015 - Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos
do funcionalismo público municipal na forma do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal e
sobre a adequação ao salário mínimo vigente. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

Projeto de Lei Complementar nº 03/2015 - Autoriza o Poder Executivo a conceder a
permissão de uso terreno no bairro São Cristóvão. Aprovado em 1ª e 2ª discussão.

