Pauta da 5ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
14 de abril de 2015

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00007/2015
Maurício Gomes Ferreira e Carlos Roberto Fernandes, Vereadores
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-Cópia da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Nipoã,
referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.
2- Qual o percentual da folha de pagamento sobre a Receita Corrente
Líquida.

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, 13 de abril de 2015

Vereadores:

Maurício Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

INDICAÇÃO Nº00014/2015

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 construção de valeta para escoamento de água de
chuva na esquina das Ruas Rio de Janeiro com Amazonas.

JUSTIFICATIVA

Na Rua Rio de Janeiro desce um volume muito grande de
enxurrada que acaba indo quase tudo para a Rua Amazonas, portanto, a abertura da valeta
servirá para diminuir o fluxo de água que desce na Rua Amazonas e que causa transtornos
aos moradores do local.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00015/2015

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 reconstrução das lombadas da Rua Jerônimo Pereira
da Silva.

JUSTIFICATIVA

Foi feito o recape asfáltico na Rua Jerônimo Pereira da Silva e
as lombadas ficaram muito baixas e alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade
no local, colocando a vida dos pedestres em risco, daí a necessidade de reconstrução dos
redutores de velocidade para inibir os abusos que vem ocorrendo.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00016/2015

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 instalação de um parque de diversão infantil, na
escola municipal Dr. Sidney Scaff.

JUSTIFICATIVA

A escola municipal de nossa cidade não possui parque infantil,
o que auxilia na distração das crianças, portanto a instalação do referido parque tem por
objetivo atender uma necessidade básica do ensino infantil e devido a sua importância
solicito especial atenção do Poder Executivo, no atendimento da referida indicação.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

