Pauta da 6ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
28 de abril de 2015

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2015 - Dispõe sobre concessão de título de
Cidadão Nipoense ao Deputado federal Nelson Marquezelli - Aprovado.

Projeto de Lei nº 08/2015 - Dispõe sobre o parcelamento dos Débitos de Natureza
Tributária ou não Inscitos em Dívida Ativa e Dá Outras Providências. - Aprovado em 1ª
2ª discussão.

Projeto de Lei nº 09/2015 - Denomina Rua Antonio Carlomagno. Aprovado em 1ª 2ª
discussão.

REQUERIMENTO N°00008/2015
Exmo.Sr.
Pedro Alberto Verto de Lima
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que este subscreve, 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:
1-A partir de qual data os serviços de manutenção de iluminação
pública foram transferidos para a Prefeitura Municipal?
2-A Prefeitura municipal possui estrutura para prestar tal 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, 27 de abril de 2015.
Vereadores:

Aparecido João Pereira
Ribeiro

Antonio marcos Bassi

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00009/2015
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:
Quanto à construção no recinto municipal:
1-Quais as empresas que participaram da licitação para execução da
referida obra?
2-Enviar os dados da empresa vencedora da licitação contendo o valor
do contrato, prazo para execução da obra e ordem de serviços;
3-Porque a obra está parada?

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, 27 de abril de 2015

Aparecido João Pereira
Vereador

REQUERIMENTO N°00010/2015
Exmo.Sr.
Pedro Alberto Verto de Lima
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que este subscreve, 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:
1-Qual a arrecadação no ano de 2013 e o quadro de funcionários do
magistério e folha de pagamentos dos 60%(sessenta por cento);
2-Qual a arrecadação no ano de 2014 e o quadro de funcionários do
magistério e folha de pagamentos dos 60%(sessenta por cento);
3-Qual a arrecadação no 1º trimestre de 2015 e o quadro de
funcionários do magistério dentro dos 60% (sessenta por cento) e folha de pagamento;
4-Sabendo-se que de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008 que
o reajuste anual reflete a variação do valor mínimo por aluno definido todo ano pelo
Fundeb, porque não houve o repasse para os professores no ano de 2013 e 2014?
5-Quem faz parte do Conselho do Fundeb para fiscalizar esta verba
e como é escolhido este conselho?

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, 27 de abril de 2015.
Vereadores:
Carlos Roberto Fernandes
Ferreira

Maurício Gomes

INDICAÇÃO Nº00017/2015

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 redução do ITBI (Imposto sobre Transmissão de
Bens Imóveis) de 4% (quatro por cento) para 2,5% (Dois virgula cinco por cento).

JUSTIFICATIVA

Foi feito um levantamento nas Prefeituras da região e o nosso
município se encontra com o maior índice de taxa a qual corresponde a 4% (quatro por
cento), o que tem afastado possíveis investidores.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2015.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira
Fernandes

Carlos Roberto

INDICAÇÃO Nº00018/2015

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 construção de lombada na Rua São Paulo, em frente
ao nº909.

JUSTIFICATIVA
A construção da referida lombada é uma solicitação dos
moradores do local e se faz necessária, pois alguns motoristas trafegam pelo local em alta
velocidade, colocando a vida dos pedestres em riscos

Sala das Sessões, 24 de abril de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00019/2015

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 sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a
cidade.

JUSTIFICATIVA

A sinalização de trânsito em nossa cidade encontra-se bastante
precária a pintura feita praticamente desapareceu, faltam muitas placas o que poderá
causar acidentes, pois a devida indicação e orientação é extremamente necessária aos
motoristas, portanto é uma solicitação de extrema importância e necessita providências
urgentes a respeito.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00020/2015

Os Vereadores, da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de
São Paulo, que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:

Solicitam para voltar a fazer o recolhimento do lixo da forma
como era feito antes.

JUSTIFICATIVA

Foi modificada a forma de recolhimento do lixo na cidade,
antes os moradores sabiam o dia e até a hora que o caminhão passaria na rua de suas
residências, após o último feriado houve uma modificação devido a cortes nas horas
extras dos funcionários, fato que prejudicou os servidores e prejudicou ainda mais a
população pois ninguém sabe mais o dia que o caminhão vai recolher o lixo de sua Rua,
ficando o referido lixo vários dias a espera do caminhão o que causa um transtorno muito
grande, pois os cachorros reviram tudo e as ruas ficam com uma aparência degradante
para a nossa cidade além do incômodo que causa aos moradores, diante dos problemas
citados, vimos solicitar encarecidamente a Vossa Excelência para voltar como era feito
antes, pois não tinham os problemas que estão ocorrendo e são muitas reclamações da
população, pois lixo é questão de saúde pública, portanto é necessário especial atenção a
respeito.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2015.
Vereadores:

INDICAÇÃO Nº00021/2015

João Roberto Sant ana, 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 reforma dos canteiros da praça da matriz e troca das
lâmpadas queimadas.

JUSTIFICATIVA

A praça central é o principal cartão postal da cidade, no entanto
alguns canteiros não tem plantas se encontram cheios de matos, muitas lâmpadas estão
queimadas, deixando o local escuro durante a noite, causando um aspecto visual bastante
desagradável para a praça e uma sensação de insegurança para quem passa pelo local
durante a noite, portanto são necessárias providências urgentes a respeito.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2015.

João Roberto Sant ana
Vereador

DECRETO LEGISLATIVO Nº001/2015
Objeto: Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão
Nipoense ao Deputado Federal Nelson Marquezelli e dá outras
providências.
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 concedido o Título de Cidadão
Nipoense ao Deputado Federal Nelson Marquezelli, pelos
relevantes serviços prestados ao Município de Nipoã.
ARTIGO 2º - Fica a Mesa Diretora autorizada a
mandar confeccionar o Diploma Alusivo à presente homenagem.
ARTIGO 3º - As despesas decorrentes com o
presente Decreto Legislativo correrão à conta de dotações
próprias do orçamento vigente.
ARTIGO 4º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Câmara Municipal de Nipoã, 24 de abril 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

Nelson Marquezelli
Nascimento: 29/10/1941
Naturalidade: Pirassununga, SP
Profissões: Agricultor e Empresário
Filiação: Ettore Marquezelli e Prima Bonesso Marquezelli
Filiado ao PSD, elegeu-se em 1962 vereador de sua cidade natal Pirassununga. Integrou
também a ARENA e o PDS. Em 1990 elegeria-se deputado federal pelo PTB.
Legislaturas: 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 20112015.
Segue em anexo as verbas pleiteadas através do ilustre Deputado para o município de
Nipoã.

