Pauta da 10ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
28 de junho de 2016

Projeto de Lei nº 07/2016 - Denomina Ruas do Conjunto Habitacional em Nipoã Aprovado em primeira e segunda discussão.

Projeto de Lei Complementar nº 07/2016 - Dispõe sobre transformação de cargos de
motorista em 12 cargos de motorista de ambulância - Aprovado em primeira e segunda
discussão.

CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
Rua Pedro Rampim, 501 – Centro
CEP 15.240-000 – Fone/Fax (17)-3277-1152
CNPJ (MF) 00.522.626/-0001-68
e-mail:cmnipoa@net-rubi.com.br – Estado de São Paulo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2016
Objeto: Dispõe sobre as contas do
Municipal
referente ao exercício
Processo TC 1578/026/12.

Executivo
de 2012,

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 mantido o parecer desfavorável às contas do
Poder Executivo Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
conforme manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, processo TC nº1578/026/12, relativas ao exercício
financeiro de 2012.
ARTIGO 2º - Ficam desta forma, REJEITADAS as contas do Executivo
Municipal, referentes ao exercício de 2012.
ARTIGO 3º - Este decreto entrará em vigor na
publicação, revogadas as disposições em contrário.

data

de

sua

Câmara Municipal de Nipoã, em 29 de junho de 2016.

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
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INDICAÇÃO Nº00042/2016
Mauricio Gomes ferreira, 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 reservatório de água para armazenamento
da água da piscina municipal.

JUSTIFICATIVA
Quando aspira a piscina municipal, essa água é jogada fora, com a
instalação de um reservatório a mesma poderá ser reutilizada para molhar o campo lavar a
quadra, clube e demais locais que são lavados, portanto é uma medida simples com grande
utilidade, pois estará reutilizando uma grande quantidade de água o que para a natureza irá trazer
grandes benefícios.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Mauricio Gomes ferreira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00043/2016
Mauricio Gomes Ferreira, 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 passar máquina niveladora nas seguintes estradas rurais:
Nip - 10,20,30,60,70,164, 223,351,366 e 450.

JUSTIFICATIVA
As referidas estradas rurais encontra-se em péssimas condições de
conservação, o que prejudica muito os produtores rurais de nosso município, portanto a adequada
conservação dessas estradas é necessária e urgente, assegurando o acesso dos proprietários rurais
a sua propriedade e condições de escoamento de seus produtos agropecuários.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00044/2016
Mauricio Gomes Ferreira, 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 cobertura do mataburro do secador municipal.

JUSTIFICATIVA

Quando chove com vento joga água dentro do mataburro, acumulando
água dentro do mesmo o que faz com que o local vire criadouro para o mosquito Aedes Aegypti,
além de ocasionar o apodrecimento das ferragens.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00045/2016
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 conserto das tampas dos bueiros em toda a cidade.

JUSTIFICATIVA
A maioria dos bueiros existentes na cidade encontra-se com as tampas
danificadas, o que representa um perigo grande para a população, pois alguns estão com grandes
pontas de ferro expostas, outros estão totalmente abertos, portanto é necessário providenciar o
conserto dos mesmos com a máxima urgência possível.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00046/2016
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 sinalização dos locais de parada de ônibus.

JUSTIFICATIVA
Os ônibus que fazem linhas intermunicipais em nossa cidade
encontram grandes dificuldades para usar os pontos de parada, pois devido à falta de sinalização
os locais de parada estão sempre ocupados ocasionando grandes transtornos aos motoristas e
usuários dos referidos ônibus, portanto a necessidade de sinalização é urgente e necessária.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00047/2016
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 manter iluminação da praça do bairro São Cristóvão
todos os dias acessa.

JUSTIFICATIVA
A referida Indicação tem por objetivo atender solicitação dos
moradores, os quais estão reclamando que a referida iluminação permanece acessa apenas nos
finais de semana e que durante a semana o local fica escuro o que proporciona total insegurança
aos moradores próximos do local.
Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00048/2016
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 limpeza do mato existente no bueiro localizado no final da
Rua Rio de Janeiro início da estrada boiadeira.

JUSTIFICATIVA
Os moradores residentes próximos ao local estão reclamando que
além do mato a população joga lixo no bueiro o que causa mau cheiro e diversos transtornos aos
moradores, portanto a limpeza do mato além de proporcionar um visual mais agradável irá
também melhorar as condições para quem reside nas proximidades do local.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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REQUERIMENTO N°00005/2016
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:
Em que estágio se encontra a alienação do terreno de propriedade do
município de Nipoã autorizada através da Lei Municipal nº456/2015.

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, 28 de junho de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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REQUERIMENTO N°00006/2016
Exmo.Sr.
Pedro Alberto Verto de Lima
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Mauricio Gomes Ferreira, 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:
1-Qual tipo de feijão foi licitado para a composição da cesta básica dos
servidores públicos municipais?
2-Enviar cópia da referida licitação.

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, 28 de junho de 2016

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador

