CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
Rua Pedro Rampim, 501 – Centro
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Pauta da 15ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
11 de outubro de 2016

REQUERIMENTO N°00009/2016
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:
Cópia da licitação referente a contratação de empresa para execução dos
serviços de pavimentação asfáltica do Conjunto Habitacional Jardim Primavera.

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, 10 de outubro de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador

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

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00010/2016
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:
Cópia dos empenhos com as respectivas Notas Fiscais dos gastos da Prefeitura
Municipal de Nipoã com a aquisição de medicamentos em farmácias, referentes aos meses de
julho e agosto de 2016.

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, 10 de outubro de 2016

Aparecido João Pereira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00057/2016
Rosa Maria da Silva, vereadora da Câmara Municipal de Nipoã,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicita reajuste salarial aos servidores públicos municipais.

JUSTIFICATIVA
Os funcionários se dedicam em suas atividades por isso merecem um
salário mais justo e digno porque sem os servidores municipais não existiria desenvolvimento
dentro do nosso município e os mesmos ficaram por um longo período sem nenhum reajuste
salarial, nem mesmo a revisão geral anual foi concedida por longos anos, havendo dessa
maneira uma perca muito significativa no poder aquisitivo dos referidos servidores, portanto é
necessário estudar com carinho esta solicitação, pois todos sabem que a inflação nunca deixou de
existir e para quem teve seu salário congelado por vários anos tem um poder de compra muito
reduzido.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2016.

Rosa Maria da Silva
Vereadora

