Pauta da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
08 de março de 2016

MOÇÃO DE APLAUSO Nº001/2016

DISPÕE SOBRE MOÇÃO DE APLAUSO ÀS MULHERES NIPOENSES PELA
PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Requeiro à mesa, nos termos regimentais, consultando se o
Nobre Plenário, seja concedido e registrado nos anais desta Casa de Leis, a presente
MOÇÃO DE APLAUSO, as Mulheres Nipoenses pela passagem do dia Internacional da
Mulher.
Em 08 de março de 1975 foi instituído pela ONU o Dia
Internacional da Mulher, este dia tornou-se comemorativo para a celebração dos feitos
econômicos, políticos e sociais alcançados pela mulher. E mesmo com todos esses
avanços as mulheres ainda sofrem atos violentos, são tratadas como seres inferiores e não
recebem o reconhecimento devido.
Conceder homenagens é mais do que premiar pessoas é garantir
que suas ações sirvam de exemplo para a sociedade, é chamar a atenção para a dignidade
da mulher e levar a uma tomada de consciência do seu valor. Através desta homenagem
queremos registrar nossos agradecimentos tal qual como todos os Nobres Edis desta Casa,
certamente o fazem a todas as mulheres Nipoenses e desejar que elas tenham um espaço
de expressividade, reconhecimento e principalmente respeito cada vez maior na
sociedade.
Que se dê ciência desta moção às homenageadas, na certeza de
que sempre contaremos com a valiosa e preciosa colaboração em prol do nosso município.
Sala das Sessões, 08 de março de 2016.
Vereadores:

João Roberto Sant’Ana

Pedro Alberto Verto de Lima

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ

REQUERIMENTO N°00001/2016

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:
1-Cópia da licitação referente à aquisição de uniformes escolares para
distribuição no exercício de 2016.
2- Cópia do empenho com a respectiva Nota Fiscal da aquisição dos
referidos uniformes.

JUSTIFICATIVA
Os relatórios acima mencionados contem os dados oficiais, quanto à
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, 07 de março de 2016

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00012/2016

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 reforma dos canteiros existentes no velório municipal.

JUSTIFICATIVA

A grama existente no local foi toda retirada faz algum tempo e
até a presente data não foi tomada nenhuma providência, portanto solicito que seja
recolocada a grama ou concretado o referido local.

Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00013/2016

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 colocação de toldos sobre os bancos do velório
municipal.

JUSTIFICATIVA

Existem vários bancos instalados no velório municipal, porém
os mesmos ficam expostos ao sol o que dificulta muito usá-los durante o dia, portanto a
colocação de toldos irá trazer um pouco mais de conforto para as pessoas no referido
local.

Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00014/2016

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 reconstrução da lombada existente na Rua Jerônimo
Pereira da Silva em frente à praça do bairro São Cristóvão

JUSTIFICATIVA

A reconstrução solicitada se faz necessária e em caráter de
urgência, pois a lombada encontram-se totalmente danificada, e devido ao fato os
motoristas que passam pela referida rua não reduzem a velocidade de seus veículos,
colocando assim a vida dos pedestres em risco.
Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00015/2016

Carlos Roberto Fernandes, 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 VOLTA DAS AULAS DE KARATÊ E
CAPOEIRA E OS REPASSES FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DOS
PROJETOS.

JUSTIFICATIVA

Devido a importância da pratica de modalidades esportivas aos
jovens da nossa cidade, solicito encarecidamente o empenho do Sr. Prefeito em manter as
aulas de Karatê e Capoeira as quais servirão para manter nossos jovens ocupados com o
esporte que traz somente benefícios, pois os deixam longe das ruas onde não aprendem
nada saudável, portanto é um pedido que a princípio pode onerar os cofres municipais,
mais a longo prazo trará benefícios muito mais valiosos do que o que será investido no
momento, além de representar nossa Cidade em campeonatos regionais e internacionais.

Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00016/2016

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 renovação dos Repasses Anuais da Prefeitura
Municipal de Nipoã às seguintes entidades assistenciais:
1- Associação dos Produtores Rurais de Nipoã;
2- Associação de Convivência dos Idosos Durval Dionízio de
Souza;
3- Assistência Social do Centro Espírita Ensino de Jesus;
4- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte
Aprazível;
5- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de
José Bonifácio-SP.

JUSTIFICATIVA
É do conhecimento de todos a importância da prestação de
serviços assistenciais que estas entidades prestam aos nossos munícipes, portanto a
renovação destes repasses é primordial para a população de nossa cidade.

Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Vereadores

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

