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Pauta da 7ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
10 de maio de 2016

MOÇÃO DE APLAUSO Nº002/2016
DISPÕE SOBRE MOÇÃO DE APLAUSO A TODAS AS MÃES PELA COMEMORAÇÃO
DO “DIA DAS MÃES”.
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, pelo “DIA DAS MÃES”, comemorado no dia 08 de maio do corrente ano.
No Brasil, o Dia das mães é comemorado sempre no segundo domingo
de maio (de acordo com decreto assinado em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas). É uma data
especial, pois as mães recebem presentes e lembranças de seus filhos.
Ao refletirmos sobre a importância da mãe, somos levados a conceituá-la
como poesia, amor divino na compreensão humana. Expressão de gratidão, amor e zelo.
Mãe é a poesia mais importante para seu filho! Sua ternura, dedicação,
carinho e amor sempre são fundamentais na formação de seu filho.
As palavras não são suficientes para expressar toda a sua importância na
vida de um filho. E no transcorrer desta grandiosa data, queremos registrar os nossos
agradecimentos, tal qual como todos os Nobres Edis desta Casa, certamente o fazem a todas as
Mães e desejar que elas tenham um espaço de expressividade e reconhecimento 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, 09 de maio de 2016.
Vereadores:

João Roberto Sant’Ana

Pedro Alberto Verto de Lima
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00002/2016
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-Houve aquisição de pneus pela Prefeitura Municipal de Nipoã da empresa
Centro Automotivo Rio Preto Pneus, durante o período de janeiro de 2013 a abril de 2016?
2- Em caso positivo enviar cópias dos empenhos com as respectivas notas
fiscais das referidas despesas.

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, 09 de maio de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00003/2016
Mauricio Gomes Ferreira, 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 - Qual o valor repassado pelo FUNDEB no primeiro trimestre de 2016?
2 - Qual o quadro de funcionários do magistério e folha de pagamento dos
60%(sessenta por cento)?

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, 09 de maio de 2016.

Mauricio Gomes Ferreira
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°00004/2016
Mauricio Gomes Ferreira, 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-Qual o valor referente à licitação da venda da folha de pagamento dos
servidores públicos municipais para o Banco Bradesco?
2 - Qual o prazo e a destinação do valor referente à venda?
3- Enviar cópia dos documentos referentes à licitação e a destinação do valor
arrecadado.

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, 09 de maio de 2016.

Mauricio Gomes Ferreira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00032/2016
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 reforma do galpão da serraria municipal e conserto da
entrada do local.

JUSTIFICATIVA

A estrutura que sustenta a cobertura da referida serraria está muito
danificada, correndo risco de desabar a qualquer momento o que coloca em risco a vida das
pessoas que frequentam o local, principalmente os funcionários, portanto é necessário
providenciar o conserto com a máxima urgência possível, também é necessário consertar a
entrada do local que encontra-se com muitos buracos.

Sala das Sessões, 09 de maio de 2016.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00033/2016
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 notificar responsável pelo terreno localizado na Rua Rio
de Janeiro onde está instalada a torre de telefonia da empresa Claro, para que seja efetuada a
devida limpeza no referido terreno.

JUSTIFICATIVA

Os moradores vizinhos estão reclamando muito, pois nas
proximidades do referido terreno estão ocorrendo muitos casos de dengue, por isto estão
solicitando providências no sentido de efetuar a devida limpeza com a máxima urgência
possível.
Sala das Sessões, 09 de maio de 2016.

Aparecido João Pereira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00034/2016
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 conserto de desnível na Rua Amazonas nº895, onde todas as
vezes que chove fica cheio de água empossada.

JUSTIFICATIVA
A água empossada na referida Rua causa muitos transtornos, além da
sujeira parada em frente às residências também serve como criadouro para o mosquito
transmissor da dengue, portanto é necessário providências no sentido de solucionar tal problema
que vem afetando o bem estar dos moradores do local.

Sala das Sessões, 09 de maio de 2016.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00035/2016
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 a disponibilidade de um monitor para acompanhar as
crianças nos jogos realizados fora do município de Nipoã.

JUSTIFICATIVA
O acompanhamento de um monitor é de extrema importância, pois
durante os jogos o professor está na quadra e não tem como monitorar todos os alunos neste
período, podendo ocorrer algum imprevisto com as crianças, portanto esta solicitação é de
extrema importância e esperamos que seja atendida com a máxima urgência possível.

Sala das Sessões, 09 de maio de 2016.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

