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

Pauta da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
14 de março de 2017
INDICAÇÃO Nº00038/2017
João Roberto Sant'Anta e Rosa Maria da Silva, 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 colocação de placas indicando o desvio e indicando as
saídas para as cidades vizinhas. Ex. Na Rua Rio Grande do Sul chegando de José Bonifácio
colocar placa indicando a saída para Monte Aprazível e na mesma Rua Na entrada da cidade
colocar placa indicando a saída para José Bonifácio.

JUSTIFICATIVA
A falta de sinalização deixa os motoristas totalmente perdidos e os
transtornos são maiores para os veículos de grande porte, pois devida a falta de sinalização não
utilizam o anel viário, causando muitos problemas ao trafegar pelo centro da cidade.

Sala das Sessões, 09 de março de 2017.
Vereadores:

João Roberto Sant'Anta

Rosa Maria da Silva
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INDICAÇÃO Nº00039/2017
João Roberto Sant'Ana e Rosa Maria da Silva, 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 construção de um portal na entrada da cidade para quem
está chegando de José Bonifácio.

JUSTIFICATIVA
A construção de um portal de entrada servirá para embelezar o
referido local.
Sala das Sessões, 10 de março de 2017.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva
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INDICAÇÃO Nº00040/2017
João Roberto Sant'Ana e Rosa Maria da Silva, 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 construção de uma mureta em toda extensão da divisa da
seringueira com a Avenida Felipe Jorge, para contenção da água das enxurradas que descem pelo
local. Solicitam também providências quanto a água que desce da estrada boiadeira e inunda a
Avenida Felipe Jorge.

JUSTIFICATIVA
Todas as vezes que chove a água desce pela Avenida Felipe Jorge
inundando a mesma e deixando muita sujeira como terra e folhas tanto na avenida quanto na
calçada, o que causa grandes transtornos para que passa pelo local, e também para quem tem
pontos comerciais na referida avenida portanto a construção da mureta servirá para conter a
enxurrada que desce pelo local.

Sala das Sessões, 10 de março de 2017.
Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva
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INDICAÇÃO Nº00041/2017
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 construção de novas arquibancadas no campo de futebol do
estádio municipal.

JUSTIFICATIVA
A construção de novas arquibancadas se faz necessária, haja vista que
irá proporcionará maior conforto e segurança para os espectadores de futebol do nosso
município.

Sala das Sessões, 10 de março de 2017.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00042/2017
Maurício 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 mudança no artigo art. 96 (Lei nº 065, de 01 de junho de
1990) - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nipoã, onde prevê a concessão de
licença-prêmio, de 30 (trinta) para 90 (noventa) dias consecutivos e com direito as todas as
vantagens, aos servidores públicos que a requererem após cinco anos de efetivo exercício de suas
funções.
JUSTIFICATIVA
O Estado de São Paulo e os Municípios de Planalto, José Bonifácio,
Monte Aprazível, Macaubal, União Paulista, Tanabi, Neves Paulista, Ubarana, Mendonça e
Sebastianópolis do Sul, possuem legislações concedendo idêntico direito aos seus respectivos
servidores públicos. Contudo, nesses entes públicos citados, a Legislação concede licençaprêmio por prazo maior: 90 (noventa) dias.
Com a finalidade de proporcionar aos servidores públicos integrantes
do quadro do Município de Nipoã a ampliação do prazo de licença-prêmio, igualando-a, dessa
forma, ao mesmo período que é concedido aos servidores de outros municípios e do Estado de
São Paulo, indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Nipoã que envie Projeto de
Lei à esta Edilidade dispondo sobre a ampliação, para 90 (noventa) dias, do período da licençaprêmio previsto o Estatuto dos Servidores Públicos de Nipoã.
Sala das Sessões, 10 de março de 2017.
Vereadores:

Maurício Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00043/2017
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo,
que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o
que segue:
Solicitam para providenciar junto a SABESP a ligação da rede de água
e esgoto no bairro Alcides Caetano.

JUSTIFICATIVA
O referido bairro não conta com rede de água e esgoto, o que causa
diversos transtornos aos moradores do local, sendo que a devida instalação trará grandes
benefícios a esses moradores.

Sala das Sessões, 10 de março de 2017.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00044/2017
Os 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 abertura de uma porta para ventilação e para entrada de
ambulância na Quadra de Esportes do Ginásio Municipal.

JUSTIFICATIVA
Em dias de calor a quadra de esportes é muito abafada chegando ser
insuportável permanecer no local é necessário também que esta abertura seja suficiente para
entrada de ambulância, pois em caso de necessidade não tem como entrar no local para prestar
socorro.
Sala das Sessões, 13 de março de 2017.

Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00045/2017
Marcos Vinicius Alves Teixeira, 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 criação de canil municipal.
Especificação: a prefeitura entraria com o local e uma simples
estrutura para receber cães e gatos abandonados em nosso município.
Este canil seria administrado por uma ONG de nosso município, com a
finalidade de alimentar, castrar e vacinar os animais, preparando eles para futuras adoções.

JUSTIFICATIVA
Temos que resolver este problema com o abandono de animais em
nosso município.
Sala das Sessões, 13 de março de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00046/2017
Marcos Vinicius Alves Teixeira, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor Prefeito
Municipal o que segue:
Solicitar a nossa secretaria da Saúde, o pedido junto ao Hospital
do Câncer de Barretos a vinda da unidade móvel de prevenção de Câncer de Mama.

JUSTIFICATIVA

O Hospital do Câncer de Barretos possui um projeto de exames
preventivos, sem custos para o município e de grande importância para a saúde das mulheres de
nosso município.
Sala das Sessões, 13 de março de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00047/2017
Marcos Vinicius Alves Teixeira, 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 Criação da Associação Anti-alcóolica em nosso
município.
Especificação: A Prefeitura entrará com um local para que possam ser
feitas as reuniões e a presença de um psicólogo, convidaremos ex dependentes para dar seus
testemunhos.
JUSTIFICATIVA
O alcoolismo é uma doença e deve ser tratada. É provado que a
criação da "AA" (Associação antialcoólica), em outros municípios tem dado grandes resultados.

Sala das Sessões, 13 de março de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
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

INDICAÇÃO Nº00048/2017
Carlos Roberto Fernandes e Mauricio Gomes Ferreira, 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 instalação de placas indicativas com os nomes das Ruas.
Solicita também a sinalização de trânsito vertical e horizontal em toda a cidade.

JUSTIFICATIVA
E nossa cidade a maioria das Ruas não possuem placas indicando os
nomes das ruas, o que causa um grande transtorno para as pessoas se orientarem, principalmente
com encomendas que precisam ser recebidas em suas casas, tais placas podem ser adquiridas em
parceria com os fornecedores da Prefeitura onde poderá ser disponibilizado um espaço para
divulgação do nome e telefone da empresa. Necessário também a sinalização de trânsito, pois
encontra-se precária.

Sala das Sessões, 13 de março de 2017.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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REQUERIMENTO N°00003/2017
Exmo.Sr.
Alexandro Eduardo Rossetti
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:
Relação completa da dívida pública municipal atual, constando os
empenhos vencidos, com os dados completos dos fornecedores e valores.

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 esclarecer aos interessados a real situação da dívida pública do
nosso município.
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, 13 de março de 2017

Marcos Vinicius Alves Teixeira

João Roberto Sant'Ana

Paulo Vitor Spagnoli

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

REQUERIMENTO N°00004/2017
Exmo.Sr.
Alexandro Eduardo Rossetti
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 Prefeitura Municipal de Nipoã firmou convênio com a Santa Casa de
José Bonifácio?
2 - Em caso positivo por quanto tempo e qual o valor mensal?
3-Porque não firmou convênio com a Santa Casa de Monte Aprazível?

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, 14 de março de 2017.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

