CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
Rua Pedro Rampim, 501 – Centro
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Pauta da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
28 de março de 2017
INDICAÇÃO Nº00049/2017
Marcelo Aparecido de Azevedo, 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 restauração do parque infantil da praça São Cristóvão solicita
também para colocar um alambrado cercando o referido parque.

JUSTIFICATIVA
A restauração do parque infantil é de grande importância, pois em
nossa cidade temos poucas áreas destinadas a diversão das crianças, com a devida restauração e
cercando o local para evitar que os animais sujem a areia, os pais terão um local apropriado para
levar seus filhos.

Sala das Sessões, 23 de março de 2017.

Marcelo Aparecido de Azevedo
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 Nº00050/2017
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 reestruturação de cargos e salários dos servidores públicos
municipais.

JUSTIFICATIVA
Alguns cargos o salário base está muito defasado ou seja muito abaixo
do indicado para a categoria o que prejudica muito o funcionário, pois mesmo concedendo
aumento salarial este servidor vai continuar com um salário muito abaixo do estabelecido, por
isso solicito especial atenção no sentido de avaliar cada categoria e reestruturar o salário de
acordo com o cargo, proporcionando assim um salário mais justo para o servidor municipal.
Sala das Sessões, 23 de março de 2017.
Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Maurício Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00051/2017
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 reparos nas guias de sarjeta em toda a cidade.

JUSTIFICATIVA
Em vários locais da cidade as guias de sarjeta estão totalmente
destruídas, sendo necessário providenciar os reparos das mesmas.
Sala das Sessões, 23 de março de 2017.
Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva
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INDICAÇÃO Nº00052/2017
Marcelo Aparecido de Azevedo e Tais Graciela Gorgato Costa
Oliveira, 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 continuação da galeria da Rua Sergipe

saída para José

Bonifácio.

JUSTIFICATIVA

A continuação da galeria servirá para melhorar o visual da entrada da
cidade e também para que a água deixe de causar erosão nos terrenos localizados no referido
local.
Sala das Sessões, 23 de março de 2017.

Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00053/2017
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 construção de uma lombada na avenida Felipe Jorge, um
pouco antes da Istarmak.

JUSTIFICATIVA
Os veículos passam pela avenida em alta velocidade, colocado a vida
dos pedestres em risco, a construção de uma lombada servirá para evitar possíveis acidentes no
local.
Sala das Sessões, 24 de março de 2017.

Rosa Maria da Silva
Vereadora
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INDICAÇÃO Nº00054/2017
Rosa Maria da Silva e João Roberto Sant'Ana, 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 providências quanto a depressão no asfalto da Avenida
Felipe Jorge.

JUSTIFICATIVA
Essa depressão foi causada devido a passagem de uma canalização de
água feita pela Usina Nova Moreno, onde o terreno cedeu e o asfalto também, portanto é
necessário providenciar o conserto ou notificar a usina para providenciar o conserto, pois a cada
dia que passa está afundado cada vez mais.
Sala das Sessões, 24 de março de 2017.

Vereadores:

Rosa Maria da Silva

João Roberto Sant'Ana
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INDICAÇÃO Nº00055/2017
Paulo Vitor Spagnoli, 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 colocar placas nas estradas rurais com a finalidade de
informar os bairros existentes no município Ex: Palmeirinha, Paca, Monteirinho, Água Branca,
etc.

JUSTIFICATIVA
A referida solicitação tem por objetivo informar melhor as entradas
dos bairros rurais do nosso Município.
Sala das Sessões, 24 de março de 2017.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00056/2017
Paulo Vitor Spagnoli, 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 bancos na rodoviária.

JUSTIFICATIVA
Na rodoviária não possui bancos, portanto é necessária a instalação,
pois as pessoas que ali ficam esperando o ônibus, principalmente nos finais de semana quando a
lanchonete está fechada não tem onde sentar, o que causa incômodo principalmente para as
pessoas com crianças de colo, idosos e crianças.

Sala das Sessões, 24 de março de 2017.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00057/2017
Carlos Roberto Fernandes e Marcelo Aparecido de Azevedo,
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 O PROLONGAMENTO DA AVENIDA SENTIDO
NIPOÃ A MONTE APRAZÍVEL, TAMBÉM A MUDANÇA DE LOCAL DO LETREIRO
COM O NOME DA CIDADE E DO PORTAL PARA O INICIO DA AVENIDA

JUSTIFICATIVA
Necessária se faz tais mudanças pois além de deixar uma das
principais entradas da cidade mais bonita, a mesma necessita de mudanças principalmente onde
está instalado o cristo, causando mais segurança aos motoristas que passam pelo local. com
relação a mudança do letreiro a cidade esta crescendo e hoje o mesmo encontra-se em terreno
particular. quanto ao portal o mesmo deverá ser realocado para o início da avenida.
Sala das Sessões, 24 de março de 2017.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Marcelo Aparecido de Azevedo
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INDICAÇÃO Nº00058/2017
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 do "Banco de Emprego" de nossa cidade.
Especificação: A Prefeitura Municipal designara um funcionário para
cadastrar a oferta e procura de empregos. Ex: Empresas poderão informar a esse cadastro as
vagas disponíveis e o interessado em trabalhar será informado mediante seu cadastro nesse banco
de dados.

JUSTIFICATIVA
Precisamos ajudar a combater o desemprego em nosso Município e a
criação do banco de emprego servirá para auxiliar o trabalhador recolocar-se no mercado de
trabalho.
Sala das Sessões, 27 de março de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00005/2017
Marcelo Aparecido de Azevedo, 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 com
combustível do veículo S10 chevrolet placa CDV 1502, de janeiro a dezembro 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, 23 de março de 2017

Marcelo Aparecido de Azevedo
Vereador
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00006/2017
Paulo Vitor Spagnoli, 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 a situação da creche que está sendo construída desde as gestões
anteriores?
2-Quanto veio de dinheiro para a construção da mesma?
3-Quanto já foi gasto?

JUSTIFICATIVA
A referida creche está sendo construída há mais de quatro anos e nunca
termina, sendo que os outros municípios já estão prontas, portanto 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.
Sala das Sessões, Nipoã, 27 de março de 2017

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00007/2017
Marcos Vinicius Alves Teixeira e Paulo Vitor Spagnoli, Vereadores 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 de todas as Notas fiscais empenhadas pela Prefeitura Municipal de Nipoã
nos meses de Janeiro, Fevereiro e março/2017.

JUSTIFICATIVA
Devido a grande cobrança da população, vamos verificar as notas fiscais
emitidas neste período, para que possamos dar as respostas que a população nos exige.
Sala das Sessões, Nipoã, 27 de março de 2017

Vereadores:

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Paulo Vitor Spagnoli
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REQUERIMENTO N°00008/2017
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:
Em que situação encontra-se os pagamentos atrasados dos funcionários da
SUCEM que trabalham aos sábados.

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 devido várias reclamações de pagamentos
atrasados desses funcionários.
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, 27 de março de 2017.
Vereadores:

Paulo Vitor Spagnoli

Marcos Vinicius Alves Teixeira

