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 5ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
11 de abril de 2017

INDICAÇÃO Nº00059/2017
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:

foram consertadas.

Solicitam continuação da operação tapa buracos nas ruas que não

JUSTIFICATIVA
A operação tapa buracos não foi feita na cidade toda e algumas ruas
continuam esburacadas, portanto é necessário providenciar o conserto das mesmas, pois estão
ficando intransitáveis.
Sala das Sessões, 06 de abril de 2017.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva
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INDICAÇÃO Nº00060/2017
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 para disponibilizar mais garis para varrer as ruas da cidade.

JUSTIFICATIVA
No momento estão prestando serviços de varrição de ruas apenas três
garis o que é muito pouco diante da quantidade de ruas que são necessárias varrer, portanto é
preciso disponibilizar mais garis para que possam conseguir manter o serviço em dia.
Sala das Sessões, 06 de abril de 2017.
Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva
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INDICAÇÃO Nº00061/2017
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 sinalização de trânsito com a colocação de placas de Pare e
demarcação de solo nas ruas do bairro Flamboyant.

JUSTIFICATIVA
A devida sinalização de trânsito é uma necessidade urgente, pois a
noite carros e motos trafegam em alta velocidade e não respeitam as ruas preferenciais do
referido bairro.
Sala das Sessões, 07 de abril de 2017.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00062/2017
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:
Indico ao Sr. Prefeito Municipal que proíba o veterinário Municipal de
Nipoã a cobrar dos proprietários a mão-de-obra de vacinação de brucelose em novilhas.

JUSTIFICATIVA
Por ser um funcionário público municipal o veterinário não pode
cobrar por serviços prestados aos proprietários rurais em seu horário de trabalho.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00063/2017
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:
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que solicite ao veterinário
municipal que faça visitas periódicas nas propriedades rurais de nosso município, buscando
orientar os proprietários em suas diversas dúvidas, apresentando ao Senhor Prefeito um relatório
de visita com assinatura dos proprietários.

JUSTIFICATIVA
É de suma importância a visita do veterinário nas propriedades para
orientação e prevenção de diversos problemas que a propriedade pode se sujeitar.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2017.

Marcos Vinicius Alves Teixeira
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00064/2017
Mauricio Gomes Ferreira, Carlos Roberto Fernandes, 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 a criação de um projeto social de atendimento as famílias
carentes do Município através de doação de cesta básica.

JUSTIFICATIVA
A criação do referido projeto visa atender aos cidadãos e famílias de
baixa renda e com necessidades urgentes, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a
manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2017.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00065/2017
Mauricio Gomes Ferreira, Carlos Roberto Fernandes, 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 a criação de um projeto social de atendimento as famílias
carentes do Município através de doação de legumes e verduras.

JUSTIFICATIVA
A atual situação que passa nosso país e muito complicada, sabemos
que o desemprego é grande e as situações de vulnerabilidade se agrava quando passamos por
situações de crise, portanto a distribuição de legumes e verduras virá amenizar as situações
difíceis que as famílias carentes enfrentam.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2017.
Vereadores:

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00066/2017
Mauricio Gomes Ferreira, Carlos Roberto Fernandes, 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 a vinda da carreta do poupa tempo.

JUSTIFICATIVA
As Carretas do Poupatempo são dotadas de toda a infraestrutura dos
postos fixos, reunindo vários pontos para atendimento simultâneo, todas estão equipadas com arcondicionado, copa, porta PNE (acessível para pessoas com deficiência) e banheiros, também para
cadeirantes.
No Poupatempo móvel, a população poderá solicitar documentos como
Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais (AAC) e serviços públicos pela
internet, como os da Nota Fiscal Paulista, Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de
trânsito, pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segunda via de contas, entre outros.

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

Mauricio Gomes Ferreira

Marcelo Aparecido de Azevedo

Carlos Roberto Fernandes

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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INDICAÇÃO Nº00067/2017
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 a colocação de um poste com iluminação pública na Rua
José Venâncio da Cunha ao lado do restaurante coliseu.

JUSTIFICATIVA
A referida Rua é muito escura neste local e as pessoas notam esta
deficiência principalmente em épocas de festas no recinto, o que causa uma grande insegurança
aos moradores e as pessoas que transitam pelo local.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.

Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Carlos Roberto Fernandes

Rosa Maria da Silva

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00068/2017
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 lombadas na Rua José Cardoso de Andrade,
solicita também instalação de braços de luz nos postes existentes nas ruas que ainda não
possuem, e sinalização de término da rua enquanto a mesma não for interligada com a Rua
Bahia.

JUSTIFICATIVA
Com a entrega das casas do residencial Primavera, os moradores estão
solicitando instalação de lombadas na referida rua, uma vez que relatam que veículos após
saírem da Avenida Felipe Jorge trafegam em alta velocidade pela rua. Necessário também
instalação de sinalização no término da referida rua, uma vez q a mesma termina sem nenhuma
sinalização, pois ainda não foi interligada com a Rua Bahia o que causa perigo para quem trafega
pela mesma. Quanto a instalação de braços de luz nos postes existentes, os moradores relatam
que a mesma encontra-se muita escura o que causa insegurança principalmente para as mulheres
que passam pelo local. E a interligação com a Rua Bahia se faz necessário para melhorar ainda
mais a qualidade de acesso das pessoas que moram no residencial Primavera.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00069/2017
Rosa Maria da Silva, 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 que seja notificado o proprietário ou (responsável) pelo
imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, nº605 esquina com a Rua Bahia, para providenciar
conserto da calçada em frente ao imóvel citado.

JUSTIFICATIVA
A calçada do referido imóvel está totalmente irregular devido as raízes
de árvores que estouraram a calçada e já houve acidente com uma senhora que tropeçou no
referido local caiu e se machucou, portanto é necessário notificar o proprietário para consertar a
calçada o mais urgente possível e assim evitar que ocorram acidentes novamente.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2017.

Rosa Maria da Silva
Vereadora
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REQUERIMENTO N°00009/2017
Exmo.Sr.
Alexandro Eduardo Rossetti
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Paulo Vitor Spagnoli, 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 das escalas dos médicos plantonistas que trabalham no Centro de
Saúde.

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 abril de 2017.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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REQUERIMENTO N°00010/2017
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:
Porque ainda não estão sendo efetuados os repasses para a APAE de José
Bonifácio?

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 e também devido a grande importância dos serviços prestados por
esta instituição as crianças do nosso município que precisam de atendimento especializado.
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, 11 de abril de 2017.
Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva

