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 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
27 de fevereiro de 2018

REQUERIMENTO N°00002/2018
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-Qual a quantidade de servidores existentes no quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal em 01/01/2017?
2- Qual a quantidade de servidores existentes no quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal em 31/12/2017?
3-Qual o percentual gasto com a folha de pagamento dos servidores
municipais?

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 fevereiro de 2018
Vereadores:
Carlos Roberto Fernandes

Marcelo Aparecido de Azevedo

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Paulo Vitor Spagnoli
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INDICAÇÃO Nº00003/2018
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 reparos nos climatizadores das escolas municipais Sidney
Scaff e João Vasques.

JUSTIFICATIVA
Os climatizadores existentes nos pátios das referidas escolas
encontram-se com problemas, o que causa um grande deconforto para as crianças nos dias
quentes.
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.

Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00004/2018
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 que seja instalado a iluminação na quadra de esportes da
Escola Dr. Sideney Scaff e também que sejam tomadas as devidas providências para impedir a
entrada dos pombos na referida quadra.

JUSTIFICATIVA
No local não existe iluminação, sendo uma reivindicação antiga da
direção da escola, pois o local poderá ser utilizado para a realização de eventos da escola. Com
relação aos pombos se faz necessário providências para impedir que os mesmos permaneçam no
local, onde constroem ninhos e acumula muita sujeira podendo transmitir doenças as crianças e
demais pessoas que utilizam o local.
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.
Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00005/2018
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 a reforma e adequação dos banheiros da Escola Municipal
João Vasques.

JUSTIFICATIVA
Os banheiros existentes são utilizados como depósito e também não
estão adequados a faixa etária das crianças que frequentam o local, sendo necessário uma
reforma urgente no local.

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.
Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00006/2018
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 recapeamento da Rua Bahia, entre as Ruas Paraíba e
Jerônimo Pereira da Silva

JUSTIFICATIVA
A Rua no referido local encontra-se totalmente danificada cheia de
buracos o que vem causando grandes transtornos a população, principalmente aos motoristas que
trafegam pelo local.
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.

Vereadores:

Marcelo Aparecido de Azevedo

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00007/2018
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 reforma do campo de futebol, como conserto de
arquibancadas e bancos quebrados e providências quanto a água de chuvas que invadem o
terreno vizinho.

JUSTIFICATIVA
A reforma do campo de futebol se faz necessária, haja vista que irá
proporcionará maior conforto e segurança para os espectadores de futebol do nosso município,
pois as tábuas estão quebradas o que oferece risco a população que frequenta o local. Quanto as
enxurradas que invadem o terreno vizinho o proprietário do referido terreno está reclamando
muito sobre os transtornos causados na sua propriedade, portanto são necessárias as devidas
providências o mais urgente possível.
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Mauricio Gomes Ferreira

Paulo Vitor Spagnoli
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INDICAÇÃO Nº00008/2018
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 reparos na ponte da estrada que dá acesso a propriedade da
Sra. Terezinha Machado.

JUSTIFICATIVA
A referida ponte encontra-se danificada com risco de desabar o que irá
impedir o acesso das pessoas que utilizam a estrada para acesso as suas propriedades e também
colocando em risco a vida das pessoas que passam pelo local.
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00009/2018
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 troca de lâmpadas queimadas e aumentar os postes de
iluminação na Avenida Rio Grande do Sul nas proximidades da saída para Monte Aprazível.

JUSTIFICATIVA
O local se encontra no escuro o que causa transtornos para o
moradores e transeuntes da referida avenida.
Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018.

Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Marcos Vinicius Alves Teixeira

Mauricio Gomes Ferreira

Paulo Vitor Spagnoli

