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 15ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
08 de outubro de 2019

REQUERIMENTO N°00022/2019
Exmo.Sr.
Marcos Vinicius Alves Teixeira
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Carlos Roberto Fernandes, 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:
1) Se existem débitos pendentes junto a Distribuidora de Energia Elektro da
atual administração. Se positivo qual o valor, anexando demonstrativo dos débitos.
2) Se existe parcelamento de débitos vigente da atual administração e de
administrações anteriores. Se positivo anexar documentos em separado comprovando o valor dos
parcelamentos e se os mesmos estão em dia.
3) Caso haja débitos pendentes, se existe previsão para regularizar os
mesmos.

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, 7 de outubro de 2019
Carlos Roberto Fernandes
Vereador
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REQUERIMENTO N°00023/2019
Exmo.Sr.
Marcos Vinicius Alves Teixeira
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-Os repasses mensais feitos pela Prefeitura Municipal de Nipoã para a
APAE de José Bonifácio estão em dia ou encontra-se em atraso?
2- Anexar cópia do comprovante do último repasse.

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, 07 de outubro de 2019.
Vereadores:
João Roberto Sant'Ana

Marcelo Aparecido de Azevedo

Rosa Maria da Silva

Paulo Vitor Spagnoli

Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00024/2019
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:
Cópia das notas fiscais referentes aos gastos da Prefeitura Municipal de Nipoã
na Oficina Mecânica Lima e Silva Ltda-ME, no período de 01/01/2019 ate 30/09/2019.

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, 07 de outubro de 2019.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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REQUERIMENTO N°00025/2019
Exmo.Sr.
Marcos Vinicius Alves Teixeira
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:
Porque ainda não foram colocadas lâmpadas nos postes da Rua Ceará.

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, 08 de outubro de 2019.

Paulo Vitor Spagnoli
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00041/2019
Carlos Roberto Fernandes e Mauricio Gomes Ferreira, 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 valeta localizada entre as Ruas Rio Grande do Sul e
São Paulo

JUSTIFICATIVA
A referida valeta fica localizada em uma das principais ruas da cidade,
com maior fluxo de veículos e encontra-se danificada, necessitando assim de reparos urgente.
Sala das Sessões, 07 de outubro de 2019.

Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00042/2019
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 instalação de ar condicionado nas 04 salas da creche Iolanda
Spagnoli, solicitam também a transferência do Parquinho para a nova creche.

JUSTIFICATIVA
A climatização das salas é uma necessidade essencial, cujo objetivo é
contribuir com o bem estar das crianças e dos funcionários, onde todos terão mais conforto e
desempenharão melhor suas atividades, visto que as salas são muito quentes devido as
características da nossa região.
Sala das Sessões, 08 de outubro de 2019.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Mauricio Gomes Ferreira
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INDICAÇÃO Nº00043/2019
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 reforma do GP da Polícia Militar de Nipoã.

JUSTIFICATIVA
A referida Indicação é de extrema importância, pois o local está
precisando de uma reforma geral há muito tempo, já que o mesmo encontra-se deteriorado pela
ação do tempo e isto é desagradável, pois estamos tratando de autoridades que prestam serviços
de segurança a população e precisam do local para desenvolver seus trabalhos, o qual deve estar
sempre bem conservado para melhor atendimento aos munícipes.
Sala das Sessões, 08 de outubro de 2019.
Vereadores:
Tais Graciela Gorgato Costa Oliveira

Alexandro Eduardo Rossetti

João Roberto Sant'Ana

Carlos Roberto Fernandes

Marcelo Aparecido de Azevedo

Maurício Gomes Ferreira

Paulo Vitor Sapgnoli

Rosa Maria da Silva

