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
12 de março de 2019

REQUERIMENTO N°00006/2019
Exmo.Sr.
Marco Vinicius Alves Teixeira
Presidente da Câmara Municipal de
Nipoã – SP
Marcelo Aparecido de Azevedo, 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- Quantos relógios de pontos foram adquiridos e qual o valor gasto com a
referida aquisição?
2-Após a aquisição foi feita alguma manutenção nos referidos
equipamentos?
3-Se positivo, qual o valor gasto com a manutenção?
4- Porque não estão sendo utilizados?

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, 11 de março de 2019
Marcelo Aparecido de Azevedo
Vereador
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INDICAÇÃO Nº00015/2019
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 colocar cortinas no ônibus que transporta alunos para a
APAE.

JUSTIFICATIVA
A referida indicação tem por objetivo atender solicitação dos pais, os
quais reclamam que a falta de cortinas causa muito desconforto, pois as mesmas são necessárias
para proteger as crianças do sol.
Sala das Sessões, 11 de março de 2019.

Vereadores:

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva

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 Nº00016/2019
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 providências junto ao proprietário da área que faz divisa
com a Rua Jerônimo Pereira da Silva, para que seja efetuada a limpeza do mato ou outra
providência que impeça a invasão de cobras nas casas vizinhas ao local.

JUSTIFICATIVA
Os moradores estão reclamando que por diversas vezes encontraram
cobras invadindo os quintais, portanto é necessário entrar em contato com o proprietário da área
para que possam encontrar uma solução.
Sala das Sessões, 12 de março de 2019.
Vereadores:

Alexandro Eduardo Rossetti

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes
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INDICAÇÃO Nº00017/2019
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 limpeza das guias de sarjeta e conserto de buraco na entrada
do Residencial Itanhaém.

JUSTIFICATIVA
A limpeza das guias é necessária, pois devido ao acúmulo de sujeira
armazena água nas guias o que pode servir como criadouro para os mosquitos Aedes Aegypti.
Quanto ao buraco este vem causando transtornos aos motoristas que passam pelo local.

Sala das Sessões, 12 de março de 2019.
Vereadores:

Alexandro Eduardo Rossetti

Mauricio Gomes Ferreira

Carlos Roberto Fernandes

