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 8ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
28 de maio de 2019

INDICAÇÃO Nº00027/2019
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 conserto dos equipamentos da academia ao ar livre, localizada
no conjunto habitacional José Pedro de Lima.

JUSTIFICATIVA
No local alguns equipamentos de ginástica estão danificados o que
causa perigo aos usuários dos aparelhos.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2019.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador
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REQUERIMENTO N°00018/2019
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:
Solicita cópia dos balancetes da Associação dos Produtores Rurais de
Nipoã, dos últimos 06 meses.

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, 27 de maio de 2019.
Vereadores:
Marcelo Aparecido de Azevedo

Paulo Vitor Spagnoli

João Roberto Sant'Ana

Rosa Maria da Silva

Tais Graciela Gorg. Costa Oliveira
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REQUERIMENTO N°00019/2019
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-Solicitam número e data do protocolo realizado pela Prefeitura Municipal
de Nipoã, junto a empresa Elektro com relação a ligação de energia na praça da leitura e no
antigo matadouro.
2-Informar se a empresa já tem um prazo previsto para atender a referida
solicitação.

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, 27 de maio de 2019.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes

Marcelo Aparecido de Azevedo

