Pauta da 7ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
12 de maio de 2015

Projeto de Lei nº10/2015 - Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no
orçamento de 2015 da Prefeitura Municipal. Aprovado em primeira e segunda discussão.

MOÇÃO DE APLAUSO Nº002/2015
DISPÕE SOBRE MOÇÃO DE APLAUSO A TODAS AS MÃES PELA
COMEMORAÇÃO DO “DIA DAS MÃES”.
Requeiro à mesa, nos termos regimentais, consultando se o
Nobre Plenário, seja concedido e registrado nos anais desta Casa de Leis, a presente
MOÇÃO DE APLAUSO, pelo “DIA DAS MÃES”, comemorado no dia 10 de maio do
corrente ano.
É com muita alegria que parabenizo todas as mães. O Dia das Mães teve a sua origem no
princípio do século XX, quando uma jovem norte-americana, Annie Jarvis, perdeu sua
mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas
amigas tiveram a idéia de perpetuar a memória da mãe de Anny com uma festa. Annie
quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas. Em pouco
tempo, a comemoração e consequentemente o Dia das Mães se alastrou por todos os
Estados Unidos e, em 1914, sua data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson:
dia 9 de Maio.

No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo
domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio
de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja
Católica.

"Ser mãe: é poder transmitir ao mundo o melhor que a vida tem. É projetar um pouco de
nós no futuro é eternizar no tempo as memórias de nossos avós. É sentir a vida a palpitar
quando renascem as esperanças, sentir a alegria de viver como quando ainda éramos
crianças. É sentir a responsabilidade acrescida porque alguém depende inteiramente da
nossa vida."

Que se dê ciência desta moção às homenageadas, na certeza de
que sempre contaremos com a valiosa e preciosa colaboração em prol do nosso município.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00022/2015
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 ILUMINAÇÃO NA ACADEMIA AO AR
LIVRE INSTALADA EM NOSSA CIDADE E TAMBÉM PLACA DE
ADVERTÊNCIA QUANTO AOS RISCOS EXISTENTES PELO USO DOS
APARELHOS E DE CRIANÇAS DESACOMPANHADAS.
JUSTIFICATIVA
Recentemente foi instalada em nossa cidade a academia ao ar
livre e a mesma ainda não possui iluminação, o que restringe o uso durante o período
noturno pelos munícipes. Também com a iluminação da mesma poderá inibir a ação de
possíveis vândalos. Necessário também a instalação de placa advertindo as pessoas
quanto aos riscos causados pelo uso dos aparelhos e de crianças desacompanhadas, pois
recentemente foi noticiado que a prefeitura de São José do Rio Preto foi condenada a
pagar indenização a família de uma criança que se feriu em uma academia, pois a mesma
não havia placa alertando quanto aos riscos existentes pelo uso dos aparelhos.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2015.

Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes
Ferreira

Mauricio Gomes

INDICAÇÃO Nº00023/2015
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 A REMODELAÇÃO DAS LOMBADAS
EXISTENTES EM NOSSO MUNICÍPIO E QUE AS NOVAS QUE SEJAM
INSTALADAS RESPEITEM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

JUSTIFICATIVA
As Lombadas existentes em nosso município estão quase
todas em desacordo com as normas estabelecidas pela legislação de trânsito. Diante de
tal fato, necessário se faz a correção das mesmas existentes e das que forem instaladas
novas que sejam em conformidade com a legislação, evitando que sejam causados danos
aos veículos e também riscos de acidentes.
Sala das Sessões, 08 de maio de 2015.

Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00024/2015
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 do Poder Executivo no sentido de
notificar a Usina Nova Moreno para providenciar conserto de vazamento de água em
tubulação na Avenida Felipe Jorge.

JUSTIFICATIVA
O referido vazamento vem ocorrendo há muito tempo, foram
efetuadas algumas tentativas de conserto, mas até o presente momento o problema não
foi solucionado, cada vez que tentam arrumar aumenta ainda mais o transtorno, pois a
Avenida no local está muito estreita e caso não seja providenciado o definitivo conserto
com a máxima urgência possível não sabemos quais serão as consequências, pois a
pavimentação asfáltica está afundando no local, além do risco de acidentes devido a atual
situação que se encontra. Diante dos problemas citados acima que trazem riscos a
população que passa pelo local estamos solicitando especial atenção e contamos com
providências o mais rápido possível.
Sala das Sessões, 08 de maio de 2015.
Vereadores:

