Pauta 8ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
26 de maio de 2015

Projeto de Lei nº11/2015 - "Dispõe sobre a nova redação do artigo 14 e parágrafo
único da Lei nº430/2014 de 18 de agosto de 2014 e dá outras providências".

MOÇÃO DE PESAR Nº001/2.015
Sr. Presidente
João Roberto Sant’ana e Pedro Alberto Verto de Lima,
vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, nos termos regimentais
respeitosamente Requerem consultando se o Nobre Plenário, seja consignado em Ata dos
trabalhos desta Casa nossos sentimentos de profundo pesar, pelo passamento da Sra.
Cândida da Rocha Silva ocorrido dia 19 de maio de 2015.

Cidadã dedicada e exemplar cujo nome tarjado pela saudade
deve ser declinado com o mais profundo respeito e veneração.

É uma homenagem póstuma das mais justas desta edilidade a
uma pessoa que já deixa saudades a família aos amigos e a comunidade de um modo
geral.

Seja transmitida nossa condolência à família enlutada e o teor
da presente.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2015.

Vereadores:

João Roberto Sant’ana

Pedro Alberto Verto de Lima

INDICAÇÃO Nº00025/2015

Aparecido João Pereira, 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 elaboração de um Projeto de Lei que dispõe sobre a
exumação de restos mortais para o reaproveitamento de jazigos do cemitério de Nipoã.
Segue em anexo minuta do Projeto de Lei.

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação tem por objetivo tratar com mais respeito
e dignidade os restos mortais de nossos antepassados, pois atualmente quando quer
reaproveitar os jazigos para novos sepultamentos os restos mortais são armazenados em
sacos plásticos o que certamente não é condizente com o respeito, a dignidade e o destino
que tais restos mortais deveriam e merecem ter. Na certeza de poder contar com a
compreensão de todos apresento a solicitação e conto com total apoio dos nobres edis
desta Casa Legislativa e do Poder Executivo Municipal no atendimento da mesma.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

INDICAÇÃO Nº00026/2015

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
RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

A

INSTALAÇÃO

DE

BANCOS

NA

JUSTIFICATIVA
Na rodoviária não possui bancos, portanto é necessária a
instalação, pois as pessoas que ali ficam esperando o ônibus, não tem onde sentar, o que
causa incômodo principalmente para as pessoas com crianças de colo, idosas e crianças.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2015.

Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes
Ferreira

Mauricio Gomes

INDICAÇÃO Nº00027/2015

Carlos Roberto Fernandes e Maurício 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 A INSTALAÇÃO DE FECHADURA
ELETRÔNICA COM ABERTURA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO VIA
INTERFONE E CÂMERA DE FILMAGEM NO PORTÃO DE ENTRADA DA CEMEI.

JUSTIFICATIVA

A instalação da fechadura eletrônica e de câmera de filmagem
é necessária, pois proporciona mais segurança as crianças que ali frequentam e aos
funcionários, impedindo desta maneira que pessoas não autorizadas acessem o local. Esta
reivindicação foi feita por pais de crianças preocupados com a segurança de seus filhos.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2015.
Vereadores:

Carlos Roberto Fernandes
Ferreira

Maurício Gomes

