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CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU 
Estado de São Paulo 

Diretoria de Apoio Legislativo 
Serviço de Procedimentos Legislativos 
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Iniciado em oa10412019 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1820 

LEINº 

Pasta riº DL 38/18 
~----~-~ 

ASSUNTO 
,/~· ... ~ -..... - __ ...._ __ . ,.,_ 

Projeto de Decreto Legislativo que dã denominação de 
Rua Nelson Fabiano Lippe à via pública conhecida 
como Rua 3, que tem início na Rua 8 e término na Rua 
7, localizada no loteamento Floratta Nações 
Residencial (Minuta nº 33/18). 

NATALINO DAVI DA SILVA 

J 
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PROJETO [)E DECRETO LEGISLATIVO 

C!,IRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Dá denominaçl!o de Rua NELSON FABIANO 

LIPPE a uma via pública da cidade. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item 1, letra "m", da 

Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° -

Art. 2° -

Fica denomina<;la Rua NELSON FABIANO LIPPE a via pública sem 

denominação oficial, conhecida como Rua 9, que tem inicio na Rua 

8 e término na Rua 7, no loteamento denominado Floratta Na -es 

Residencial, nesta cidade de Bauru. 

VI DA SILVA 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

CgRAÇÃODE 
SAO PAULO 

Nelson Fabiano Lippe, nasceu em 23 de novembro de 1936 no municlpio de 
Bauru, filho de Lippe e Maria Fabiano Lippe, teve mais 04 irmãos Antonio Lippi, Carlos Lippe, Reinaldo 
Lipe e Nair Lipe Capela. Passou sua infância e juventude na Vila Falcão nas proximidades da Igreja 
sao Benedito e das oficinas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

Desde jovem, Nelson Fabiano Lippe demonstrou aptidão e talento para o futebol, o 
qual participava ativamente nos idos de 1950 a 1960 junto aos torneios de futebol dos times da varzea 
de Bauru, e jogava pelo Fortaleza Atlético Clube. 

Já nesta fase da sua vida, Nelson Fabiano Lippe passou a trabalhar na Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, junto as ofipinas localizadas na Vila Falcão e em Curuçá (atual Vila Outra), 
onde desempenhava atividades de nianutenção das saudosas locomotivas a vapor. Nesta época, as 
atividades de manutenção eram desenvolvidas pelos colaboradores predominantemente de forma 
manual necessitando de trabalho em equipe para atingir os objetivos esperados, e neste momento 
começaram a despontar as competências de liderança de Nelson Fabiano Lippe, atuando com 
respeito ao próximo, entendendo as diferenças e buscando o engajamento de todos com muito bom 
humor para atingir os objetivos, con~eguia vencer as dificuldades e desempenhar com a equipe os 
trabalhos de elevada qualidade e produtividade. 

Em seguida, Nelson Fabiano Lippe conheceu e casou-se com Verginia Oliveira 
Lippe constituindo residência no Jardim Bela Vista próximo a Igreja Santo Antonio, e com sua esposa 
tiveram quatro filhos: Edwaldo Oliveira Lippe, Eloiza Maria Oliveira Lippe, Eliana Mara Oliveira Lippe, 
Eliza Mareia Oliveira Lippe. 

Com o passar do t~mpo, sua vivência profissional na Estrada de Ferro Noroeste do 
Brasil possibilitou conhecer o funcionamento de toda a Companhia, e associado a sua competência e 
comprometimento, foi promovido para atuar na área administrativa da Companhia, respondendo do 
controle de frequência dos colaboraddres, e se aposentou no ano de 1988 após 35 anos de trabalho. 

Porém, um dos fatos relevantes de sua vida foi que devido as dificuldades 
financeiras e a conjuntura econômica vivida pelo pais na época, fez Nelson Fabiano Lippe passar a 
trabalhar em segundo emprego para fazer frente as despesas familiares. Desta forma, ele trabalhou 
por mais de 20 anos como padeiro, fazendo entregas de pães e leites nos domicílios das pessoas de 
diversos bairros da cidade nas madru~adas e inicio das manhãs . 

Neste aspecto, Ne,lson Fabiano Lippe apesar de sua vida humilde, deixou como 
legado à sua família e à todos os bauruenses que tiveram a oportunidade de com ele conviver o 
exemplo· de determinação para executar e cumprir com as obrigações, bem como a resiliência de não 
deixar se abater ou desistir perante as dificuldades da vida, demonstrando caráter de um homem 
integro com conduta ilibada, o qual serviu esteio e exemplo para a família e muitos cidadaos 
bauruenses. 

Nelson Fabiano Lippe, faleceu em 22 de fe\I reiro de 2016, deixando a esposa, 04 
filhos e 03 netos, sendo um exemplo de um cidadão de bem, ue contribuiu para o desenvolvimento 
do municlpio de Bauru. Gostarlamos de homenag -lo com préstimo de seu nome para a 
denominaçao de uma rua no municlpio de Ba ru a con ta e exe 

Assim sendo, pedimos a ob e ça iusta homenagem. 

Bauru, 08 de abril 
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PREFEITiURA MUNICIPAL DE BAURU 

GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 3310/18 

Excelentíssimo Senhor 

Alexssandro Bussola 

Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Cán1an.; ivh .. tir1oa1 us 8:1uru 
[)ireron?. :IF tr_/11r ~ ~:J's:a.rvo 

1 2 DEZ. 2018 

Encaminhamos a Voss,a Excelência as minutas nºs 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 39 e 40/2018 referente à denominação a ser atribuída as Ruas do Loteamento 

denominado Floratta Nações Residencial, localizada na Gleba situada na Fazenda 

Flores, nesta cidade de Bauru/SP. 

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000 
www.bauru.sp.gov.br. 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
1 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~~-
Em O°\:ie OJn.À. L de 2019. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 



• 
COMISSÃO DE JµSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

P~RECER DO RELATOR 

1 

A preserte matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

• normal tramitação por esta Casa de Leis. 
' 

Quanto Iªº mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre s~bia e soberana decisão final. 

É o par~cer. 

Sala das Reuniões, em 

09 de abril O ~ 

• 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão Qe Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

• parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da propm1ta apresentada. 

• 

Opinando péla normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

MARCOS A",....'""'' 
Membro 

Sala de Reuniões, em 

09 de abril de 2019. 

OBUSSOLA 

f)ulb;IG da Piia ne 
Di2iaólclidll Buu. 
[li.a \ 1J H L\ l..!.L às k g t 

IHYMA~Aro!O lB3lllAlWO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- C~P 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Le,gislativo: 

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 

aprovado em Discussão Única, em Sessão 

Ordinária realizada I"!º dia 15 de abril de 2019. 

Publicar e dar 
1
ciência à família do 

homenageado e ao Chefe do Executivo. Após, 
arquive-se. 

Bauru, 16deabrilde,2019. 

J SER 
P esidente 

Atendido o despacho. Seguem o Decreto 

Legislativo, sua publicação e ofício. Segue o 

processo para o arquivo. 

Bauru, 16 de abril de 2019. 

~Qm,_' .JJ4~ 
RONALDdJOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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DECRETtj LEGISLATIVO Nº 1820 
Dé 16 de abril de 2019 

Dá denominação de Rua NELSON 

FABIANO LIPPE a uma via pública da 

cidade. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item 1, letra "m", da 

Resolução 263/90, promulga o :;>eguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° -

Art. 2° -

1 

Fica denominada Rua NELSON FABIANO LIPPE a via pública 
1 

sem denominação oficial, conhecida como Rua 9, que tem início 

na Rua 8 e término na Rua 7, no loteamento denominado Floratta 

Nações Residencial, nesta cidade de Bauru. 

Este decreto e11tra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 16 de aqril de 2019 . 

Projeto de iniciativa do Vereador 
NATALINO DAVI DA SILVA 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Cãmara Municipal, 
na mesma data. 

~Q~~ 
RONALDd JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 49/19 

Bauru, 16 de abril de 2019. 

Senhor Prefeito: 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, o Decreto 
Legislativo abaixo descrito, referente ao projeto aprovado em Sessao Ordinária levada a efeito por 
esta Casa de Leis no último dia 15 de abril de 2019: 

Decreto nº Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 

1820 de autoria do Vereador NATALINO DAVI DA SILVA, que dá denominaçao de Rua 
NELSON FABl~NO LIPPE a uma via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinçao e apreço. 

JOS 

Excelentfssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

r- ..... ~ .,..: ... ~ 
~ Ofldo_jrl.4 !ll h!) P;o'.;~'!o_!!'f 4 __ 

pãg~.!..__r.~ dia Ji.J~~.J.2_ 
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Of.DAL.SPL.DI. 27/19 

Bauru, 161de abril de 2019 . 

Prezados Senhores: 

Estamos ~ncaminhando a essa distinta família, através do 

presente, o Decreto Legislativo nº 1820, de 16 de abril de 2019, referente ao projeto 

de iniciativa do Vereador NATALINO DAVI DA SILVA, aprovado por esta Edilidade 

em Sessão Ordinária levada a Ei!feito no último dia 15 de abril de 2019. 

Sem outr~ especial motivo, valemo-nos do ensejo para 

apresentar nossos protestos dei consideração . 

A 
Família de 

NELSON FABIANO LIPPE 

NESTA 

Oficio Pro'.ocJ:;.-~b 

~:~~~~;; 
Cumpridas as exigências legais 
encaminha·se o presente processo 
ao Serviço de Microfilmagem e 
A•qu;vo0 !} 0 1 ~ 
Bauru ... -.J-?Ji-.J········-

Olretoria de ~11 Leglslatlvo 


