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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.145
Matricula: 121251 01 55 2013 6 00011 127 0002145 14.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, do Código Civil Brasileiro: LUCIAN JUNIOR
DINIZ DA SILVA E ANA MAYARA DOS SANTOS.
O pretendente nascido em PRESIDENTE PRUDENTE-SP, aos 13 de
novembro de 1989, solteiro, maior, coletor de reciclagem, residente e
domiciliado neste município de Irapuru-SP, na Estrada IRU-136-KM. 3,5,
filho de CLAUDIO PAULINO DA SILVA e CLAUDIA DINIZ.
E a pretendente nascida em PRESIDENTE PRUDENTE-SP, aos 01 de
janeiro de 1990, solteira, maior, serviços gerais, residente e domiciliada
em Presidente Prudente-SP, na Rua Rotary Club Oeste, n° 90, filha de
LUIS CARLOS BATINGA DOS SANTOS e MARIA ROSA BENTO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Lavro o presente para ser afixado em lugar público neste Oficial de
Registro Civil e na imprensa local A Voz.
Observação: Edital de Proclamas expedido pelo Oficial de Registro
Civil de PRESIDENTE PRUDENTE-SP, aos 19 de setembro de 2013.
Irapuru-SP, 20 de setembro de 2013.

INFORMA
Em cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal 8.689/
93, a Secretaria Municipal de Saúde comunica a realização de audiência pública, segunda-feira, dia 30/09/2013
ás 20 horas, no Centro Cultural, situado a Avenida 9
de julho, 298. O objetivo é a prestação de contas à população quanto aos investimentos e ações desenvolvidas
pelo setor referente ao 2º quadrimestre/13.
Estão convidados: autoridades, representantes de entidades e população em geral.

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina

jornal A VOZ

EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.146
Matricula: 121251 01 55 2013 6 00011 128 0002146 12.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, N.os I, III e IV do Código Civil Brasileiro:
EDER SANTOS DE OLIVEIRA e dona CLÁUDIA GERÔNIMO DA SILVA,
sendo o pretendente: nascido em JUNQUEIRÓPOLIS-SP, aos 25 de
março de 1981, solteiro, pedreiro, residente e domiciliado nesta cidade
na Rua Wanderson Mazuki Bonato, nº 133, maior, filho de MILTON
RAIMUNDO DE OLIVEIRA e de dona MARIA APARECIDA DOS SANTOS,
e a pretendente: nascida em JUNQUEIRÓPOLIS, aos 14 de agosto de
1977, solteira, maior, do lar, residente e domiciliada nesta cidade, na
Rua Wanderson Mazuki Bonato, n° 133, filha de LOURENÇO GERÔNIMO
DA SILVA e de dona MARIA ZULMIRA DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru-SP, 26 de setembro de 2013.

Credibilidade é o que importa

fale conosco:
avoz@avozdeirapuru.com.br
Av. Euclides da Cunha, 1114
Tel: 3861-1606

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
RELATÓ RIO DE GESTÃO FISC AL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO DE IRAPURU
PO DER LEGISLATIVO MUNIC IPAL
2º Q UADRIMESTRE - 2013

Valores expressos em R$

I – C O MPARATIVO S:
Re ce ita C orrente Líquida
De spesas Totais com Pessoal

EXERCÍCIO ANTERIO R

2º Q UADRIMESTRE - 2013

12.538.788,10

13.410.941,83

R$

%

456.628,53

3,64

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)
Limite Legal (art. 20)
Excesso a Regularizar

R$

%

509.492,80

3,80

764.423,68

5,70

752.327,29

6,00

804.656,51

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Irapuru,23 de Sete mbro de 2013
HUGO CEZARE DE FREITAS

ADERVAL COSTA DE OLIVEIRA

Presidente

Contabilista - CRC 1SP 156.695

TO TAL

Subtotal

não utilizar esta linha!!!

Inativos e Pensionistas (inc.VI)

Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV)

Incentivos à demissão voluntária (inc.II)

Indenização por demissão (inc. I)

(-) DEDUÇ Õ ES (§1º do art. 19)

Subtotal

Outras despesas com pessoal

Sentenças Judiciais do período

Salário Família

Pensionistas

Inativos

Encargos Sociais

Mão-de-Obra terceirizada

Despesas com Pessoal Ativo

DESPESAS C O M PESSO AL

0,00

38.314,51

35.070,04

38.314,51

35.070,04

0,00

743,29

376,85

6.233,12

30.961,25

743,29

376,85

5.902,15

28.047,75

O UTUBRO

44.151,03

0,00

44.151,03

548,16

43.602,87

MARÇO

41.202,61

0,00

41.202,61

548,16

40.654,45

ABRIL

Contabilista - CRC 1SP 156.695

47.471,74

0,00

47.471,74

548,16

46.923,58

FEVEREIRO

ADERVAL COSTA DE OLIVEIRA

40.251,37

0,00

40.251,37

548,16

39.703,21

JANEIRO

Presidente

47.686,07

0,00

47.686,07

743,29

376,85

9.599,82

36.966,11

DEZEMBRO

HUGO CEZARE DE FREITAS

35.070,04

0,00

35.070,04

743,29

376,85

5.902,15

28.047,75

NO VEMBRO
56.119,40

548,16

56.667,56

0,00
56.667,56

548,16

41.202,61

0,00
41.202,61

JUNHO

40.654,45

MAIO

46.923,58

39.703,21

SETEMBRO

7.651,43

6.754,48

PO DER LEGISLATIVO MUNICIPAL
,

2730

2º Q UADRIMESTRE - 2013

4921,43

4221,79
2532,69

MUNIC ÍPIO DE IRAPURU

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Le i C omple mentar 101/00)

DEMO NSTRATIVO DAS DESPESAS CO M PESSO AL

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU

41.202,61

0,00

41.202,61

548,16

40.654,45

JULHO

43.602,87

7.390,87

2730

4660,87

41.202,61

0,00

41.202,61

548,16

40.654,45

AGOSTO

509.492,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.492,80

2.973,16

0,00

0,00

5.892,68

0,00

27.637,24

0,00

472.989,72

TO TAIS:

Valores expressos em R$

40.654,45

7.055,72

2730

4325,72

Anexo I - Modelo 10 - RGF
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PM na Semana
Nacional
do Trânsito

A Policia Militar de
Irapuru realizou diversas atividades dentro da Semana
Nacional do Trânsito, que se
estendeu do período de 18
a 25 de Setembro.
Dentre as atividades
foram feitas fiscalizações nas
vias do município, onde os
policiais verificaram se os
motoristas e motociclistas
estão andando de acordo
com as leis do Código de
Trânsito Brasileiro.
Foram realizadas autuações quando constatado irregularidade, bem como diversas orientações foram
dadas aos motoristas e motociclistas que foram parados durante a fiscalização.
A Semana Nacional do
Trânsito é uma comemoração anual que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. A data foi
estabelecida desde a criação
do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997. A Semana
é caracterizada por uma série de eventos e ações
educativas promovidas por
todos os órgãos e entidades
que integram o Sistema Nacional de Trânsito. A definição dos temas é feita anualmente pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
que este ano abordou o
tema: “Álcool, outras drogas
e a segurança no trânsito:
efeitos, responsabilidades e
escolhas”.
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Resenha da Câmara
Municipal de Flora Rica

(Assessoria de Comunicação)
Café da Manhã
A vereadora Rosecler Ribeiro Camargo indicou ao
prefeito municipal, para que se faça mudanças no café
da manhã das crianças do Pré Escola E.M.E.F.E.I Olga
Assumpção, tendo em vista que crianças bem alimentada, com cardápio diferenciado, tem mais motivação,
e aprendem mais.
Piscina Municipal
Ainda a vereadora Rosecler Ribeiro Camargo indicou mais uma vez ao prefeito municipal, para que providencie equipamentos de segurança para a piscina municipal e promova um curso de especialização em primeiros socorros. Justificou que pela não contratação
de uma pessoa especializada, faz o pedido novamente, pois é preciso se preocupar com a segurança da
população.
Retirada de pedras
Atendendo a pedidos da população e dos condutores de veículos o vereador Alan Gonçalves Moreira
indicou ao executivo municipal, para que através do
setor competente esteja retirando as pedras que estão
no cruzamento da Rua Vereador Raimundo Antonio de
Araújo com a Rua Prefeito José Mesquita do Rosário,
próxima a Escola, ou sinalizando melhor, pois foram
retiradas para arrumar um cano estourado e não foram
recolocadas no lugar até o momento pela Empresa Sabesp ficando um enorme buraco, ocasionando sério risco de acidente, sendo necessário tomar referida medida como forma de prevenção e urgência.
Praça da “Popular”
O vereador Alan Gonçalves Moreira indicou ao prefeito, para que estude a possibilidade de estar colocando aparelhos de academia ao ar livre e reformando a
Praça do Conjunto Habitacional Catulino José Fidéllis
(Popular). Em virtude de atender a pedidos dos moradores e por notar que agradaria em muito a ideia de ter
uma academia ao ar livre naquela localidade.
Atualmente a praça encontra-se abandonada e em
péssimas condições, com uma reforma e feito o projeto de academia ao ar livre, segundo Alan, muito iria contribuir para a qualidade de vida dos moradores, pois não
pode ficar abandonada, necessitando também de uma
total reforma. Como se sabe o esporte além de fazer
bem para asaúde, ajuda na qualidade de vida dos moradores. Ele já fez esta proposta anteriormente, porém
não foi atendidio.
Feira Livre
Ainda o vereador Alan Gonçalves Moreira indicou
ao executivo municipal, a viabilização, com medida de
urgência, a doação de barracas a pessoas com a vontade de iniciar uma atividade comercial, tendo em vista
o incentivo para que a feira livre do município se desenvolva ainda mais. Ele apresentou a referida indicação
por entender que a feira atualmente não possuem muitas barracas e as vezes apresenta pouco movimento
e, esta ação possibilitaria a geração de renda e o crescimento da feira municipal. O vereador reiteira uma indicação anterior feita neste mesmo sentido, a qual não
foi atendida.
Médico

Os vereadores Nilson Pereira da Silva, Carlos Leonardo Bezerra, Manoel Antonio de Oliveira, Clóvis Egino Pereira, Josemara Ferreira, José Tenório Calcante,
Rosecler Ribeiro Camargo, Alan Gonçalves Moreira e
Jair Caetano da Silva apresentaram votos de elogios
ao Senhor Luiz Roberto Montolar Verderese, medico da
cidade de Marília, pelos constantes atendimentos, esforço e dedicação destinados a população de Flora Rica.
Doação
A vereadora Rosecler Ribeiro Camargo requereu
ao prefeito, para que determine ao setor competente, a
doação a pessoas carentes e necessitadas do município, dos restos de comidas da escola não consumidas
pelos alunos, pois os mesmos estão sendo jogadas no
lixo sem estarem estragadas, e não utilizadas enquanto poderiam estar sendo aproveitados por pessoas que
precisam.
Materiais Esportivos
Os vereadores Carlos Leonardo Bezerra e Clovis
Hegino Pereira apresentaram requerimento ao executivo municipal, para que através dos órgãos competentes, adquira materiais esportivos para a escola municipal professor Armando Lopes Moreno, pois faltam diversos materiais necessários as práticas espotivas ali
promovidas.
Estrada
Os dois vereadores requereram também ao prefeito municipal, para que através do setor encarregado
pelas estradas, conserte a estrada que cruza a do bairro Córrego do Fogo para a estrada que vai a Fazenda
Velha, sobre a rodovia Julio Budisk. O cruzamento é de
alto risco, e os pais de alunos que utilizam a referida
estrada, sabendo do risco ali existente, pedem por esta
benfeitoria.
Internet
O vereador Alan Gonçalves Moreira requereu ao
prefeito para que seja feito um estudo para a concessão de distribuição gratuita de sinal de internet ao municípes, assim como já é feito em alguns municípios da
região. Justificou a sua petição, tendo em vista os benefícios para o desenvolvimento intectual da população,
e os baixos custos para implantação do sinal de internet. Esta solicitação já foi feita anteriormente pelo vereador, mas não foi atendida.
Ginecologista
O mesmo vereador requer do executivo, que forneça para a casa de leis e para a população informações do motivo de um ginecologista não estar atendendo na cidade e que informe também quando este problema será solucionado. Salientou a importância deste
profissional, pois muito contribui para a saúde das mulheres, que procuram o ginecologista para consulta e
retornos, saber resultados de exames, pré- natal, entre
outros.
Ônibus abandonado
Considerando que já faz algum tempo que encontra-se alguns ônibus abandonados no pátio da Quadra
Municipal de esporte, ao lado do Clube C.S.U. do município; e dos mesmos não apresentarem serventia e terem o aspecto de total abandono, o vereador Alan G.
Moreira requereu ao prefeito para que forneça informações acerca de qual a destinação que a Prefeitura pretende dar a aqueles carros; se há a pretensão de fazer
um leilão para adquirir novos carros ou se pretende arrumá-los e colocá-los para atender a população.

