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No sábado colônia japonesa promoveu Motiori

Foi realizado no sábado, nas dependências do
Kai-kan mais um motiori.
Desta feita, os membros da
colônia se reuniram para comemorar o desempenho de
todos que participaram do
festival de karaokê realizado em Adamantina. Segundo os responsáveis foram
vários troféus conquistados
pelos integrantes da colônia,
contando também com alguns concorrentes de Flora
Rica.
Além de ser realizado
com o fim de marcar um
evento, o motiori em Irapuru teve também o propósito
de fortalecer a união entre os
membros da colônia e sem

que haja qualquer distinção
de idade.
Quando da abertura
do evento, o prefeito Silvio
Ushijima, presente no local,
foi convidado para fazer uso
da palavra. De pronto, agradeceu a todos que participaram do karaokê, pelos prêmios conquistados e acima
de tudo pelo fato de ter levado mais longe o nome de
Irapuru.
Enalteceu o espírito
competitivo dos participantes de sete a 80 anos, numa
demonstração de que, todos
são importantes e tem forças
suficientes para engrandecer
o nome de Irapuru. Silvio
lembrou depois que sua ad-

Resenha da Câmara
Municipal de Flora Rica
(Assessoria de Comunicação)
Auxílio Alimentação
Os vereadores Manoel Antonio de Oliveira, Jair Caetano
da Silva, Nilson Pereira da Silva e José Tenório Cavalcante
indicaram ao prefeito municipal que viabilize a transformação
da cesta básica dos servidores em auxilio alimentação e que
ainda conceda um valor de R$ 150.00 (cento e cinquenta reais), justificando que com esta transformação o servidor poderá comprar seus alimentos no mercado que lhe convir, e também estará assegurado até em termos de aposentaria, pois o
mesmo será incorporado ao seu holerite.
Energia Elétrica
O edil José Tenório Cavalcante indicou ao executivo municipal, para que acione a ELEKTRO, a fim de dar maior assistência em nosso município quanto ao apagões que vem
acontecendo e que a municipalidade faça a poda das árvores
que estão prejudicando a rede elétrica e por muitas vezes são
a causa destes apagões. Justificou sua indicação, pelo fato
dos apagões prejudicarem ao comércio quando da falta de
energia elétrica.
Esgoto
O mesmo vereador também indicou ao prefeito para que
acione a SABESP para que tome providências quanto ao esgoto que corre a céu aberto na estrada do Bairro Bandeirantes, poluindo córregos e fazendo com que o mal cheiro venha
até a cidade, o vazamento é tanto que os carros que por ali
trafegam acabam trazendo em seus pneus e latarias o mal
cheiro ao passarem pelo local.
Calçadas
Ainda o vereador José Tenório Cavalcante apresentou indicação ao prefeito municipal para que determine ao
setor competente a construção de calçadas nos pontos
inexistentes, pois pode-se notar que em varias ruas da cidade há pontos faltando calçadas. Uma cidade com ruas,
calçadas, guias e sarjetas, tudo bem organizado é motivo
de orgulho para os munícipes e visitantes e também facilita a locomoção.
Reforma do Cemitério

Prefeito Silvio Ushijima quando usava da palavra na abertura do motiori

ministração está dando total
apoio a todas iniciativas culturais do município.
Foi grande o número
de participantes neste motiori, quando as famílias levam

suas comidas e bebidas, colocam numa grande mesa e
todos se servem de tudo.
Mais motiori serão realizados
para fortalecer ainda mais a
união entre o pessoal.

O edil José Tenório Cavalcante também indicou ao prefeito municipal, a contratação, em regime de urgência, de servidores para a reforma do Cemitério Municipal. Pois nota-se
que foi iniciada a reforma do Cemitério Municipal e para que o
mesmo esteja totalmente reformado para visitas de finados é
necessário mais servidores.
Motoristas do setor de Saúde
O mesmo vereador indicou ao executivo município, para
a viabilização de um auxílio alimentação aos motoristas do
setor da saúde no valor de R$ 30.00 (trinta reais), pois estes
servidores muitas vezes em horários de almoço estão fora do
município e o auxílio hoje dado pelo executivo para esta finalidade não atinge esta cifra, o que é considerado pouco, portanto é justo um melhor auxilio.
ACERUVA
Os vereadores José Tenório Cavalcante, Carlos Leonardo Bezerra, Manoel Antonio de Oliveira, Clóvis Egino Pereira,
Josemara Ferreira, Nilson Pereira da Silva, Rosecler Ribeiro
Camargo, Alan Gonçalves Moreira e Jair Caetano da Silva apresentaram votos de elogios a jovem Lorraine Santos Miranda,
pela participação no desfile da Aceruva 2013 no dia 04 de outubro de 2013 em Junqueirópolis, representando com muito
brilho nossa cidade.
104 anos
Os vereadores José Tenório Cavalcante, Carlos Leonardo Bezerra, Manoel Antonio de Oliveira, Clóvis Egino Pereira,
Josemara Ferreira, Nilson Pereira da Silva, Rosecler Ribeiro
Camargo, Alan Gonçalves Moreira e Jair Caetano da Silva apresentaram votos de congratulações ao senhor João Luiz de
Souza, conhecido como João Joventino, pela passagem do
aniversario de 104 anos de idade.
Jori
Os vereadores José Tenório Cavalcante, Carlos Leonardo Bezerra, Manoel Antonio de Oliveira, Clóvis Egino Pereira,
Josemara Ferreira, Nilson Pereira da Silva, Rosecler Ribeiro
Camargo, Alan Gonçalves Moreira e Jair Caetano da Silva apresentaram votos de elogios a todos os integrantes da Terceira
Idade, pela participação do Jori em Presidente Prudente e em
especial a senhora Maria das Mercês Alves Machado, que irá
representar Flora Rica em Santos pelo resultado obtido em
Presidente Prudente; bem como aos senhores Pedro Oliviero
Bussola e Antonio Carlos de Lima, que muito contribuíram
quando estavam frente a Diretoria.
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 03 de outubro de 2013
REQUERIMENTO Nº 089/2013
CONSIDERANDO o convênio assinado pela administração anterior no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais) para a pavimentação de setor da Avenida Alécio
de Souza Machado, compreendido da antiga borracharia do
Remi até a antiga estação ferroviária, bem como a pavimentação do setor da Rua Borba Gato, compreendido do
antigo prédio da Cooperativa Sul Brasil até a Igreja Congregação Cristã no Brasil;
CONSIDERANDO que nesse setor da Avenida Alécio de Souza Machado foram construídas algumas casas
do Programa Minha Casa Minha Vida, e lamentavelmente
essa avenida está em péssimo estado, com a camada asfáltica danificada e toda esburacada. Com a ocorrência das
chuvas tem prejudicado ainda mais o trânsito, e os moradores e usuários dessa avenida estão reivindicando esse recapeamento,
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário,
para que seja oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, de conformidade com a legislação vigente, solicitando-o a seguinte informação:
* Se já foi dado andamento no convênio assinado em administração anterior para a pavimentação dos setores da
Avenida Alécio de Souza Machado e Rua Borba Gato.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)

REQUERIMENTO Nº 090/2013
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário,
para que seja oficiado ao senhor José Edson Moysés Filho,
DD. Secretário Municipal de Educação do Município de Irapuru,
de conformidade com a legislação vigente, solicitando-o as
seguintes informações e documentações:
1 – Encaminhar relação completa dos servidores/professores que prestam serviços junto a Escola Municipal Pedro
Leite Ribeiro, especificando inclusive os respectivos cargos ocupados.
2 – Informar qual a carga horária diária dos servidores/
professores, especificando o horário de entrada e saída.
3 – Informar derradeiramente se existe algum servidor/professor
que presta serviço na referida Instituição de Ensino que acumula
mais de uma função. Em caso positivo, informar quais os
servidores/professores e qual a função exercida.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE OUTUBRO
DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 174/2013
CONSIDERANDO que em vários pontos de nossa
cidade as calçadas estão danificadas, prejudicando o ir e
vir dos pedestres;
CONSIDERANDO que as calçadas do setor do cartório até a esquina passando em frente a casa do Senhor
Jamil Nadim, na Avenida 9 de Julho estão com pedras soltas, sendo necessário tomar providências para evitar cer-

tos inconvenientes;
CONSIDERANDO também, que a calçada da esquina da Avenida Euclides da Cunha com a Rua São Paulo do
lado da Câmara Municipal também está com sua calçada
danificada por longa data;
CONSIDERANDO ainda, que o Poder Público deve
proporcionar segurança aos cidadãos nos locais públicos,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que junto ao setor competente dessa municipalidade, estude a possibilidade de reparar ou reconstruir as calçadas do setor da
Avenida 9 de Julho e do setor da Rua São Paulo acima mencionados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 175/2013
CONSIDERANDO que a nossa Constituição Federal
é a lei maior do País e defende o meio ambiente, bem como
a Lei Municipal nº 2.506, de 21 de setembro de 2009, que
proíbe a realização de queimadas nos lotes urbanos do município;
CONSIDERANDO que no artigo 5º desta lei municipal reza que “é proibida a realização de queimada para limpeza de terrenos e a incineração de lixo ou detritos, nos
lotes urbanos do município de Irapuru”;
CONSIDERANDO que temos que fazer a nossa parte e preservar o meio ambiente, sendo que queimar é crime
ambiental e toda fumaça é muito danosa à saúde, principalmente, para crianças, idosos e enfermos;
CONSIDERANDO ainda, que a fumaça prejudica a
atmosfera, danifica a camada de ozônio e, para tanto, não
há necessidade de queimar, pois há alternativas corretas e
legais;
CONSIDERANDO que todos tem direito de respirar
ar e, não, fumaça,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que faça
cumprir a Lei Municipal nº 2.506, de 21 de setembro de
2009, conscientizando os munícipes através do carnê de
IPTU e conta de água, proibindo a realização de queimadas
nos lotes urbanos do município.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 176/2013
CONSIDERANDO que em nosso município existem
vários pacientes que fazem fisioterapia e dependem do transporte
efetuado pelas ambulâncias;
CONSIDERANDO que muitas vezes ocorrem atrasos com as ambulâncias devido buscarem outros pacientes
também, atrasando todo o horário de agendamento desses
pacientes que fazem fisioterapia, o que gera transtornos tanto
para os funcionários responsáveis, quanto aos pacientes;
CONSIDERANDO que muitos pacientes estão acamados e tem dificuldade de se locomoverem,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que junto à Secretaria Municipal da Saúde designar um motorista
de ambulância somente para buscar os pacientes que fazem
(Continua na página seguinte)
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fisioterapia, para não prejudicar o agendamento dos horários, e posteriormente estudar a possibilidade de dar o atendimento de fisioterapia a domicílio aos pacientes acamados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 177/2013
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, para que providencie melhorias, como
iluminação e pavimentação na Rua Petronilo Soares, na altura do nº 190.
JUSTIFICATIVA: Neste setor da Rua Petronilo Soares residem duas pessoas acamadas, e quando a ambulância
vai buscá-los para o atendimento médico existe uma dificuldade. O setor da rua é de terra, está esburacado e a ambulância precisa parar um pouco distante das residências até
que o paciente é levado até o veículo, causando transtorno.
Saliento que quando acontece desses pacientes terem
que ser levados à noite para o atendimento médico a situação fica mais complicada, devido à escuridão que prejudica
o transporte do paciente.
Com a feitura dessas melhorias vai resolver esse problema amenizando o sofrimento desses pacientes.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)

I N D I C A Ç Ã O Nº 178/2013
CONSIDERANDO que a Praça Tiradentes dá acesso
a Matriz Santa Genoveva, ao Velório Municipal e ao Terminal Rodoviário de Passageiros;
CONSIDERANDO que a pequena praça é simples, mas
faz parte da história de Irapuru por ser antiga e fica em um
ponto estratégico e movimentado;
CONSIDERANDO que há algum tempo houve uma
remodelação, foram replantadas algumas árvores, está recebendo alguns cuidados, mas precisa da instalação de bancos e de iluminação;
CONSIDERANDO que a praça representa um local
de descanso, lazer e merece uma atenção especial quanto à
iluminação e paisagismo,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que providencie a instalação de bancos e iluminação na Praça Tiradentes localizado em frente ao antigo Posto São Paulo.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)

JUSTIFICATIVA: Como pude observar “in loco” naqueles terrenos há a existência de várias sacolas plásticas,
papelões, entulhos, entre outros, necessitando, pois, de uma
limpeza geral e como os mesmos são de tamanho grande,
ocupando mais de 2.300 m2, sendo de propriedade da municipalidade, nada mais justo que o setor competente faça a
limpeza, para assim evitar a proliferação de animais peçonhentos e de insetos, dando melhor comodidade aos moradores da Zona Leste de nossa cidade.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE OUTUBRO
DE 2013.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

MOÇÃO Nº 040, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Senhor RENATO DE JESUS SOUZA SILVA, por ter sido eleito nas eleições realizadas nos dias 11 e 12/09/2013, no Memorial da América Latina em São Paulo, para Delegado da Conferência Estadual
de Cultura em São Paulo.
Entre os 849 (oitocentos e quarenta e nove) delegados de todo o Estado de São Paulo, sendo 168 (cento e
sessenta e oito) representantes do Poder Público, foram eleitos
apenas 50 (cinqüenta) delegados para a Conferência Nacional, e Irapuru elegeu o Senhor Renato de Jesus Souza Silva
ou o simplesmente Jesus de Burarama, trata-se de motivo
de orgulho defender nossa Caçula Gigante na 3ª Conferência Nacional de Cultura que será realizada no período de 16
a 29 de novembro deste ano na Capital Federal - Brasília/
DF.
Saliento que é do nosso conhecimento que Renato de
Burarama é um dos idealizadores do Caipirapuru que vem se
firmando nos últimos anos como um centro de divulgação
da verdadeira música raiz brasileira, a chamada música caipira, onde seu ícone, a viola caipira, serve também de instrumento de apoio ao resgate de várias manifestações da
nossa cultura popular.
É fato público e notório que o resultado dessa eleição deriva aos trabalhos realizados por Renato de Burarama
junto à cultura caipira e é a base da formação do povo paulista, com competência, dignidade, responsabilidade e honestidade. E esse reconhecimento da Cultura Caipira significa a valorização daquilo que está em nossa origem.
Acredito que Vossa Senhoria irá desempenhar seus
trabalhos com dignidade, decência, serenidade e responsabilidade, contribuindo, ainda mais, com a cultura de nossa
Caçula Gigante.
Desejo a Vossa Senhoria muito sucesso e prosperidade nessa nova caminhada.
.
Que do deliberado por esta Casa seja dado conhecimento ao homenageado, RENATO DE JESUS SOUZA SILVA, DD. Delegado da Cultura e este a sua Diretoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 26 DE SETEMBRO
DE 2.013.

JOAQUIM VIEIRA
Vereador (PV)
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do
Vereador (PDT)
Município de Irapuru, a necessidade de determinar ao setor
competente da municipalidade, para que efetuem a limpeza
dos lotes de nº 09, 10, 11, 12 e 13 da Quadra 90, todos de
MOÇÃO Nº 041, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013
propriedades da Prefeitura Municipal, localizados próximos
a Escola de Marcenaria “Projeto Caminhos para o Futuro”,
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOpara que assim seja evitada a proliferação de pernilongos e
TOS DE CONGRATULAÇÕES aos membros do Conselho
do mosquito “Aedes Aegypt”, vez que estamos adentrando
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iraao período de chuvas.
I N D I C A Ç Ã O Nº 179/2013

(Continua na página seguinte)
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puru (CMDCA), por terem tomado posse no dia 30/09/
2013, sendo eles: Leila Carneiro de Castro, Cláudio Antonio
Piratelli Carvalho, Eliana Gerin Reverte de Ávila, Paula Dias
Galvão e Paulo Nascimento de Souza.
Os Conselheiros Tutelares são pessoas que tem o papel de porta-voz das suas respectivas comunidades, atuando junto a órgão e entidades para assegurar os direitos das
crianças e adolescentes com intuito em solucionar problemas dos menores, atendendo e aconselhando os pais e responsáveis, e fazendo cumprir as atribuições do Conselho
Tutelar.
Temos certeza que atuarão com disciplina, e de maneira eficaz conhecendo e aplicando o Estatuto da Criança e
Adolescente, cuidando para que eles tenham garantido todos os direitos fundamentais previstos em lei e respeitem os
deveres básicos da cidadania.
No mais, suscitamos que os futuros membros empossados irão desenvolver um excelente trabalho que virá
de encontro aos anseios da nossa população, eis os mesmos atuarão com conhecida competência, seriedade, dedicação e agilidade, buscando sempre o aperfeiçoamento e as
atualizações pertinentes.
Estão de parabéns todos os membros empossados e
rogo a Deus que saibam atuar com disciplina, responsabilidade, honestidade e de maneira eficaz conhecendo e aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente de Irapuru
(CMDCA).
Que se dê conhecimento a Senhora Eliana Gerin Reverte de Ávila, DD. Presidenta do Conselho Tutelar de Irapuru, e esta aos seus membros.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 01 DE OUTUBRO
DE 2013.
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA
Vereadora
JOAQUIM VIEIRA
Vereador (PV)

MOÇÃO Nº 042, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013

forma, preenchendo significativamente o nosso envelhecer,
e estas ações os grupos da 3ª idade da nossa cidade vem
dando sua significativa parcela de colaboração aos idosos,
inserindo-os como pessoas ativas na comunidade.
E você, que se considera nessa fase da vida, não pense no número de anos que já viveu, pense em como desfrutar com muita coragem, perseverança e fé os anos que tem
pela frente, dedicando-se a algo que lhe interesse e orgulhando-se de sua idade, por mais avançada que seja. Tudo
isso manterá seu espírito alegre e juvenil.
Enfrente, pois, o entardecer da vida com responsabilidade, alegria e muito amor.
Vamos olhar para a pessoa idosa como ser humano
integral, valioso e amado por Deus e por nós. É preciso
respeitar a personalidade formada, a riqueza da experiência
acumulada.
Parabéns a todas as pessoas da 3ª idade, um grande
abraço.
Que se dê conhecimento a Senhora Maria José da Silva, DD. Presidenta da Associação de Convivência do Idoso
e a Senhora Mathilde, DD. Presidenta do Clube da Melhor
Idade e estas, aos integrantes dos clubes.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 01 DE OUTUBRO
DE 2013.
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)

MOÇÃO Nº 043, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, Votos de Congratulações ao senhor Dr. João Augusto Ribeiro,
DD. Engenheiro Chefe do Departamento de Estradas e Rodagens – D.E.R. 12 – da região de Presidente Prudente,
pelas melhorias na rodovia Júlio Budisk e via de acesso Massatoshi
Nagao, principalmente na questão da nova pavimentação nos
acostamentos dessas vias, próximos a entrada de nossa cidade e ainda o grande trabalho feito na base do solo nas
duas cabeceiras da ponte que fica na rodovia Júlio Budisk
sobre o Córrego do Patrimônio, que há vários anos vinham
trazendo transtornos aos que por ela circulam.
Não poderíamos de forma alguma deixar de parabenizar o “Dr. João do D.E.R.” por esta determinação de melhorar os locais acima citados, vez que há muitos e muitos
anos havia a necessidade de darmos uma melhor segurança
aos motoristas que passam por aqueles locais, principalmente
os motoristas que se deslocam pela rodovia Júlio Budisk
para chegar até Presidente Prudente e também para chegarem aos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, sendo
ainda primordial as melhorias para os deslocamentos de nossos
munícipes que vão as cidades circunvizinhas ou ainda para
poderem chegar até as propriedades rurais de nosso município.
Um fator primordial nas melhorias foi a nova base do
solo nas cabeceiras da ponte sobre o Córrego do Patrimônio na saída de Irapuru via Flora Rica, sendo que a ponte foi
refeita há alguns anos, mas nas suas laterais o solo, sob a
camada asfaltica, tinha problemas de sustentação, o que gerava constantes danos e isso agora foi solucionada e com
certeza haverá uma grande melhoria do escoamento da água
pluvial, evitando assim os buracos que se formavam a cada
chuva.
Que do deliberado por esta Casa de Leis, seja dado
conhecimento ao homenageado.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE OUTUBRO
DE 2013.

Apresento à Mesa após ouvido o douto plenário VOTOS DE CONGRATULAÇOES aos integrantes da Associação de convivência do Idoso, através de sua Presidenta Maria
José da Silva e do Clube da Melhor Idade, através de sua
Presidenta Mathilde Aparecida Suzano da Costa, bem como
a todos os idosos, especialmente aos de Irapuru, pelo “Dia
Nacional do Idoso”, comemorado no dia 1º de outubro.
O envelhecimento faz parte de nossa vida. É um processo natural que se inicia no momento em que nascemos.
Temos que manter sempre acesa a chama do entusiasmo,
pois a vida tem encantos para aqueles que gostam dela.
Vemos que as pessoas da 3ª idade estão presentes em
todos os eventos, quer seja social, religioso ou turístico.
Nota-se ainda, que o próprio Governo tem dado a sua parcela de colaboração com a criação do estatuto dos idosos e,
vários incentivos, o que faz o idoso se sentir prestigiado e
ativo na sociedade. Temos observado também, que a busca
científica de melhorar a qualidade de vida e ampliar a faixa
etária dos idosos tem sido constante, e, conseqüentemente,
tendo resultados animadores.
A família, a comunidade e a sociedade precisam dignificar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua liberdade, autonomia, bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida.
No contexto social temos várias formas agradáveis
de viver esta fase da vida, participando de grupo de idosos, ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
de dança, artesanato, realizando viagens, fazendo caminhadas, mantendo-se atualizado, freqüentando cursos, e, desta
(Continua na página seguinte)
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MOÇÃO Nº 044, DE 02 DE OUTUBRO DE 2013
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a Presidenta da ONG AMAI
Irapuru, Fernanda Meneguesso Duarte, pelo seu trabalho
voluntário com um grupo de crianças carentes do município, ensinando peças de artesanato.
Quando se trata de ensinar crianças é um feito grandioso, eis que esse aprendizado a criança vai levar com ela a
vida toda, enriquecendo o seu futuro.
Saliento que um trabalho voluntário dessa natureza é digno
de louvor e aplausos e mais gratificante ainda, é ver essas
crianças tendo um retorno dessa dedicação e comprometimento com o que aprendeu.

Parabenizo a Fernanda pelo apoio dado a essas crianças, pelo carinho com que presta esse relevante trabalho
voluntário que, certamente, será frutífero.
Deixo aqui o meu abraço aos demais integrantes da
ONG AMAI Irapuru, e que Vossas Senhorias possam continuar realizando muitos outros trabalhos voltados a atividades que contribuam para o crescimento profissional de munícipes
e desenvolvimento da cidade.
Que se dê conhecimento a Presidenta da ONG AMAI
Irapuru, Fernanda Meneguesso Duarte, e esta aos demais
membros da Diretoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE OUTUBRO
DE 2013.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
RESUMO DE LICITAÇÕES
CONVITE DE PREÇO; - 029/2013.
PROCESSO:- 045/2013
OBJETO:- “Retifica de motor do veiculo Esp/caminhonete/
Ambulância – Fiat Ducato MC Rontanamb modelo 2011/2012
a diesel, placa DJM 1574 da Secretaria de Estado da Saúde
, cedida para a Prefeitura Municipal de Irapuru/SP. ”
HOMOLOGAÇÃO:- 05 de setembro de 2013.
EMPRESAS CONTRATADAS:- BRASCARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA - EPP.
CNPJ:- 04.085.571/0001-27 no valor de R$ 5.491,50 (cinco
mil quatrocentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos)
e OMEGA ATACADÃO DE AUTO PEÇAS LTDA – ME
CNPJ:-08.098.545/0001-94 no valor de R$ 5.863,85(cinco mil
oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
sendo R$ 2.913,85, referente a peças e R$2.950,00, referente a mão de obra.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:- 06 de setembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
CONVITE DE PREÇO: 028/2013.
PROCESSO: 044/2013
OBJETO:- “Contratação de Agência de publicidade para divulgação de atos específicos da área da Educação da Prefeitura Municipal de Irapuru/SP.”
HOMOLOGAÇÃO:- 28 de agosto de 2013.
EMPRESA CONTRATADA:- EMPRESA AJA AGENCIA
JORNALISTICA ALTERNATIVA LTDA - ME. CNPJ:64.614.258/0001-60.
VALOR DO CONTRATO:- de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:- 29 de Agosto
de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
CONVITE DE PREÇO; - 027/2013.
PROCESSO:- 043/2013
OBJETO:- “AQUISIÇÃO DE SALSICHA TIPO HOT DOG
E LINGÜIÇA TIPO CALABRESA.”
HOMOLOGAÇÃO:- 26 de agosto de 2013.
EMPRESA CONTRATADA:- EMPRESA OSVALDO
DUTRA DA SILVA- ME. CNPJ:- 53.524.468/0001-41.
VALOR DE CONTRATO:- de R$ 12.880,00 (doze mil e oi-

tocentos e oitenta reais.)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:- 27 de Agosto
de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Tomada de Preço; - 008/2013.
PROCESSO:- 041/2013
OBJETO:- “Aquisição de Diversos tipos de Medicamentos.”
HOMOLOGAÇÃO:- 12 de setembro de 2013.
EMPRESAS CONTRATADAS:- ELISA OTILIA SAGRADO BOGAZ BENEZ – ME CNPJ :- 74.432.725/0001-95, no
valor total de R$ 22.662,45 (Vinte e dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) S.A. CARBONO & CIA LTDA – ME CNPJ :- 13.090.874/0001-29, no
valor total de R$ 16.398,90 (Dezesseis mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos), JOSÉ LUIZ SICA
JUNIOR & CIA LTDA – ME CNPJ:-13.547.721/0001-68,
no valor total de R$ 27.265,10 (Vinte e sete mil duzentos e
sessenta e cinco reais e dez centavos) E DROGARIA
FARMAVIDA IRAPURU LTDA – ME CNPJ:- 60.418.001/
0001-82, no valor total de R$ 23.986,85 (Vinte e três mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR DE CONTRATO:- NO VALOR TOTAL DE R$
90.313,30 (noventa mil trezentos e treze reais e trinta centavos).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:- 16 de setembro de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Tomada de Preço; - 009/2013.
PROCESSO:- 042/2013
OBJETO:- “Aquisição e instalação de reservatório apoiado
de 700 metros cúbicos, metálico, com fundação, base,
interligações hidráulicas e urbanização da área; aquisição de
bombas dosadoras de cloro e flúor, com construção de respectivo abrigo.”
HOMOLOGAÇÃO:- 17 de setembro de 2013.
EMPRESAS CONTRATADAS:- Construlix Construção, Indústria, Comércio e Serviços Ltda CNPJ:- 02.040.185/000193.
VALOR DE CONTRATO:- NO VALOR TOTAL DE R$
293.350,53 (duzentos e noventa e três mil trezentos e cinqüenta reais e cinqüenta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:- 24 de setembro de 2013.
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Prefeitura soluciona problema de iluminação da Osvaldo Cruz

Moradores da Avenida
Osvaldo Cruz, por muitas vezes reclamaram da iluminação
naquela rua, principalmente no
trecho localizado no início da
avenida. Em anos anteriores
procuraram a administração
pública e não foram atendidos.
Quando Silvio assumiu
a administração de Irapuru logo
tomou conhecimento do problema, devido a persistência
dos moradores que conviviam
com o problema. O vereador
Silvio Pigozzi sensibilizado com

a situação logo tomou a providência de fazer uma indicação
na Câmara Municipal para que
fosse realizada a instalação da
iluminação no local.
No dia 19 setembro a
taxa de instalação para iluminação pública foi paga e a fornecedora e mantenedora instalou os braços e lâmpadas nos
postes da rua. Moradores que
utilizam o trecho recém iluminado elogiaram a iniciativa do
vereador e o trabalho da Prefeitura.

(texto e foto: Ass. Com.)
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, N. os I, III e IV do Código Civil Brasileiro: VAGNER DANIEL DE OLIVEIRA e dona JOISCE OLIVEIRA
BUSTAMONTE, sendo o pretendente: nascido em JUNQUEIRÓPOLISSP, aos 07 de novembro de 1987, solteiro, auxiliar geral, residente e
domiciliado nesta cidade na Rua Dr. Yoshiyuki Koga, nº 736, maior,
filho de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA e de dona ANEZITA CORINA DA
SILVA DE OLIVEIRA, e a pretendente: nascida em JUNQUEIRÓPOLISSP, aos 08 de junho de 1995, solteira, maior, do lar, residente e
domiciliada nesta cidade, na Avenida 09 de julho, nº 03, filha de
DENIVALDO BUSTAMONTE e de dona ANIZIA DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru-SP, 07 de outubro de 2013.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, N. os I, III, IV e V do Código Civil
Brasileiro: MOACIR DA SILVA e dona MARIA MIRANDA DOS SANTOS, sendo o pretendente: nascido em LAVÍNIA, deste Estado, aos
08 de junho de 1949, divorciado, lavrador, residente e domiciliado
nesta cidade na Rua Dr. Souza Dantas, nº 151, maior, filho de JOSÉ
DA SILVA e de dona ANTONIA SEVERINA DA SILVA, e a pretendente:
nascida em GRÃO MOGOL, Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril
de 1948, divorciada, maior, do lar, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Dr. Souza Dantas, nº 151, filha de JOSÉ MACHADO MIRANDA e de dona LUIZA MACHADO MIRANDA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru-SP, 07 de outubro de 2013.

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, N. os I, III e IV do Código Civil Brasileiro: HELBER BERNAL CERVIGNI e dona AMANDA GUIMARÃES
FERREIRA, sendo o pretendente: nascido em JUNQUEIRÓPOLIS-SP,
aos 10 de agosto de 1990, solteiro, motorista, residente e domiciliado
neste município no Bairro Boiadeira, Sítio Estância Bernal, maior, filho
de JOSÉ SANCHES CERVIGNI e de dona ELIZAMA BERNAL MORENO
CERVIGNI, e a pretendente: nascida em IRAPURU-SP, aos 10 de setembro de 1994, solteira, maior, do lar, residente e domiciliada nesta
cidade, na Rua Amazonas, nº 197, filha de OSVALDO AMANCIO FERREIRA e de dona ZORAIDE AVILA GUIMARÃES FERREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru-SP, 09 de outubro de 2013.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, N. os I, III e IV do Código Civil Brasileiro: MARCEL BRITO DE SOUZA e dona NAIRA REGINA CAIVANO
PIGARI, sendo o pretendente: nascido em JUNQUEIRÓPOLIS-SP, aos
11 de novembro de 1983, solteiro, bancário, residente e domiciliado
nesta cidade na Avenida 09 de julho, nº 758, maior, filho de JOSÉ
ROBERTO DE SOUZA e de dona MARIA DE LOURDES BRITO DE SOUZA, e a pretendente: nascida em DRACENA-SP, aos 31 de julho de
1985, solteira, maior, enfermeira, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Dr. Yoshiuki Koga, nº 1092, filha de JOSÉ DE FÁTIMA
PIGARI e de dona ROSELI TERESINHA CAIVANO PIGARI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru-SP, 09 de outubro de 2013.

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, do Código Civil Brasileiro: DEUSDETE MARCIO NASCIMENTO E MARCIA ALVES AMORIM.
O pretendente nascido em IRAPURU-SP, aos 24 de fevereiro de
1978, solteiro, maior, vigilante, residente e domiciliado neste município
de Irapuru-SP, no Bairro Boiadeira, filho de DEUSDETE NASCIMENTO
e DEOLINDA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO.
E a pretendente nascida em JUNQUEIRÓPOLIS-SP, aos 21 de julho
de 1984, divorciada, auxiliar de comércio, residente e domiciliada em
Pacaembu-SP, na Avenida Vereador José Gomes Duda, nº 2199, filha
de FLORISVALDO ALVES AMORIM E MARIA ELZA FIAIS ALVES.
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 PACAEMBU-SP, aos 08 de outubro de 2013.
Irapuru-SP, 09 de outubro de 2013.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, N. os I, III, IV e V do Código Civil
Brasileiro: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE LIMA e dona MARINETE ALVES, sendo o pretendente: nascido em MANDAU-AL, aos 20
de outubro de 1976, solteiro, canavicultor, residente e domiciliado
nesta cidade na Rua Machado de Assis, nº 355, maior, filho de MARIANO PEDRO DE LIMA e de dona CÍCERA MARIA DO NASCIMENTO, e a
pretendente: nascida em CORBÉLIA-PR, aos 29 de dezembro de 1968,
divorciada, maior, canavicultora, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Machado de Assis, nº 355, filha de SEBASTIÃO ALVES
FILHO e de dona MARIA FRANCISCA ALVES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru-SP, 10 de outubro de 2013.

VERA LUCIA ZANON AL VES MOREIRA
Oficiala Interina

avoz@avozdeirapuru.com.br

VERA LUCIA ZANON ALVES MOREIRA
Oficiala Interina

