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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 07 de novembro de 2013
REQUERIMENTO Nº 093/2013

ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA Vereadora (PTB)
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO
Vereador (PPS)

Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos
de Pêsames pelo falecimento da Senhora MILTA PEREIRA DE SOUZA, ocorrido no dia 23 de outubro de 2013, em
nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 24 DE OUTU- REQUERIMENTO Nº 096/2013
BRO DE 2013.
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimenALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
tais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
de Pêsames pelo falecimento do Senhor JOSÉ DUARTE
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB) BAZAN, ocorrido no dia 02 de novembro de 2013, em nossa
HUGO CÉZARE DE FREITAS- Vereador (PSD)
cidade.
JOAQUIM VIEIRA- Vereador (PV)
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - família enlutada.
Vereadora (PTB)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE NOVEMMILTON IDIE - Vereador (DEM)
BRO DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 094/2013
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen- JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
tais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA de Pêsames pelo falecimento do Senhor FRANCISCO PE- Vereadora (PTB)
REIRA DINIZ, ocorrido no dia 25 de outubro de 2013, em MILTON IDIE - Vereador (DEM)
nossa cidade.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE NOVEM- REQUERIMENTO Nº 097/2013
BRO DE 2013.
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimenALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
tais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
de Pêsames pelo falecimento da Senhora ELVIRA DE BARENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB) ROS DA CRUZ, ocorrido no dia 03 de novembro de 2013,
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
em nossa cidade.
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - família enlutada.
Vereadora (PTB)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE NOVEMMILTON IDIE - Vereador (DEM)
BRO DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
REQUERIMENTO Nº 095/2013
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen- JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
tais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA de Pêsames pelo falecimento da Senhora KIYONO KANO, Vereadora (PTB)
ocorrido no dia 28 de outubro de 2013, em nossa cidade.
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
família enlutada.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE NOVEMBRO DE 2013.
REQUERIMENTO Nº 098/2013
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)

Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos
(Continua na página seguinte)
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de Pêsames pelo falecimento do Senhor ANTONIO CALEGÃO, ocorrido no dia 04 de novembro de 2013, na cidade
de Presidente Prudente/SP.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE NOVEMBRO DE 2013.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA Vereadora (PTB)
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 099/2013
CONSIDERANDO a Indicação de minha autoria apresentada no mês de maio em sessão ordinária e encaminhada ao
Executivo Municipal, constando que as ruas do Parque dos
Pássaros estão necessitando de limpeza e manutenção;
CONSIDERANDO que os proprietários dos terrenos do
Parque dos Pássaros pagam seus tributos municipais e, certamente, tem seus direitos referentes à limpeza e conservação das ruas nesta localidade;
CONSIDERANDO que ruas limpas é sinal de cuidado por
parte da administração, apresenta um aspecto bonito e, acima de tudo, demonstra a preocupação com a limpeza de todos os setores da cidade, no sentido de não causar transtornos a nenhum munícipe,
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:
- Qual a razão da administração ainda não ter tomado nenhuma providência para a limpeza das ruas do loteamento Parque dos Pássaros?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE NOVEMBRO DE 2013.
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 100/2013
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos
de Pêsames pelo falecimento do Senhor JOSÉ DA SILVA,
ocorrido no dia 06 de novembro de 2013, na cidade de Presidente Prudente/SP.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE NOVEMBRO DE 2013.

SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA Vereadora (PTB)
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
INDICAÇÃO Nº 187/2013
INDICO ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de estender o Projeto
“Melhor Caminho” que está sendo desenvolvido na Estrada
Municipal 30-IRU 020 até a Estrada Municipal 30-B que dá
acesso ao Município de Pacaembu.
JUSTIFICATIVA: Justifico tal pedido em virtude de reivindicações de moradores da região que utilizam a referida
estrada para trabalho, locomoção e escoamento de mercadorias. Saliento que tal projeto é excelente, trazendo muitos
benefícios para a população da zona rural.
Consideramos por oportuno que até os moradores da zona
rural de Pacaembu utilizam a referida estrada para escoamento de mercadorias e para própria locomoção.
Derradeiramente suscitamos que o referido trecho é pequeno e alcançará os anseios das populações residentes na referida área rural.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 07 DE NOVEMBRO DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
MOÇÃO Nº 050, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013
Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, Votos de
Congratulações aos dentistas Dr. Sebastião Aparecido Tonetto, Dr. Leonardo Hissashi Mori, Dr. Erisson Júlio de Lima,
Dr. Marcos Roberto Toda, Dr. Akito Inoue e Dr. José Antonio de Araujo Júnior, que exercem a profissão em nosso município, pelo transcurso do seu dia ocorrido em 25 de outubro.
Não poderia deixar de expressar os votos de parabenização
a esta classe profissional tão importante em nossa sociedade,
sendo que em Irapuru os dentistas vêm trabalhando com afinco, atendendo da melhor forma possível os cidadãos que necessitam de tratamento, atendimento este de forma respeitosa e com amor para com o paciente.
Os dentes requerem cuidados especiais porque na boca inicia o processo de mastigar os alimentos. A higiene e os cuidados com os dentes fazem parte da preservação da saúde e
boa apresentação das pessoas. O dentista trabalha, tanto na
prevenção como na conservação da saúde bucal.
Todas as pessoas que desejarem conservar seus dentes, deverão fazer consultas periódicas ao dentista.
As crianças, sobretudo devem ser levadas ao dentista, pelo
menos uma vez em cada seis meses, a fim de que a segunda
dentição desponte sadia.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento a
todos aos senhores Dr. Leonardo Mori, Dr. Erisson Júlio
(Continua na página seguinte)
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de Lima, Dr. Sebastião Aparecido Tonetto, Dr. Marcos
Roberto Toda e Dr. Akito Inoue, DD. Dentistas de nosso
município.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 21 DE OUTUBRO DE 2.013.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
MOÇÃO Nº 051, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013
Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, Votos de
Congratulações aos Servidores Públicos Municipais de Irapuru, pela passagem do seu dia transcorrido no dia 28 de
Outubro.
É de ressaltar a importância dos servidores da administração
pública municipal que são as molas propulsoras do Município.
Parabenizamos a todos os servidores por executarem seus
serviços com disposição e carinho e podemos afirmar o quanto
os servidores são importantes para a administração pública.
Nenhum país sobrevive e nenhum governo funciona sem o
quadro de servidores públicos, responsáveis pelas tarefas diárias.
Suscitamos que esta moção é justa e merecida a todos os
que, no esmero de suas funções, honram o cargo de servidor
público. Consideramos importante que façamos esta mensagem de agradecimento e incentivo para que continuem a elevar a consciência do nosso papel de vereador no contexto do
município. Devemos estar convencidos de que a dedicação
ao serviço público, fundamentada nos princípios da responsabilidade e da ética profissional, é uma das mais importantes
formas de exercitarmos os verdadeiros pressupostos de cidadania. Agradecemos a sua dedicação, e parabenizamos pelo
seu dia, SERVIDOR PÚBLICO!
Que Deus ilumine e abençoe a todos vocês, para que continuem com essa força de vontade e dinamismo, pois assim
teremos uma Caçula Gigante melhor.
Que do deliberado por esta casa seja dado conhecimento aos
servidores municipais, afixando cópia de inteiro teor no mural
da Prefeitura e no almoxarifado municipal.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 21 DE OUTUBRO DE 20013.

de.
É muito louvável o atendimento desenvolvido por este dentista, que vem de encontro aos anseios da população irapuruense, observamos que o “Nenê” como é carinhosamente chamado por todos, atua com muita responsabilidade, dedicação
e agilidade, buscando sempre o aperfeiçoamento e atualização condizente aos cursos e técnicas odontológicas e de forma harmônica e com perfeição para tratar seus pacientes.
Enfatizo que este dentista não mede esforços para atender
quem quer que seja e a qualquer hora está sempre de bom
humor e nunca trata mal seus pacientes, pelo contrário faz de
tudo para deixá-los à vontade sempre com palavras gentis
para confortar o cliente.
Deixo aqui o meu abraço carinhoso, e que continue com essa
vontade em atender a todos com perfeição, excelência e precisão, contribuindo de certa forma com o desenvolvimento da
nossa Caçula Gigante.
“Nenê”, que Deus ilumine e abençoe você e sua família, para
continuar com essa força de vontade e dinamismo.
Que se dê conhecimento ao Doutor SEBASTIÃO APARECIDO TONETTO, DD. Cirurgião Dentista de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 23 DE OUTUBRO DE 2013.
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
MOÇÃO Nº 053, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013

Apresento à Mesa após ouvido o douto plenário Votos de
Congratulações ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal e ao DR. JACQUES NELSON FERREIRA JUNIOR, DD. Vice-Prefeito do Município, por terem
patrocinado um almoço de Confraternização em Comemoração ao Dia dos Servidores Públicos, ocorrido no dia 28 de
outubro nas dependências do Clube “Kaikan”.
A apresentação desta proposição é merecedora, uma vez que
todos os servidores que ali estiveram foram bem assistidos e
puderam descontrair e se alegrar durante toda à tarde, com
diversas rodadas de bingo.
A atuação de nosso Prefeito e do Vice-Prefeito frente à festividade em comemoração ao Dia dos Servidores Públicos
foi fundamental, pois com muito carinho, dedicação e comando souberam colocar em prática aquilo que pretendia e tinha
como visão, para que os servidores tivessem o reconheciSILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
mento devido na importância de cada um dentro do contexto
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
municipal.
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB) Saliento que a realização do almoço foi divina e com total
organização, esteve ótimo, onde houve muita participação da
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
maioria dos servidores públicos municipais, só temos que eloJOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - giar o Prefeito Municipal e o Vice Prefeito e torcer para que
muitas outras confraternizações venham a se realizar.
Vereadora (PTB)
Que do deliberado por esta casa seja dado conhecimento ao
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal e ao
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
DR. JACQUES NELSON FERREIRA JUNIOR, DD.
Vice-Prefeito do Município.
MOÇÃO Nº 052, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 25 DE OUTUApresento à Mesa após ouvido o douto plenário Votos de BRO DE 2013.
Congratulações ao senhor DR. SEBASTIÃO APARECIDO TONETTO, DD. Cirurgião Dentista, por ter completado JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA recentemente 40 anos de serviços prestados em nossa cida- Vereadora (PTB)
(Continua na página seguinte)
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MOÇÃO Nº 054, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário MOÇÃO
DE APOIO ao Projeto “INSTITUTO GÊMEOS DO
BRASIL”, representado pelos irmãos gêmeos, Paulo Roberto de Almeida Paula e Luis Fernando de Almeida Paula,
residentes em Irapuru e que são destaques na história do esporte.
Queremos dar o nosso apoio a esse projeto dos maratonistas
conhecidos como Gêmeos do Brasil, que são destaques no
atletismo nacional e internacional.
Os irmãos gêmeos são moradores de Irapuru desde o nascimento e recentemente instalou em nossa cidade a sede do
“Instituto Gêmeos do Brasil”, que tem o apoio do Governo
Federal, eis que esse Instituto visa ajudar a tirar crianças das
ruas através do esporte.
Realmente temos que nos unirmos para ajudar no desenvolvimento do Instituto Gêmeos do Brasil. Esses jovens batalharam muito, pois o começo da carreira foi difícil e sem apoio.
Foram vencedores em várias corridas e obtiveram excelentes colocações no exterior, e se destacaram também em provas de pista e, assim, puderam participar de provas pelo Brasil e o mundo, transformando-os em maratonistas conhecidos
internacionalmente.
São vencedores na vida e no esporte e querem retribuir a
ajuda que receberam com projetos sociais, portanto, queremos manifestar o nosso apoio a essa causa nobre que é o
Projeto “Instituto Gêmeos do Brasil” em nossa cidade, e estão de parabéns.
Que se dê ciência desta propositura aos Gêmeos do Brasil,
como são conhecidos.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador
MOÇÃO Nº 055, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013
Apresento à Mesa após ouvido o douto plenário VOTOS DE
CONGRATULAÇOES ao senhor Ademar Calegão, DD.
Secretário Municipal da Saúde e todas sua equipe de trabalho
do Centro de Saúde, das ESF I e ESF II de Irapuru, pela
perfeita e excelente Campanha Educativa de Combate ao
Câncer de Mama, “Outubro Rosa”.
Sem dúvida, tal iniciativa foi um sucesso, assim, a presente
homenagem é prestada a estas equipes de profissionais capacitados, que além de desenvolverem projetos de divulgação voltados à prevenção do câncer de mamas, realizam seu
trabalho de forma excepcional, fazendo a diferença junto a
nossa sociedade, pois trazem algo de relevante para o bem
estar dos pacientes, proporcionando um acolhimento diferenciado, cujo objetivo maior é incentivar a luta pela vida.
Parabenizamos, desta forma, toda a equipe do setor do centro de saúde, das ESFI e ESFII, que prestam um importante e
bonito trabalho frente a nossa comunidade, pois vemos que
não tem hora para elas fazerem visitas, darem assistência,
bem como todo apoio que as pessoas carentes e enfermas
necessitam no seu dia a dia, e ainda se prontificam em realizarem as campanhas sobre saúde com muito respeito, carinho e amor.
Por fim, desejo a esta maravilhosa equipe todo êxito em sua
trajetória, e com muita honra prestamos-lhes o reconhecimento
pela atuação, tendo a certeza de que a iniciativa atingirá sua
finalidade, despertando a conscientização e reflexão quanto
à prevenção do câncer de mama.
Que se dê conhecimento ao senhor Ademar Calegão, DD.
Secretário Municipal da Saúde e este a toda sua equipe da
Saúde de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE NOVEMBRO DE 2013.

HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador
APARECIDO BONATO - Vereador
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador
JOAQUIM VIEIRA - Vereador
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - JOYCE ARIANEJACOMINI BASTOS DE SOUZA Vereador
Vereadora (PTB)
MILTON IDIE - Vereador
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.163
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, nºs I, III e IV do Código Civil Brasileiro:
MARCELO CARLOS MARASSA e dona JULIANA PATARO, sendo o
pretendente: nascido em ADAMANTINA-SP, aos 23 de janeiro de 1987,
solteiro, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, na rua Adelino
Parro Junior, nº 529, maior, filho de LUIZ CARLOS MARASSA e de dona
MARIA ANGELA ANGELA DEZANET MARASSA, e a pretendente: nascida em ADAMANTINA-SP, aos 28 de março de 1987, solteira, maior,
Assitente Social, residente e domiciliada nesta cidade, na Adelino Parro
Junior, nº 241, filha de OSMAR DONIZETI PATARO e dona EDNEIA MAZALI
PATARO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
Irapuru, 08 de novembro de 2013.
Oficiala Interina
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