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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 05 de dezembro de 2013

REQUERIMENTO Nº 105/2013
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado na ata da presente sessão, Votos de Pêsames pelo falecimento do Senhor JOÃO DANIEL,
ocorrido no dia 24 de novembro de 2013, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE NOVEMBRO
DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); 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); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO
- Vereador (PPS)
REQUERIMENTO Nº 106/2013
Apresento à Mesa após ouvido o douto Plenário, Votos de
Pêsames pelo falecimento do senhor Marcelo Deda Chagas,
advogado e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores, atualmente ocupando o cargo de Governador do Estado de Sergipe, falecido na última segunda feira, 01/12/2013,
no hospital Sírio Libanês da cidade de São Paulo, vítima de
um câncer gastrointestinal. Marcelo Deda que era muito bem
conhecido de companheiros do PT de Irapuru, devido aos Congressos Nacionais do PT aos quais participamos e sempre foi
um grande amigo devido sua simplicidade de ser, apesar do
alto grau dos cargos políticos que ocupou e dos cargos dentro da direção do próprio Partido dos Trabalhadores.
Marcelo Déda Chagas nasceu no município de Simão Dias,
extremo oeste do estado de Sergipe, em 11 de março de 1960.
É o caçula dos cinco filhos do casal Manoel Celestino Chagas e Zilda Déda Chagas. De origem humilde, o pai de Marcelo saiu de sua terra natal Paripiranga, na Bahia, para se estabelecer na cidade vizinha de Simão Dias, já em território sergipano. Assumiu a função de soldado antes de conhecer Zilda
Déda, ”filha mais velha de José de Carvalho Déda, homem de
classe média, sem fazenda e sem propriedades, mas um pai
da década de 1940, que não queria a filha casada com um
soldado de polícia”. Essa falta de apoio do pai de Zilda não
impediu a concretização do casamento. Antes, Manoel Celestino, que havia concluído apenas o curso primário, ingressou no serviço público e passou a ser funcionário do fisco
estadual; morava e trabalhava numa pequena casa à beira da
rodovia, próximo à divisa entre Sergipe e Bahia, onde ”tomava
conta de corrente nos postos de fronteira” para controlar a passagem de veículos. Seus primeiros estudos se dão no Grupo
Escolar Fausto Cardoso, em Simão Dias, sua terra natal. Em
1973 sua família muda-se para Aracaju onde instala-se no tradicional bairro São José. No mesmo bairro matricula-se no
Colégio Estadual Atheneu Sergipense, formador de vários intelectuais e personalidades de Sergipe. Sua militância política teve início no Movimento Secundarista.
Em 1980 ingressa no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, onde se formaria quatro anos depois. O primeiro contato com o Diretório Central dos Estudantes (DCE)
da Universidade Federal de Sergipe foi feito na época de existência do grupo político estudantil de esquerda na Universidade chamado “Atuação”. Déda acompanhou no DCE da UFS a
primeira greve universitária e seu interesse pelas causas es-

querdistas atraíram a atenção da militância política.
Em 1982, na primeira eleição do PT, Déda é lançado candidato a deputado estadual. Estava com 22 anos e obteve apenas
300 votos.
Foi eleito, em 1986, deputado estadual com a maior votação de sua legislatura. Seus mais de trinta mil votos foram
tão significativos, que elegeram, também, um outro correligionário, o médico Marcelo Ribeiro, que teve pouco mais de mil
votos.
Disputou, em 1990, a reeleição para a assembléia, mas
foi derrotado obtendo pouco mais de 10% da votação anterior.
Quatro anos depois em 1994, candidatou-se à Câmara Federal, sendo eleito deputado federal com a maior votação do estado.
Representou Sergipe, chegando à liderança do Partido dos
Trabalhadores. Na seqüência, em 1998, foi reeleito deputado
federal, mas renunciou para assumir a prefeitura da capital
sergipana.
Em 1985, acontecem as eleições para prefeito em Aracaju após a redemocratização e o governador à época saiu candidato. A campanha decolou e Marcelo Déda conquistou o segundo lugar nas urnas com aproximadamente 19 mil votos,
perdendo para Jackson Barreto do PMDB.
Tentando reobter o sucesso da eleição de 1986, em que
fora eleito deputado estadual, lança-se novamente
em 1988 como candidato à Prefeitura de Aracaju, mas termina
em
terceiro
lugar,
atrás
de Wellington
Paixão do PSB e Lauro Maia do PFL, respectivamente primeiro e segundo colocado.
Em 26 de maio de 2000, Marcelo Déda, na época um dos
mais atuantes deputados federais do Brasil, ingressa no processo eleitoral como candidato a prefeito de Aracaju, sendo
um dos últimos colocados nas pesquisas. Durante os três
meses de campanha, Déda começou a colecionar saltos nas
pesquisas, ganhando a eleição ainda no primeiro turno, com
52,80% dos votos válidos, ao lado do então vice-prefeito Edvaldo Nogueira.
Em 2004, Déda foi reeleito prefeito de Aracaju com 71,38%
dos votos válidos.
Em 31 de março de 2006, Déda renunciou ao mandato de
prefeito de Aracaju para encarar a disputa pelo governo do
Estado. Em vitória histórica, que simbolizou uma mudança
no cenário político sergipano, Marcelo Déda é eleito governador com 52,48% dos votos, ao lado do vice-governador Belivaldo Chagas, também natural de Simão Dias. Déda foi eleito
vencendo João Alves Filho ainda no primeiro turno.
Em 2010, Déda venceu João Alves Filho novamente no primeiro turno, ainda que numa eleição mais disputada: 52% dos
votos válidos levaram Marcelo Déda a reeleição no dia 3 de
outubro, ao lado do vice Jackson Barreto.
Procuramos transcrever a trajetória deste grande homem
brasileiro, pois para nós militantes do PT é uma grande dor
perdermos nas nossas fileiras uma figura marcante que tanto
fez não só para o estado de Sergipe, mas que tanto fez para
o nosso Brasil e sem dúvida alguma dentro de nossa estrela
ele foi um dos que a fez brilhar intensamente.
Que seja dado conhecimento à senhora Eliane Aquino, esposa do saudoso Marcelo Deda e ao mesmo tempo seja dado
conhecimento deste ao senhores Rui Falcão, DD. Presidente
do Diretório Nacional do PT, Emídio de Souza, DD. Presidente do Diretório Estadual de São Paulo do PT e ao senhor
Sidney Teruel, DD. Presidente da Macro Alta Paulista do PT.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
DE 2013.
(Continua na página seguinte)
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ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
R E Q U E R I M E N T O Nº 107/2013

CONSIDERANDO que há publicações de contratos realizados entre a Prefeitura Municipal de Irapuru e empresas ligadas ao Grupo DABELE (Irapuru);
CONSIDERANDO que pode haver anotações por parte de
auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da fiscalização do exercício de 2013, na Unidade Regional
– UR-18, de Adamantina;
CONSIDERANDO que especifico o acima vez que já há
decisões em contas do próprio poder público local que considerou ilegais contratos em duplicidade com órgãos de imprensa, sendo que verificamos que há vários contratos neste
segmento, mesmo porque são publicados os atos oficiais da
Prefeitura Municipal, há um contrato de assessoria de imprensa e há ainda as publicações em jornal adicional junto à
Secretaria Municipal de Educação;
REQUEIRO à Mesa após as formalidades regimentais, para
que seja oficiado ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e documentações:
1 – Qual o valor pago integralmente as empresas jornalísticas e de publicidade no que concerne à publicação de atos
oficiais da Prefeitura Municipal, Assessoria de Imprensa e
Jornal do Setor de Educação?
2 – Enviar “Cópias” dos contratos, caso haja formalização
e ainda os devidos Razões Contábeis.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
DE 2013.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

JUSTIFICATIVA: Como podemos constatar na divisa desses dois Conjuntos Habitacionais está com o mato crescendo aceleradamente devido às chuvas que ocorreram, e o Conjunto Habitacional em construção estando com sua obra parada temporariamente, este setor está em situação de abandono.
Quero frisar que está com muito mato no local, os moradores das imediações tem notado a proliferação de insetos, o
que causa insegurança com relação à saúde, e este setor do
Conjunto Habitacional “O Canto do Uirapuru” que faz fundo
com o novo Conjunto Habitacional que está em construção
merece toda a atenção, eis que os moradores das proximidades estão clamando por essa feitura de limpeza.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
DE 2013.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 195/2013
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que determine ao setor competente abrir
as valetas laterais da estrada do Bairro Boiadeira que dá acesso ao clube do bairro.
JUSTIFICATIVA: Tenho observado que as laterais desta
estrada estão com matos em toda extensão e as valetas praticamente fechadas pelo deslizamento de terra devido chuvas
anteriores, é necessário abri-las para o escoamento das águas
das chuvas que estão por vir. Este é um pedido de proprietário
rural do mesmo bairro que alega que com o estreitamento
dessas valetas laterais da estrada prejudica a vazão das águas
das chuvas e, consequentemente, dificulta o trânsito, eis que
as águas acabam fluindo por toda a estrada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
DE 2013.

I N D I C A Ç Ã O Nº 193/2013
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que providencie recursos financeiros para
a instalação de uma pista de skate no jardim público “Praça
Osvaldo Leite Ribeiro”, no local da antiga lanchonete Rangão.
JUSTIFICATIVA: Tenho conhecimento que em administrações anteriores já foram reivindicadas a instalação de uma
pista de skate e houve alguma dificuldade para não ter sido
construída. No entanto, os jovens adeptos a essa modalidade
esportiva estão aguardando e voltaram a fazer esse pedido, o
que considero justo, e que sejam perseverantes para conseguirem esta pista de skate tão esperada, sendo que o local
acima indicado é adequado.
Saliento que seria um incentivo a esses jovens que praticam esta modalidade e, com isso, outros jovens se sentirão
motivados para outras modalidades esportivas também. O esporte atinge o lado social, proporciona saúde, descarrega energia se exercitando e é muito benéfico.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
DE 2013.
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
I N D I C A Ç Ã O Nº 194/2013
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que determine ao setor competente fazer uma limpeza no setor do Conjunto Habitacional “O Canto
do Uirapuru” que faz divisa com o Conjunto Habitacional “Dr.
João Joaquim da Silva” que está em construção.

I N D I C A Ç Ã O Nº 196/2013

INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do
Município de Irapuru, para que estude a possibilidade de alienar o terreno onde se encontra instalado o antigo “Matadouro”
pertencente a Municipalidade para posteriormente adquirir uma
área nas imediações de nossa cidade para a criação de um
Distrito Industrial.
JUSTIFICATIVA: Realmente é de extrema necessidade a
instalação de um Distrito Industrial e incentivar a abertura de
empresas em nossa cidade, pois Irapuru precisa crescer e se
desenvolver mais, onde o progresso só é possível quando existir mais empregos para a população, assim sendo, com a
abertura de novas empresas em nosso Município a oferta de
empregos aumentará e como conseqüência o bem estar social.
Ressalto ainda que os comerciantes irapuruenses clamam
por um local adequado para desenvolvimento de suas atividades, delimitando o espaço físico do centro comercial e residencial das empresas de nossa cidade.
Informo ainda, que o Município poderá a título de incentivo
aos novos e atuais proprietários de empresas de nossa cidade, buscar a concessão dos terrenos a título precário para as
empresas interessadas.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO
DE 2013.
(Continua na página seguinte)
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INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito MuniJOYCE A. J. BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); NI- cipal de Irapuru, para que a partir deste ano seja concedido
VALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
aos Agentes Comunitários de Saúde o referido “Incentivo Adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde” enI N D I C A Ç Ã O Nº 197/2013
caminhado pelo Governo Federal para todos os Municípios,
pelos motivos acima citados.
CONSIDERANDO que quando ocorrem chuvas fortes as
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO
águas da Rua Atílio Fontana, Rua 6 de Novembro, Rua Wan- DE 2013.
derson Mazuki Bonato, Rua Violeta Pereira da Silva e Rua
Omar Fontana fluem para o fundo dos terrenos da Rua Augus- ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
to Coelho Júnior;
CONSIDERANDO que as águas desse conjunto de ruas MOÇÃO Nº 060, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013
se juntam em enorme quantidade e já aconteceu de derrubar
o muro de morador da Rua Augusto Coelho Júnior, e que esse
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário, VOTOS
morador foi prejudicado e nenhuma providência foi tomada;
DE CONGRATULAÇÕES à Coordenadora do Projeto Guri,
CONSIDERANDO que com as próximas chuvas fortes os Sra. Janaina Rocha, bem como aos professores do projeto,
moradores desta rua temem que possam ocorrer fatos seme- pela Confraternização e Audição Pedagógica do Projeto Guri,
lhantes, e providências urgentes devem ser tomadas pelo realizada no dia 29/11/2013, no recinto do Kaikan.
Executivo Municipal;
Os trabalhos realizados pelos responsáveis do evento e
INDICO ao Prefeito Municipal para que providencie a insta- por esses jovens são sensacionais, e quem pôde estar prelação de galerias no setor das ruas acima mencionadas para sente participou primeiramente de uma reunião, e depois foevitar que ocorram outros incidentes, bem como fazer galeria ram apresentados os magníficos trabalhos, e após um jantar,
no setor entre a Rua Augusto Coelho Júnior (fundos) e o novo tudo perfeito e muito bem organizado.
Conjunto Habitacional, tranquilizando esses moradores.
Foi um trabalho realizado com muita dedicação, tanto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO coordenadora e professores, como pelos jovens em suas apreDE 2013.
sentações com instrumentos musicais e demais trabalhos.
Ressalto que com os instrumentos musicais o aprendiz
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
desenvolve a sensibilidade, sendo um estímulo à cultura, proporcionando oportunidades infinitas de realização.
I N D I C A Ç Ã O Nº 198/2013
Continuem sempre com essa disposição e vontade em elevar esse projeto que é de grande valia para nossas crianças e
CONSIDERANDO que a Rua Castro Alves A e B da Vila adolescentes e, consequentemente, ao nosso município.
Esperança estão com muitos buracos, o trânsito está prejudiQue se dê conhecimento à homenageada, e esta aos procado e a situação dessa rua é lamentável, sendo que já foi fessores do Projeto Guri.
motivo de muitas reivindicações desde administrações anteriCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
ores;
DE 2013.
CONSIDERANDO que os moradores dessas ruas clamam
por melhorias e na impossibilidade de pavimentação de ime- JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
diato, que seja feito reparos como limpeza, tapar os buracos
e nivelar;
M O Ç Ã O Nº 061, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013
CONSIDERANDO que os moradores dessas ruas merecem esse benefício para que o trânsito possa fluir melhor,
Apresento à Mesa após ouvido o douto Plenário, MOÇÃO
INDICO ao Prefeito Municipal para que determine ao setor DE CONGRATULAÇÕES ao Senhor JOSMAR APARECIDO
competente desta municipalidade tapar os buracos da Rua FERRARI, DD. Radialista Irapuruense, que leva às ondas do
Castro Alves A e B, fazer uma limpeza nas laterais e nivelar rádio diariamente a emoção, a informação, o divertimento e o
toda a extensão da rua.
entretenimento aos ouvintes, ele que atualmente exerce suas
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO atividades na Rádio Ativa 104,9 de Irapuru.
DE 2013.
Não poderíamos de forma alguma deixar neste ano que
está se findando, o ano de 2013, de enaltecer o trabalho deNIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); ENIVAL- senvolvido por Josmar Ferrari, ele que no dia 21 de agosto de
DO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
1955 veio ao mundo, nascendo na cidade de Pacaembu, mas
que logo, juntamente com seus pais e família, veio para a
I N D I C A Ç Ã O Nº 199/2013
Caçula Gigante, tornando se um verdadeiro filho de Irapuru,
vez que já aos 14 anos de idade iniciava sua vocação como
CONSIDERANDO que o Governo Federal encaminha todo locutor do antigo serviço de alto falante instalado na Rodoviáfinal de ano recursos financeiros para todos os Municípios a ria existente na Praça Tiradentes, que era ouvido nos quatro
título de “Incentivo adicional ao Programa de Agentes Comu- cantos da cidade à época.
nitários de Saúde”;
Aos 17 anos, com seu esforço e em busca daquilo que via
CONSIDERANDO que as Agentes Comunitários de Saúde como um dom de Deus, Josmar Ferrari fez os devidos cursos
de nossa cidade não têm recebido este incentivo, pois o últi- e ao longo dos anos teve um grande apoio do conceituado
mo incentivo concedido pelo Executivo Municipal foi no ano radialista regional Maurilei Aparecido da cidade de Lucélia,
de 2006;
onde após adquirir uma certa experiência foi trabalhar na ráCONSIDERANDO que além de ser um direito de todas as dio da cidade de Martinópolis e devido sua capacidade e granAgentes de Saúde, salientamos que as mesmas são mere- de vocação, entre outras rádios brasileiras, exerceu a profiscedoras de tal incentivo, pois são dedicadas e competentes são de radialista nas cidades de Pereira Barreto, Andradina,
no exercício de suas funções;
(Continua na página seguinte)
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nas cidades do estado do Mato Grosso do Sul como Três
Lagoas, Maracaju, Bonito, Jardim Bela Vista e Nova Andradina.
Como o seu amor pela cidade que o criou era muito grande voltou a Irapuru e com dedicação e afinco ingressou na
Rádio Rainha da Paz, hoje Rádio Ativa FM 104,9, e a 8 anos
leva com muito profissionalismo o seu programa na emissora,
tendo a admiração por todos aqueles que diariamente ficam
ligados na Rádio Ativa.
O senhor Josmar Aparecido Ferrari merece toda nossa admiração, pois ao longo dos anos Irapuru pode ver que um filho
teu, mesmo com simplicidade, não fugiu à luta, onde com fé,
desenvoltura, coragem, profissionalismo e muita vocação, trabalha há 35 anos como radialista e isto só é possível para
aqueles que apresentam amor no que faz.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento ao homenageado e que a Presidência desta Casa determine o envio de ofícios aos senhores Dr. Alberto Buchiwtz, DD.
Presidente da Rádio Comunitária Ativa FM 104,9 e ao senhor
Dr. Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para
que tomem conhecimento desta homenagem e reconhecimento.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE DEZEMBRO
DE 2013.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
M O Ç Ã O Nº 062, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário, MOÇÃO
DE CONGRATULAÇÕES ao DR. ALYSON MIADA, DD. Presidente da 177ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
de Pacaembu, pelos trabalhos desenvolvidos pela sua Diretoria ao longo do ano de 2013, que beneficiou toda a comunidade de nossa Comarca.
Primeiramente ressalto que o mandato desta Diretoria liderada pelo homenageado iniciou-se em 1º de janeiro de 2013
e ao longo deste ano foram desenvolvidos vários trabalhos
jurídicos e sociais, dirigidos principalmente para a comunidade jurídica, bem como para a população em geral.
Em março foi conquistada com muita luta junto aos Prefeitos Municipais de Irapuru e Flora Rica, transporte gratuito para
as pessoas carentes que necessitem de atendimento oferecido pelo convênio de Assistência Judiciária Gratuita junto a
Casa do Advogado localizada em Pacaembu, disponibilizando comodidade e conforto para todos os necessitados.
Foram ainda durante este ano desenvolvidos projetos sociais, como por exemplo, a Campanha “Páscoa Feliz”, promovida em conjunto com o Tribunal de Justiça que alcançou
¼ da arrecadação total de caixas de bombons em todo o Estado; Campanha do “Agasalho” promovida entre os meses de
abril, maio e junho que obteve uma excelente arrecadação.
Saliento que todos os projetos sociais desenvolvidos pela OAB
local beneficiou a população dos Municípios de Pacaembu,
Irapuru e Flora Rica, pertencentes a nossa Comarca.
Suscito ainda que no decorrer deste ano foram também
promovidas várias palestras que abordaram temas “jurídicos”
e “motivacionais”, atendendo não só a comunidade jurídica
como a população em geral.
Saliento que durante o mês de agosto foram promovidos
vários eventos na Subseção em comemoração ao “Dia do Advogado”, em especial um “Café da Tarde” oferecido para convidados e advogados.
No mais, reconheço ainda o esforço e empenho demonstrado pelo Dirigente em buscar junto a Secretaria da Justiça e

Defesa da Cidadania e ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo uma área nas imediações do novo prédio do Fórum
da Comarca para construção de uma nova sede para a Advocacia local. Tenho conhecimento que várias foram as viagens
até a nossa Capital buscando solucionar questões que envolvem este objetivo. E tais viagens foram suportadas graças ao
apoio das autoridades locais que não mediram esforços para
patrocinar tal intento, tendo em vista terem consciência que
de forma indireta toda a população de nossa Comarca será
beneficiada.
Quero ainda deixar consignado que esta Subseção realizou pela primeira vez em sua história uma Sessão Solene de
entregas de Carteiras da OAB realizada no dia 28 de novembro. Acredito que este tipo de cerimônia é uma das mais importantes e marcantes, pois se trata de um marco inicial de
uma carreira profissional.
Outra conquista importante da Subseção da OAB de Pacaembu foi o Certificado ISO 9001/2008. A implantação do
SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade – ISSO 9001/2008)
proporcionou um melhor atendimento aos Advogados, pois
através deste sistema facilitará identificar as carências e deficiências de cada setor.
Derradeiramente queria ainda salientar alguns projetos implantados pela Subseção de Pacaembu em nossa Comarca,
sendo o primeiro referente ao Projeto “De mãos dadas pela
Justiça”, que consiste no trabalho voluntário de estudantes de
direito nos Cartórios Judiciais do Fórum local. Suscito que
este projeto beneficia os servidores do Judiciário, Advogados
e principalmente a população que terá uma prestação jurisdicional mais célere. Exponho ainda outro projeto implantado
pela Subseção - “Municipalidade, sempre é dia de conhecer
mais”, assinado recentemente entre a OAB/SP e a Prefeitura
Municipal de Pacaembu. O referido projeto é inédito em
nosso país, não existindo nenhum deste segmento. Tal projeto consiste no trabalho voluntário de estudantes de direito
nas secretarias do Paço Municipal de Pacaembu e quem ganha principalmente com isso é a população de Pacaembu
que terá os serviços administrativos e jurídicos mais rápidos e
de forma gratuita.
É por isto e muitas outras ações desenvolvidas pela 177ª
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Pacaembu
em benefício da comunidade jurídica e de nossa sociedade
local que apresento esta matéria como forma de reconhecimento deste trabalho voluntário desenvolvido pela Diretoria da
OAB local sob a Presidência do Advogado Irapuruense Alyson Miada.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento ao homenageado e que a Presidência desta Casa de Leis
determine o envio de cópia da presente ao Dr. Aleksander
Mendes Zakimi, DD. Conselheiro Secional e Presidente da
Comissão do Acadêmico de Direito da OAB/SP, bem como
ao Dr. Marcos da Costa, DD. Presidente da OAB/SP, para
que tomem conhecimento desta homenagem e reconhecimento.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO
DE 2013.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
MOÇÃO Nº 063, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário, VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES aos Vereadores desta Câmara
Municipal, bem como aos funcionários que fazem parte do
quadro de servidores desta Casa Legislativa, pelo ótimo de(Continua na página seguinte)
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sempenho nos trabalhos.
Aos excelentíssimos vereadores quero expor que neste
primeiro ano desta legislatura os trabalhos realizados por
todos transcorreu na mais perfeita harmonia, as apresentações das matérias foram de muita importância para a nossa
população e município, e dentro das possibilidades as nossas reivindicações serão atendidas pelo executivo municipal.
Saliento que a composição dos vereadores desta Casa
está sendo uma das melhores, no que se refere à união, sintonia nos trabalhos, assiduidade nas reuniões, análise das
matérias apresentadas, fiscalização do executivo municipal,
enfim, a representação da nossa população, e os vereadores
estão todos de parabéns, especialmente, ao Presidente que
tem conduzido muito bem aos trabalhos aqui realizados.
Quero parabenizar também aos servidores deste legislativo por trabalharem harmonicamente, com muita vontade em
executarem seus serviços com eficiência, sempre se atualizando no que diz aos trâmites burocráticos, tecnologia e técnicas administrativas, sem contar com o carinho e o bom
atendimento a todos.
Deixo aqui o meu abraço a todos, e que continuemos em
2014 e até o fim do mandato com toda essa energia positiva,
no intuito de ajudar a realizar o melhor para Irapuru. Um Feliz
Natal e um Próspero Ano Novo a todos.
Que se dê conhecimento aos homenageados, afixando
cópia desta no mural da Câmara Municipal.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO
DE 2013.
APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
MOÇÃO Nº 064, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013

APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB)
M O Ç Ã O Nº 065, 04 DE DEZEMBRO DE 2013
Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, MOÇÃO
DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Júlio César dos Santos, diretor técnico da equipe de futebol denominada de AMIGOS DE IRAPURU ESPORTE CLUBE, estendendo os votos
à todos os integrantes da diretoria daquela agremiação esportiva, pela idealização e realização do Torneio de Futebol realizado no dia 01 de dezembro de 2013, no campo de futebol da
Escola José Édson Moysés.
Com a participação de 04 equipes, sendo 01 de Irapuru,
02 do município de Junqueirópolis e 01 do município de Pacaembu, o desenrolar de todo o certame futebolístico procedeu
se da melhor forma possível, onde independentemente das
vitórias durante as partidas, o que prevaleceu foi entrelaçamento de amizade entre atletas e dirigentes das equipes participantes.
Durante toda a manhã do último domingo p.p. a movimentação no local foi muito grande, com um público expressivo,
pois os amantes do futebol clamam por eventos e com amor,
dedicação e muito trabalho o senhor Júlio e seus companheiros fizeram com que todos gostassem e ficassem satisfeitos
com o evento, onde logo após houve uma confraternização na
chamada “Chácara do Edinho” onde todos os amigos puderam fincar ainda mais a amizade entre todos.
Não vamos citar colocações das equipes, ganhadores ou
campeões, pois quem realmente se sobressaiu foi o esporte
como um todo, no caso o futebol, que tanto leva o nome de
Irapuru nos rincões da Alta Paulista, pois temos praticantes
da bela arte muitos bons em Irapuru.
Que do deliberado por esta Casa seja dado conhecimento
ao homenageado e que o mesmo estenda e apresente aos
atletas de sua tão bem comandada agremiação as nossas
homenagens.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO
DE 2013.

Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário, VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao Prefeito Municipal de Irapuru, Excelentíssimo Senhor Silvio Ushijima, pelas conquistas para o nosso município, bem como aos funcionários da
Prefeitura Municipal, pelos ótimos trabalhos realizados.
Como temos conhecimento são várias as conquistas que
o Senhor Prefeito trouxe para Irapuru, e notamos a força de ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador; JOAQUIM VIEIvontade em fazer o melhor pela nossa cidade em tão pouco RA - Vereador; HUGO CÉSARE DE FREITAS - Vereador
tempo.
Saliento que não vou relacionar o que foi conquistado, eis
que basta tão somente acompanharmos as publicações e,
assim, temos perspectivas que inúmeras conquistas ainda
estão por vir, pois estamos no primeiro ano do mandato.
Portanto, Senhor Prefeito, Vossa Excelência está de parabéns, tem o nosso apoio para realizar muito por Irapuru, e já
demonstrou que tem competência, disciplina e bom senso no
que faz, organização em seus trabalhos e o mérito pelo empenho em conseguir sempre mais para a nossa população.
Quanto aos funcionários do executivo municipal também tem
demonstrado muita capacidade em realizar suas tarefas do
dia a dia, com precisão e eficácia, e estão todos de parabéns.
Fica aqui o meu abraço a todos, e que essa união venha
frutificar ainda mais nossa querida cidade, oferecendo a nossa população o que realmente precisa. Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos.
Que se dê conhecimento ao Excelentíssimo Senhor Silvio
Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, e este a sua
equipe de funcionários.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE DEZEMBRO
DE 2013.

