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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2014

REQUERIMENTO Nº 122/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais,
para que seja constado na ata da presente sessão, Votos de
Pêsames pelo falecimento da Senhora MARIA HORA DA CONCEIÇÃO, ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2014, na cidade de Pacaembu/SP.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

CONSIDERANDO que estamos na época das águas e a proliferação dos insetos transmissores de doenças é muito maior e perigosa;
CONSIDERANDO que tal Lei visa o controle natural destas epidemias, assegurando a saúde pública;
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
as seguintes informações:
* - Se no Município de Irapuru foi dado início a implantação do
Programa de Controle Natural dos Mosquitos transmissores da
dengue e da leishmaniose visceral? Em caso negativo, quando
será dado início a referida implantação?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

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), NIVALNIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
DO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB),
SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
REQUERIMENTO Nº 128/2014
CONSIDERANDO os recapeamentos efetuados recentemente em
REQUERIMENTO Nº 123/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, nossa cidade, mais precisamente nas Ruas Borba Gato, Pedro
para que seja constado na ata da presente sessão, Votos de Leite Ribeiro, Dr. Yoshiyuki Koga, Rio Branco e outras;
Pêsames pelo falecimento do Senhor DEUCLECIANO JOSÉ DA CONSIDERANDO que tal medida merece aplausos, pois nossas
SILVA, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2014, em nossa cidade. ruas e avenidas estavam todas esburacadas;
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à fa- REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para que seja
oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de
mília enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014. Irapuru, de conformidade com a legislação vigente, solicitando-o
as seguintes informações:
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT), APARECIDO BONATO * - Se o Município de Irapuru realizou processo de licitação para
- Vereador (PSDB), ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador contratação de empresa para realização destes serviços de reca(PSDB), HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD), JOAQUIM peamento?
VIEIRA - Vereador (PV), JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE * - Informar qual empresa que efetuou os serviços?
SOUZA - Vereadora (PTB), MILTON IDIE - Vereador (DEM), NIVAL- * - Qual o valor gasto e quais os recursos financeiros que foram
DO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB), SILVIO CÉSAR PIGOZZI utilizados (próprios ou provenientes de convênios)?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
CODO - Vereador (PPS)
REQUERIMENTO Nº 124/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais,
para que seja constado na ata da presente sessão, Votos de
Pêsames pelo falecimento do Senhor MILTON DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2014, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
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), SILVIO
CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 129/2014
CONSIDERANDO que os Programas "Melhor Caminho" e "Microbacia Hidrográfica" beneficiaram muito os proprietários rurais e
aqueles que utilizam das estradas rurais para passeio, trabalho e
outros;
CONSIDERANDO que apesar o ótimo serviço desenvolvido, notamos que existe um problema de escoamento das águas pluviais
nas referidas estradas rurais, o que está acarretando estragos
em seu leito carroçável;
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
as seguintes informações:
* - Se está sendo tomadas providências para solucionar o escoamento das águas pluviais nas estradas rurais beneficiadas pelos
referidos programas?
* - Em caso negativo, existe previsão para o início das referidas
manutenções?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

REQUERIMENTO Nº 126/2014
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
as seguintes documentações:
* - Encaminhar cópias de todas as fichas financeiras dos servido- NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB), ENIVALDO MARres deste Executivo do período compreendido entre janeiro a de- TINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
zembro do ano de 2013.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014. REQUERIMENTO Nº 130/2014
CONSIDERANDO que no ano de 2013 a CDHU e a Prefeitura
Municipal acertaram que a responsabilidade pelas obras das
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
casas populares ficaria sob a responsabilidade da própria CDHU;
CONSIDERANDO que até a presente data não obtivemos mais
REQUERIMENTO Nº 127/2014
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.667, de 26 de agosto de notícias referente ao reinício das obras, o que tem gerado preocu2013, que "Dispõe sobre a implantação do "Programa de Contro- pação e descontentamento da nossa população, que necessita
le Natural dos Mosquitos Transmissores da Dengue e da Leish- das referidas casas;
maniose Visceral Americana", através do cultivo das plantas "Cro- REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para que seja
talária (Crotalária Juncea) e "Citronela (Cymbopogon Winteria- oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de
(Continua na página seguinte)
nus), e dá outras providências", cujo projeto foi de minha autoria;
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2014
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I N D I C A Ç Ã O Nº 211/2014
CONSIDERANDO que o nosso estádio municipal tem sido assunto de matérias onde se reivindica melhorias;
CONSIDERANDO que o estádio dá acesso a várias ruas e os
moradores se sentem indignados do tamanho estado de abandono por fora do estádio;
CONSIDERANDO que compreendemos que providências já estão sendo tomadas para a reforma do mesmo; porém, para que
se evitem transtornos, como a proliferação de insetos e animais
peçonhentos, que seja feita uma limpeza em volta do estádio e
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB),
conservar até que se inicie tal obra no estádio municipal e, assim,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor
REQUERIMENTO Nº 132/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, competente fazer limpeza em volta do Estádio Municipal Pedro
para que seja constado na ata da presente sessão, Votos de Leite Ribeiro.
Pêsames pelo falecimento do recém nascido WESLEM KAUÊ CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
BUENO ACÁCIO, ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2014, em nosSILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
sa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à faI N D I C A Ç Ã O Nº 212/2014
mília enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014. CONSIDERANDO que a nossa cidade não dispõe de muitas opções de esporte, lazer e entretenimento, onde a maioria das pesAPARECIDO BONATO - Vereador (PSDB), ALMIR COSTA DE OLI- soas buscam outras localidades para se divertir ou praticar esVEIRA - Vereador (PT), ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador portes;
(PSDB), HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD), JOAQUIM CONSIDERANDO que muitas pessoas praticam esportes (camiVIEIRA - Vereador (PV), JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE nhadas) na via de acesso que liga o nosso Município à SP 294,
SOUZA - Vereadora (PTB), MILTON IDIE - Vereador (DEM), NIVAL- gerando muita insegurança, pois não existe proteção adequada
para os esportistas praticarem a caminhada de forma segura;
DO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB),
CONSIDERANDO que muitos Municípios mantêm um centro esSILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
portivo que abrange as várias categorias esportivas, proporcionando comodidade e segurança aos usuários;
I N D I C A Ç Ã O Nº 209/2014
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de INDICO a Deputada Estadual ANA PERUGINI (PT), para que apreIrapuru, para que estude a possibilidade de instalar tubulação na sente junto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz, entre os números 534 a 577, EMENDA PARLAMENTAR no sentido de destinar recursos finanbem como entrar em contato com a Elektro no sentido de instalar ceiros para Irapuru, via Governo do Estado para construção de
braços com luminárias nos postes desta mesma localidade, rei- uma Praça Esportiva abrangendo pista de atletismo, campo de
futebol, quadra poliesportiva entre outros.
terando a Indicação nº 029/2013 de minha autoria.
JUSTIFICATIVA: A falta de tubulação neste local está danificando a CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
camada asfáltica devido às chuvas fortes. Saliento ainda, que a
falta de tubulação está também ocasionado preocupação nos ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
moradores daquelas imediações, pois devido à terraplanagem
efetuada no local onde passa a camada asfáltica, bem como a M O Ç Ã O Nº 070, 19 DE FEVEREIRO DE 2014
falta de tubulação para escoamento da água, tem ocasionado Apresento à Mesa, após ouvido o douto Plenário, VOTOS DE CONuma aglomeração de água na região, trazendo muita umidade GRATULAÇÕES aos proprietários da Auto-Mecânica do Gugu, o
nas residências daquele local, causando insegurança e preocu- jovem casal Marcelo da Silva Tieppo e Luana de Oliveira Guilherme Tieppo, instalada à Rua São Paulo, nº 462, oferecendo o conpação aos moradores.
Com relação à iluminação neste setor da Rua Maestro Juvêncio serto de carros em geral, com os serviços de qualidade.
Aquiles Diniz, também é um fator de muita importância, pois os É surpreendente como a nossa cidade está atraindo ótimas camoradores das imediações clamam por mais segurança no local sas comerciais, e agradecemos pela capacidade dos proprietárie nós, homens públicos, temos que lutar pela segurança e tran- os em visualizar o futuro e o progresso de Irapuru.
Ressalto que ouvimos dizer que algumas cidades da região esquilidade da nossa população.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014. tão se desenvolvendo com a instalação de empresas; porém, a
nossa cidade também acolhe a todos de braços abertos e nós,
homens públicos, desejamos sucesso e tem o nosso apoio.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
Muitas pessoas residem aqui há décadas desde seus nascimentos, outras vieram para cá há muitos anos e permanecem
I N D I C A Ç Ã O Nº 210/2014
CONSIDERANDO que o pessoal do Clube da 3ª Idade sempre aqui, outras retornaram para Irapuru e todas tem o intuito e a
teve todo o material necessário como, por exemplo: colchonete, esperança de ver a Caçula Gigante crescer, e basta tão somente
pezinho para ginástica, enfim, todos os materiais para as ativida- acreditar e esforçar-se diariamente fazendo a sua parte.
O sucesso está em todo e qualquer cidadão que confia no seu
des físicas recomendadas pelos profissionais da área;
CONSIDERANDO que há mais de um ano não dispõem de tais potencial de trabalho; tem esperança do dia seguinte ser melhor
que o anterior e, assim, tem o mérito de suas conquistas e vitórimateriais e não se sabe o fim que levaram esses materiais;
CONSIDERANDO que esse pessoal está reivindicando esses as.
materiais para que possam realizar as atividades físicas de ma- Vossas Senhorias tem tudo para contribuir de forma significativa
com o desenvolvimento de Irapuru, eis que acreditam em nosso
neira eficaz,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que providencie junto comércio, e estão de parabéns em instalar essa empresa em
ao setor competente os materiais para o pessoal da 3ª Idade Irapuru.
Deixo aqui o meu abraço com carinho e agradecimento.
praticar suas atividades físicas, sendo muito importante.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014. CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.
Irapuru, bem como ao Dr. Mauro Villanova, DD. Gerente do Núcleo
da CDHU de Presidente Prudente, de conformidade com a legislação vigente, solicitando-o as seguintes informações:
* - Se foi dado início ao processo de licitação para a conclusão
das obras?
* - Se existe previsão para o reinício das obras?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.

SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)

JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV), JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereador (PTB)

