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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 08 de maio de 2014

REQUERIMENTO Nº 149/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constados na ata da presente sessão,
Votos de Pêsames pelo falecimento do Senhor JULIO RIBEIRO, ocorrido no dia 20 de abril de 2014, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 23 DE ABRIL 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)

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)
REQUERIMENTO Nº 153/2014
CONSIDERANDO que há notícias extra-oficiais que o Município de Irapuru celebrou convênio com o Governo do Estado visando a construção de uma “ponte” na Estrada Municipal
30-B, divisa com o Município de Pacaembu;
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 realmente o Município de Irapuru celebrou convênio
com o Governo do Estado visando a construção de uma “ponte” na Estrada Municipal 30-B, divisa com o Município de Pacaembu?
* - Em caso positivo, se já foi liberado para o Município de
Irapuru os recursos financeiros destinados a construção da
referida “ponte”? E, se há previsão para o início das obras?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
2014.

REQUERIMENTO Nº 150/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constados na ata da presente sessão,
Votos de Pêsames pelo falecimento do Senhor ALBINO FERREIRA, ocorrido no dia 02 de maio de 2014, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
2014.
REQUERIMENTO Nº 154/2014
CONSIDERANDO que desde tempos pretéritos foram iniALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); APARECI- ciadas no Centro de Saúde “Nelcídio da Silveira Bastos” obras
DO BONATO - Vereador (PSDB) ; ENIVALDO MARTINS DA de ampliação, mais especificadamente na parte dos “fundos”;
COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS CONSIDERANDO que as referidas obras estão paralisaVereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV); JOYCE das desde algum tempo;
ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB);
REQUEIRO à Mesa após ouvido o douto Plenário, para
MILTON IDIE - Vereador (DEM); NIVALDO DONIZETI BRA- que seja oficiado ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do
GA - Vereador (PSDB); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Município de Irapuru, de conformidade com a legislação viVereador (PPS)
gente, solicitando-o as seguintes informações:
* - Informar por quais motivos as referidas obras estão paralisadas.
REQUERIMENTO Nº 151/2014
* - Informar se há previsão para o reinício das obras.
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimenCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
tais, para que seja constados na ata da presente sessão,
Votos de Pêsames pelo falecimento da Senhora TOMOE 2014.
MUKUDAÍ, ocorrido no dia 02 de maio de 2014, em nossa
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
REQUERIMENTO Nº 155/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen2014.
tais, para que seja constados na ata da presente sessão,
Votos de Pêsames pelo falecimento da Senhora MARIA JOSÉ
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); APARECI- DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 10 de abril de 2014, em nossa
DO BONATO - Vereador (PSDB ; ENIVALDO MARTINS DA cidade.
COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS - Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
Vereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV); JOYCE família enlutada.
ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE 2014.
MILTON IDIE - Vereador (DEM); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS); ALMIR
Vereador (PPS)
COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); APARECIDO BONATO - Vereador (PSDB); ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS - VereREQUERIMENTO Nº 152/2014
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen- ador (PSD); JOAQUIM VIEIRA tais, para que seja constados na ata da presente sessão, Vereador (PV); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE
Votos de Pêsames pelo falecimento do Senhor PERMINO SOUZA - Vereadora (PTB); MILTON IDIE - Vereador (DEM);
FRANCISCO DO CARMO, ocorrido no dia 05 de maio de 2014, NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimenI N D I C A Ç Ã O Nº 244/2014
to à família enlutada.
CONSIDERANDO que a antiga ponte localizada na EstraCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE da Municipal 30-IRU 020 que dá acesso ao Bairro Alto Alegre
2014.
está deteriorada pela ação do tempo e forças da natureza;
CONSIDERANDO que os usuários desta Estrada enfrenALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); APARECI- tam dificuldades para passarem nesse local, devido a um granDO BONATO - Vereador (PSDB); ENIVALDO MARTINS DA
(Continua na página seguinte)
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de declive, prejudicando os proprietários rurais;
CONSIDERANDO que para melhorar essa estrada é necessária a reconstrução da ponte, para facilitar o trânsito;
CONSIDERANDO que com a construção da ponte o problema será sanado e irá beneficiar os proprietários rurais bem
como os usuários da referida estrada,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que junto aos órgãos competentes, busque recursos financeiros para reconstruir a ponte localizada
na Estrada Municipal 30-IRU 020 que dá acesso ao Bairro
Alto Alegre, assegurando aos nossos munícipes, usuários
desta Estrada, um trânsito melhor, reiterando a Indicação nº
89/2013 de minha autoria, subscrita pelo vereador Nivaldo
Donizeti Braga.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 07 DE MAIO DE
2014.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador; NIVALDO
DONIZETI BRAGA - Vereador
I N D I C A Ç Ã O Nº 245/2014
INDICO ao Senhor Ed Fábio Coutinho, DD. Gerente da
Agência do Bradesco de Irapuru, para que providencie máquinas de auto-atendimento (caixas eletrônicos) novas e modernas para ficar à disposição dos clientes que dependem do
serviço no local.
JUSTIFICATIVA: Como é do conhecimento de todos através dos caixas eletrônicos os clientes do Banco pode realizar
transferências, saques, depósitos, consulta de saldos e extratos, entre outros. No entanto, tem ocorrido que o caixa
eletrônico quebrou e após o conserto o serviço voltou a apresentar problemas logo em seguida e, consequentemente,
causou transtorno para os clientes.
Saliento que quando ocorre que um caixa eletrônico fica
sem funcionar a fila de clientes se estende gerando o incômodo, e quando dois quebram ao mesmo tempo, e até que os
técnicos venham fazer os devidos reparos a situação fica mais
complicada.
Assim sendo, indico que sejam disponibilizados caixas
eletrônicos novos e modernos como os das agências do Bradesco das cidades vizinhas, que funcionam com um serviço
de rapidez e segurança.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
2014.

CONSIDERANDO que não temos um Pronto Atendimento
e as consultas médicas pelos ESFs funcionam com o sistema de agendamento;
CONSIDERANDO que às vezes a data do agendamento
até o dia da consulta médica demora aproximadamente dez
dias;
CONSIDERANDO que a população está reclamando por
essa demora, o que considero justo o descontentamento;
CONSIDERANDO que o atendimento médico noturno é
somente para emergência;
CONSIDERANDO que no momento que o paciente vai até
o ESF, o problema não sendo de emergência, porém, se demorar dias para ser consultado pode se agravar;
CONSIDERANDO por fim, que seja estudada uma forma
alternativa de solucionar o problema no que se refere ao agendamento de consultas médicas nos ESFs,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru e ao Secretário Municipal da Saúde, Senhor
Ademar Calegão para que na impossibilidade de ter mais
médicos, que seja estabelecido que o atendimento médico
seja feito por ordem de chegada do paciente, no período diurno.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
2014.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº 248/2014
CONSIDERANDO que a SP 294 (Rodovia Comandante
João Ribeiro de Barros) está passando por inúmeras reformas;
CONSIDERANDO que o trevo de nossa cidade localizado
na referida rodovia está com suas sinalizações precárias, dificultando o acesso dos motoristas ao município de Irapuru e
a Rodovia Júlio Budisk;
CONSIDERANDO que há uma grande movimentação de
veículos e caminhões devido o local dar acesso a outra Rodovia e região de nosso Estado;
CONSIDERANDO que segundo relatos de várias pessoas, devido o local estar com sua sinalização precária, muitos
motoristas estão se perdendo, tanto no sentido oeste/leste
quanto no sentido leste/oeste;
INDICO ao senhor JOÃO AUGUSTO RIBEIRO, DD. Engenheiro do DER. 12, para que providencie melhoramentos na
sinalização do trevo situado na SP 294 (Rodovia Comandante
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
João Ribeiro de Barros) que dá acesso ao município de Irapuru e a Rodovia Júlio Budisk, pelos motivos acima citados.
I N D I C A Ç Ã O Nº 246/2014
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
CONSIDERANDO que o Pólo de Academia de Saúde “Ve- 2014.
reador Paulo Kooiti Suda” foi inaugurado no dia 02 de maio de
2014;
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
CONSIDERANDO que tanto as obras quanto as instalações ficaram ótimas, o que proporcionará muitos benefícios
I N D I C A Ç Ã O Nº 249/2014
para nossa população;
CONSIDERANDO a existência de uma “cratera” na confluCONSIDERANDO que o local é adequado e propicia muita ência da Avenida Osvaldo Cruz com a Rua Alfredo Zanardi;
tranquilidade para os freqüentadores, entretanto, a acessibiliCONSIDERANDO que o referido desnível da camada asdade do local está um pouco prejudicada pela falta de acesso fáltica existe desde muito tempo e até a presente data não
através da Rua Pedro Leite Ribeiro ao local para os portado- foram tomadas providências por parte do Executivo para sares de necessidades especiais;
nar este problema;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito MuniCONSIDERANDO que o referido local é movimentado tancipal de Irapuru, para que determine ao setor competente desta to por veículos quanto por pedestres e tal problema tem geramunicipalidade, rebaixar a guia de sarjeta defronte o Pólo de do insegurança e desconforto por quem utiliza a citada via
Academia de Saúde “Vereador Paulo Kooiti Suda”, localizado pública;
no jardim municipal “Osvaldo Leite Ribeiro”, via Rua Pedro
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito MuniLeite Ribeiro, promovendo assim a acessibilidade do local aos cipal de Irapuru, para que determine ao setor competente desta
portadores de necessidades especiais.
municipalidade, proceder o conserto do desnível do local, bem
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE como o recapeamento da camada asfáltica com a máxima
2014.
urgência, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 08 DE MAIO DE
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
2014.
I N D I C A Ç Ã O Nº 247/2014

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
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Inaugurado em Irapuru polo de Academia de Saúde
“Paulo Kooiti Suda”
no Federal, através do Ministério da Saúde, na ordem
de R$ 180.068,00, sendo
muito bem feito e supervisionado pela atual Administração Municipal, que tem como
prefeito Silvio Ushijima.
O nome dado ao empreendimento foi em homenagem ao ex-vereador Paulo Kooiti Suda, por iniciativa
de Lei Municipal do vereador do PT Almir Costa de
Oliveira, projeto este aproSilvio Ushijima, Hugo Freitas, Almir Costa, 1ª Dama Carla, e
vado por unanimidades dos
integrantes da família Suda.
vereadores à Câmara Muni- que foi Edil na Câmara Mu- das, deputado federal Eleuses
cipal de Irapuru. Paulo Suda nicipal de Irapuru na 11ª Paivas, servidores da área da
Legislatura e que faleceu no Saúde, muitos populares e
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
transcurso da mesma. A inau- claro, com integrantes da faExtrato de Edital de Tomada de Preços n. 06/2014.
guração contou com a pre- mília Suda, que vieram de
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as
Leis Federais n. 8.666/93 e suas alterações, torna público,
sença de vários vereadores São Paulo e Boituva especique realizará Tomada de Preços no dia 05 de junho de
locais, autoridades constituí- almente para o evento.

Foi inaugurado no último dia 02 de maio, fazendo
parte alusivas as comemorações do 66º aniversário do
município de Irapuru, o Pólo
de Academia de Saúde,
construído em local estratégico e de excelente localização na Praça Municipal “Prefeito Álvaro Leite Ribeiro”,
que tem como objetivo incentivar e desenvolver praticas de atividades físicas, para
uma melhor saúde.
O Pólo de Academia
de Saúde foi construído com
recursos oriundos do Gover-

2014, às 14H00min para entrega dos envelopes e as
14h:20min para a abertura dos envelopes, na sala de Licitações, situada à Rua Angelo Meneguesso, 475, Centro.
Objetivando a Execução de 16.651,00m² de recapeamento asfáltico, do tipo CBUQ, com 3cm de espessura, em vias do município de Irapuru/SP, Os recursos
são oriundos de termo de Convênio n. 147/2014, celebrado
entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional, esta por sua
Unidade de Articulação com municípios, e o Município de
Irapuru/SP. O cadastro das empresas interessadas deverá
ser realizado três dias anteriores a data da abertura dos
envelopes. O Edital da Tomada de Preços n 06/2014, Processo Licitatório n. 41/2014 em sua integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo
Setor de Licitações, nos dias de expediente, no horário
das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30min, através do
telefone
(18)
3861-2007
ou
pelo
email:pmadmirapuru@hotmail.com. Irapuru/SP,07 de maio
de 2014. Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 11/2014.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as
Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que
realizará Pregão Presencial no dia 26 de maio de 2014, às
14H00min, na sala de Licitações, situada à Rua Angelo
Meneguesso, 475, Centro. Objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de Mão de obra, veículos e equipamentos para a realização de "limpeza de esgoto", em
varias ruas do perímetro urbano da cidade de Irapuru/SP. O
Edital do Pregão n.11/2014, Processo Licitatório n. 39/2014
em sua integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura
Municipal de Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo Setor de Licitações, nos
dias de expediente, no horário das 08h00 às 11h00 e das
13h00 às 16h30min, através do telefone (18) 3861-2007 ou
pelo email:pmadmirapuru@hotmail.com. Irapuru/SP,07 de
março de 2014. Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.

Evoluindo
sempre
com Você!

RESUMO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2014.
PROCESSO N. 27/2014.
OBJETIVO: construção de ponte mista(estrutura de concreto armado e viga metálica) sobre o Córrego da Ilha, na
Estrada Municipal IRU-030 A, conforme plano de trabalho
constante do processo n.º 146.380/2013. Os recursos são
oriundos de termo de Convênio n. N.º CMIL- 050/630/13,
que o Município de Irapuru celebrou com o Estado de São
Paulo por intermédio da Casa Militar e esta por sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil- CEDEC, objetivando a
transferência de recursos financeiros para execução de obras
e serviços destinados a medidas preventivas ou recuperativas de Defesa Civil.
HOMOLOGAÇÃO: 30 DE ABRIL DE 2014.
Empresa Vencedora: TUCANO'S TERRAPLENAGENS E
CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 03.040.646/000190, com sede à Rua Plácido de Castro, 325- Jardim Estoril,
na cidade de Presidente Prudente/SP.
Contrato n. 040/2014, firmado em 07 de maio de 2014 com
a empresa TUCANO'S TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 03.040.646/0001-90, com
sede à Rua Plácido de Castro, 325- Jardim Estoril, na cidade de Presidente Prudente/SP, no valor total de R$
279.161,10 (Duzentos e setenta e nove mil cento e sessenta e um reais e dez centavos) .
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias) a contar da
Ordem de Serviço.

