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OFÍCIO Nº 234/2015 - EXECUTIVO

OFÍCIO Nº 244/2015 - EXECUTIVO

Irapuru/SP, 02 de Setembro de 2015.

Irapuru/SP, 18 de Setembro de 2015.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 257/2015

Assunto: Resposta ao requerimento nº 288/2015

Senhor Presidente,
Em atenção ao requerimento acima em que indagam os
dias e horários que o diretor de esportes, lazer e juventude
desenvolve suas atividades no Ginásio de Esportes, temos a
esclarecer que o Sr. Fábio Barbara ocupa o cargo em comissão de Diretor de Esportes, Lazer e Juventude e como todo e
qualquer cargo em comissão, sua jornada de trabalho na
administração pública é de oito horas diárias e regime de
dedicação integral.
A Diretoria de Esporte, Lazer e Juventude é responsável
em promover o desenvolvimento do esporte, articular políticas de apoio e patrocínio às atividades do esporte e lazer,
valorizar e incentivar a prática do esporte, manter e preservar
os espaços públicos destinados às atividades de esporte e
lazer, elaborar e divulgar calendário municipal e promover as
atividades esportivas e de lazer proporcionando recreação a
comunidade.
E assim tem exercido suas atribuições tanto que o Ginásio
de Esportes que se encontrava interditado em 2012 fora reformado e hoje, além de ser usado pela população, abriga projetos
de Karatê todas as terças e quintas-feiras; Tênis de Mesa todas
as terças-feiras; Futsal todas as quintas e sextas-feiras.
E assim, Irapuru tem conseguido obter resultados importantes em campeonatos regionais, tais como:
Jogos
Regionais
Ano

2013

2014

2015

Qtde de
municípios
participantes

70

70

70

Modalidade esportiva

Medalhas

5 ( futsal, futebol de
campo, voleibol de areia,
atletismo, tênis de mesa)
e
gateball
como
modalidade extra
8 (futsal, futebol de
campo, atletismo, tênis
de mesa, tênis de
campo, biribol, karatê,
voleibol de areia,) e
gateball
como
modalidade extra

-

14 (futsal, futebol de
campo, atletismo, tênis
de mesa, biribol, karatê
masculino,
karatê
feminino, voleibol de
areia, basquete, voleibol,
ciclismo,
natação
masculino,
natação
feminino,
xadrez)
e
gateball
como
modalidade extra

Classificação final

38ª

01 Ouro no
karatê
feminino
01
prata
karatê
masculino
02
bronze
karatê
feminino
01
bronze
tênis
de
campo
01 ouro karatê
feminino
01
prata
karatê
feminino
01
prata
xadrez
04
bronze
karatê
feminino
01
bronze
karatê
masculino
01
bronze
tênis de mesa
01
bronze
gateball como
modalidade
extra

18ª

12ª

A utilização por terceiros se dá via agendamento e a limpeza é executada por servidores que efetuam a limpeza da
praça.
Por fim, o relatório de atividades da diretoria de esportes é
encaminhada a esta casa legislativa semestralmente.
Sendo o que tinha a informar colocamo-nos à inteira disposição e reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
SÍLVIO USHIJIMA - Prefeito Municipal
A Sua Excelência, O Senhor,
JOAQUIM VIEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Irapuru - SP

Senhor Presidente,
Em atenção ao requerimento acima, temos a informar
que muito em breve será executada obras de contenção
do escoamento de águas nas proximidades da academia
ao ar livre “Francisco Alves Moreira”, provavelmente com
plantação de gramas e até o momento não fora executado
em razão de falta de recursos financeiros.
Sendo o que tinha a informar colocamo-nos à inteira
disposição e reiteramos votos de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
SÍLVIO USHIJIMA - Prefeito Municipal
ASua Excelência, O Senhor,
JOAQUIM VIEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Irapuru - SP

Leia, Assine e Anuncie
Jornal A VOZ
3861-1606
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A Prefeitura Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo nos termos do parágrafo único do art.
48, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e também
ao contido no art. 44, da Lei Federal nº 10.257, de
10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades., convida a População, o Poder Legislativo, os partidos
políticos, Sindicatos, Entidades, Clubes de Serviços, Conselhos e Associações para no dia 28 de
Setembro de 2015 as 19:00hs no Centro Cultural, sito a Avenida 9 de Julho 298 a participar de
Audiência Pública para elaboração do Orçamento Municipal e Lei de Diretrizes Orçamentária a entrar em vigência a partir de 01 de Janeiro
de 2016.

