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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 02 de junho de 2016

REQUERIMENTO Nº 355/2016
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento do senhor FUAD BARBARA, ocorrido no dia 21 de
maio de 2016, em nossa cidade.
O comerciante Fuad Barbara era uma grande pessoa que
sempre procurou defender a comunidade e acreditou em Irapuru. Era considerado o comerciante mais antigo do município.
Sua loja de calçados já se aproximava dos 60 anos de fundação
e dali, tirou o sustento da família, como da mesma forma os
estudos dos filhos.
Tinha um grande número de amigos e admiradores pelo seu
jeito sempre alegre. Foi um ótimo pai, exemplo familiar e excelente comerciante.
Deixou o nosso convívio para ir junto de Deus.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE JUNHO DE 2016.
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB);
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS Vereador (PSD); JOSÉ MAURO BONFIM - Vereador (PR); MILTON
IDIE - Vereador (DEM); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador
(PSDB); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
REQUERIMENTO Nº 356/2016
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para que
seja oficiado o Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal de
Irapuru, bem como a senhora Ariane Junqueira Strasser, DD.
Secretária Municipal de Saúde, nos termos da legislação em
vigor, solicitando as seguintes informações e documentações:
* – Encaminhar Relatório detalhado mensal especificando
todos os gastos realizados pela Administração Pública na área
da saúde de nosso Município, durante o período de janeiro de
2016 até a presente data.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE JUNHO DE 2016.

TON IDIE - Vereador (DEM); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador (PPS)
I N D I C A Ç Ã O Nº 457/2016
CONSIDERANDO que em fevereiro de 2016 apresentei a Indicação nº 424/2016, solicitando ao Prefeito Municipal para que
junto ao Presidente da Associação dos Produtores Rurais estudassem a possibilidade de diminuir o valor da hora-máquina
para a utilização do trator em serviços para os agricultores do
nosso município;
CONSIDERANDO que na oportunidade o Presidente da Associação dos Produtores Rurais veio até esta Casa para expor a
real situação da Associação e seus projetos, a qual foi uma ótima reunião, bem esclarecida e pudemos ver que o Senhor Ivan
Carlos Gomes está fazendo um excelente trabalho frente à Associação que vem crescendo expressivamente;
CONSIDERANDO que também havia sugerido que se a administração cedesse um funcionário tratorista da Prefeitura Municipal para executar os serviços para a Associação para prestar
serviços aos agricultores, não seria necessário pagar o tratorista, amenizando as dificuldades;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para ceder um funcionário tratorista da Prefeitura
Municipal para atender os serviços dos pequenos agricultores
através da Associação dos Produtores Rurais, para que fiquem
mais em conta as horas trabalhadas com o trator, eis que alguns
deles não tem condições de pagar o tratorista.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 24 DE MAIO DE 2016.
JOSÉ MAURO BONFIM - Vereador (PR)

I N D I C A Ç Ã O Nº 458/2016
CONSIDERANDO que a falta de iluminação no cruzamento da
Rua Rio Branco com a Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz está
gerando descontentamento aos moradores das imediações
devido parte deste setor permanecer muito escuro no período
noturno causando insegurança;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
de Irapuru, para que providencie junto a Elektro a instalação de
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
postes com luminárias no cruzamento da Rua Rio Branco com a
Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz, reiterando a Indicação nº
REQUERIMENTO Nº 357/2016
375/2015 de minha autoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE JUNHO DE 2016.
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para que
seja oficiado o Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal
de Irapuru, bem como ao senhor José Edson Moysés Filho, ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
DD. Secretário Municipal de Educação, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e docuI N D I C A Ç Ã O Nº 459/2016
mentações:
CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal apro* – Encaminhar Relatório detalhado mensal especificando vou em sessão extraordinária realizada no dia 25/05/2016 o Protodos os gastos realizados pela Administração Pública na área jeto de Lei nº 2.742, de 18/05/2016, que “Autoriza o Município de
da educação de nosso Município, durante o período de janeiro Irapuru/SP a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e
de 2016 até a presente data.
dá outras providências”, visando pavimentação asfaltica de ruas
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE JUNHO DE 2016. e avenidas de nosso Município;
CONSIDERANDO que existem várias ruas de nossa cidade
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
que estão totalmente esburacadas, necessitando urgentemente de reparos;
REQUERIMENTO Nº 358/2016
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen- de Irapuru, para que junto o setor competente desta municipalitais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo dade, estude a possibilidade de proceder o recapeamento das
falecimento do Ex-Vereador ANTONIO COVA, ocorrido no dia 26 seguintes ruas de nossa cidade:
de maio de 2016, na cidade de Junqueirópolis.
1 – Rua Ângelo Meneguesso – trecho entre a Rua Carlos
O senhor Antonio Cova exerceu a vereança junto a Câmara Gomes e Avenida 09 de Julho;
2 – Rua Pedro Leite Ribeiro – trecho entre as Ruas José
Municipal de Irapuru durante a 12ª Legislatura (2001 a 2004).
Durante sua vida pública prestou relevantes serviços a nossa Teodoro de Oliveira e Alberto Galetti;
3 – Rua José Teodoro de Oliveira;
comunidade, sendo muito querido e respeitado por todos! Irapuru está de luto por ter perdido uma das suas maiores personali4 – Rua Alécio de Souza Machado;
dades!
5 – Rua Sete de Setembro – trecho entre a Avenida Osvaldo
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à Cruz e Rua Alécio de Souza Machado;
6 – Rua Augusto Coelho Júnior e demais ruas do Conjunto
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE JUNHO DE 2016. Habitacional “O Canto do Uirapuru”;
7 – Todas as Ruas do Conjunto Habitacional “Estevan NasciALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); JOYCE ARIANE JA- mento”.
COMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); ENIVALDO MARCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 02 DE JUNHO DE 2016.
TINS DA COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS Vereador (PSD); JOSÉ MAURO BONFIM - Vereador (PR); MIL- NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Fone ( 18 ) 3861-1195-3861-2007
Caixa Postal 01 - CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ 44.926.723/0001-91 - Email:pmadmirapuru@hotmail.com

EDITAL DE EXUMAÇÃO
SILVIO USHIJIMA, Prefeito do Município de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais faz saber
a todos os interessados, que será feita a exumação dos despojos mortais, no Cemitério Público Municipal de Irapuru, São
Paulo, sendo somente efetuada a exumação nas Quadras e Lotes abaixo discriminados. Os despojos mortais serão
devidamente colocados em urnas específicas e depositados no ossário geral dentro do próprio cemitério. Terão um prazo
máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital para comparecerem junto à Prefeitura Municipal para os
devidos esclarecimentos. Decorrido o prazo do parágrafo anterior sem manifestação dos interessados dê-se cumprimento
ao decidido.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Irapuru, 02 de Junho de 2016.
SILVIO USHIJIMA
PREFEITO MUNICIPAL
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ESPOR
TES:
ESPORTES:

A Diretoria de Esportes,
Lazer e Juventude através da
Prefeitura Municipal de Irapuru, informa que venceu a
cidade de David Canabarro
RS no Dia do Desafio 2016
que ocorreu no último dia 25
de abril.
Segundo os organizadores, houve uma participação
de 64,18% da população de
Irapuru, enquanto a cidade
gaúcha registrou uma participação de 6,62%.
Binho enaltece as parcerias que a Diretoria de Esportes mais uma vez firmou neste
ano, e novamente conseguimos movimentar o maior número de pessoas possíveis.
“Agradecemos a todos
que participaram e colaboraram para essa vitória, profes-

sores, alunos, funcionários
públicos, a escola Profº José
Edson Moysés, a escola
Municipal Pedro Leite Ribeiro, Projeto Espaço Amigo,
Projeto Guri, Crass, Promoção Social, Emefei, Conselho Tutelar, PSF I, PSF II,
Melhor Idade, Secretaria da
Saúde, Fundação Casa I,
Fundação Casa II, Projeto de
Volei, Projeto de Tênis de
Mesa, Projeto de Futsal e o
Projeto de Karatê. Queremos agradecer também a
Professora Karina e Instrutora de Zumba Michelle que
movimentaram todos dentro
do Ginásio de Esportes. São
através das parcerias que tornamos o esporte de nossa
cidade cada vez mais forte e
conhecido.” - finaliza Binho.

Irapuru vence
Dia do Desafio 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Fone ( 18 ) 3861-1195-3861-2007
Caixa Postal 01 - CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ 44.926.723/0001-91 - Email:pmadmirapuru@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.
Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância com a
legislação vigente, faz saber que ficam os candidatos aprovados no Concurso Público 02/2014, abaixo relacionados, convocados a se apresentarem munidos de documentação para
habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado.
Cargo: Motorista
Classificação
Nome
1°
DEONÍSIO RIBAS DE SOUZA
2º
CLÁUDIO HORAS DA SILVA

Leia, Assine e Anuncie
Jornal A VOZ
3861-1606

RG
16.209.676-8
34.936.288-9

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:
- Xerox do RG
- Xerox do CPF
- Xerox do titulo de eleitor
- Xerox da CNH
- Xerox da carteira de trabalho
- Xerox da certidão de casamento ou nascimento
- Xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de 14
anos
- Xerox do diploma do grau de escolaridade
- Xerox do certificado de reservista
- Xerox do comprovante de residência
- 2 fotos 3X4
- Xerox do PIS/PASEP
- Nº conta corrente Bradesco
- Certidão de quitação eleitoral ou comprovante da última eleição
- Antecedentes criminais
PERÍODO: Do dia 6 a 10 de Junho de 2016
LOCAL: Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Irapuru, sito à Rua Ângelo Meneguesso, 475,
Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 08:00 as 16:00 horas
OBSERVAÇÕES:- 1- Quando da entrega das documentações
será agendado para o candidato exame médico admissional,
o qual será efetuado por médico indicado pelo município;
2- O não comparecimento pessoal do candidato para apresentação dos documentos no período determinado implicará
na desistência da ocupação do cargo. Irapuru/SP, 03 de Junho de 2016.
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal

B1 - Irapuru - 04 de junho de 2016 - A VOZ

Motoristas reclamam de buracos existentes em ruas
importantes da cidade

Um motorista há muito radicado
em Irapuru, procurou a redação deste
jornal a fim de levar o seu reclame
quanto a situação de vários pontos de
ruas da cidade, que estão sendo tomados por buracos. Alegou que assim estava fazendo pelo simples fato de chamar a atenção pois na maioria dos casos, oferecem danos aos veículos, como
já aconteceu com o seu durante a semana.
Ele fez questão de citar locais
perigosos, como o cruzamento da São
Paulo com a Euclides da Cunha, pois
foi justamente nesse local que seu veículo sofreu uma pequena avaria. Segundo ele, vindo do Centro de Saúde, pela
São Paulo ao entrar na Euclides da
Cunha pela direita, foi traido pelo buraco ali existente.
Frente a tudo isso, fez outras referências de buracos que há muito deveriam ter sido tapados. No caso da
área de intersecção da Rui Barbosa
com a Carlos Gomes, as ruas receberam benefeitorias de recapeamento, mas
justamente aquel trecho ficou do mesmo jeito e, sua situação sofrendo avarias a todo instante. Na semana, um morador jogou terra para aliviar o proble-

ma, mas com as chuvas de nada adiantou.
Outros pontos foram citados,
como exemplo o da Euclides da Cunha com a Carlos Gomes, a da São
Paulo com a Angelo Meneguesso e outros. Segundo ele, é necessário que
mesmo sendo medidas paliativas, possam ser executadas a fim de evitar o
grande avanço do buraco.
Por outro lado, como pessoas de
outras cidades aqui chegam e trafegam
pela ruas, a má impressão é muitio
preocupante em se tratando de uma cidade que vem buscando a sua
credibilidade em toda a região.
As colocações feitas pelo motoristas foram verificadas e quando fotografadas tinham o apoio de moradores
próximos que ratificavam a necessidade de reparos.

(Fotos: Grupo Imprensa)

Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 e
surgiu com o objetivo de promover uma conscientização global sobre o tema, proporcionando formação e incentivando
atitudes ambientais importantes para o futuro do planeta.
Nesses 44 anos, desde a criação da data, muitos foram os
avanços e as contribuições em prol da natureza, mas ainda há
um longo caminho a ser percorrido. Uma questão que ultrapassa o ponto de vista apenas preservacionista, pois precisa
ser entendida também como algo necessário para as presentes
e futuras gerações.
O Papa Francisco, um apaixonado pela Obra da Criação,
lançou em 2015 a sua Encíclica "Louvado Seja", que nos convida a um diálogo acerca do que ele chama de "nossa Casa
Comum". O documento apresenta a temática ambiental considerando inseparáveis a preocupação com a natureza que nos
abraça, a prática da justiça para com os mais necessitados, o
empenho particular de cada um na sociedade e a busca da paz
interior.
O Papa Emérito, Bento XVI, também voltou seu olhar
para essa questão e propôs "reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento
irresponsável, uma cultura que molda a convivência humana,
e por consequência, o próprio ambiente social também vive
suas chagas."
Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) lançou a Campanha da Fraternidade Ecumênica, com

o tema: "Casa Comum, nossa responsabilidade" e o lema: "Quero
ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho
que não seca" (Am 5,24). A partir desta temática, conclamou a
população a assumir o desafio de proteger essa Casa Comum e
a se unir por um desenvolvimento sustentável e integral.
As propostas da Encíclica e da Campanha da Fraternidade
apontam para uma ecologia integral, que apresente o lugar específico que o ser humano ocupa no mundo, bem como suas
relações com a realidade que o cerca assumindo a responsabilidade com essa Casa Comum.
É necessário entender que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de
todos. Significado que nos permite olhar de maneira diferente
o que está ao nosso redor, e ser solidários com o próximo.
Hoje, na perspectiva ambiental, o planeta é uma grande herança que deve ser passada de geração para geração, e cujos
frutos devem beneficiar a todos.É necessário voltar a sentir
que precisamos uns dos outros, que somos responsáveis pelo
bem-estar do outro.
O Meio Ambiente é a expressão de um desígnio de amor e
de verdade que nos chama a uma vocação autêntica, enraizada
na liberdade responsável de gerir, guardar e cultivar todo esse
patrimônio que não tem idioma, nem nacionalidade, e que é
sem fronteiras.
Marcelo Chaves é missionário da Comunidade Canção Nova

