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EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.300

ANIVERSARIANTES:
06/08

08/08

RA
09/08
10/08

11/08
12/08

- TAIANE GIACOMINI
- YOSHIAKI MIADA
- ANA CARLA FERNANDES
- LETÍCIA DOS SANTOS SOARES
- CLAUDINEI INÁC DA SILVA
- EDUARDO DE FREITAS JUNIOR
- MATHEUS MARTINS DE SOUZA
- MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEI- TELMA CRISTINA PACITO JACOMINI
- TÂNIA APARECIDA PACITO ANDRADE
- ROSELI SOARES JACOMINI
- JOÃO OLIVEIRA COELHO
- NELSON HIROSHI KAKIDA
- JOSÉ ROBERTO BAPTISTA
- MARCELO LIMA
- CLÁUDIO PERES PASSARELLI
- CLAUDEMIR PEREIRA BEZERRA
- JOÃO LIRA DE SÁ FILHO
- ELZA ROCHA RIBEIRO LIMA
EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.299

Matrícula: 121251 01 55 2016 6 00012 084 0002300 26
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, N.os I, III, IV e V do Código Civil
Brasileiro: RONNE LUIZ BORGES a dona MICHELE ANGELINO LOPES, sendo o pretendente: nascido em PRESIDENTE EPITÁCIO-SP aos
03 de Julho de 1981, divorciado, motorista, residente e domiciliado
nesta cidade na Rua 7 de Setembro, n° 660, maior, filho de LUIZ BORGES e de dona MARIA JOSÉ BORGES, e a pretendente: nascida em
ADAMANTINA-SP, aos 11 de agosto de 1990, solteira, maior, do lar,
residente e domiciliada nesta cidade na Rua Agercio Toschi, n° 137,
filha de ADERLESIO LOPES e de dona ANTONIA ANGELINO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
IRAPURU, 03 de agosto de 2016.
Substituta



Falecimentos da Semana
30/07 31/07 meses
04/08 05/08 -

Miguel Cupaiol - 87 anos
Davi Luís Paulino Oliveira - 1 Ano e 4
Manoel Aparecido P. Silva
Maria Divina A. Nascimento - 66 anos

Lions Clube de Irapuru Caçula
Homenagem a todos que direta ou
indiretamente ajudaram a fazer Irapuru

Matrícula: 121251 01 55 2016 6 00012 083 0002299 30
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, N.os I, III, IV e V do Código Civil
Brasileiro: NILO JOSÉ DA SILVA e dona EUNICE GIACOMINI DE SALES, sendo o pretendente: nascido em DRACENA-SP aos 22 de outubro de 1964, divorciado, serviços gerais, residente e domiciliado em
Flora Rica, deste Estado, no Bairro Monte Cristo, Sitio Sete, maior, filho
de LAURINDO JOSÉ DA SILVA e de dona APARECIDA CELÍRIA DA
SILVA, e a pretendente: nascida em IRAPURU-SP, aos 31 de dezembro de 1968, divorciada, professora, residente e domiciliada nesta
cidade na Rua Carlos Gomes, nº 54, filha de PEDRO ROBERTO DE
SALES e de dona ODILIA GIACOMINI DE SALES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
IRAPURU, 02 de agosto de 2016.
Substituta

Rua Carlos Gomes, 493 - Irapuru

Festival de Prêmios
Dia 18 de setembro
Local: Kai-kan, às 14horas
Promoção:
Lions Clube de
Irapuru Caçula
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo da Licitação.
2º Termo Aditivo – Acréscimo.
TOMADA DE PREÇOS N.1/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.3/2015
OBJETIVO: Construção do Prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde), que será construída no terreno localizado
na esquina das Ruas Olavo Bilac/Expedido Soares, Os
recursos são oriundos de incentivo financeiro do Ministério
da Saúde, nos termos da Portaria n.º 340, de 4 de março
de 2013 do Ministério da Saúde, de acordo com planilha
orçamentaria, cronograma físico financeiro.
Empresa: CONSTRUTORA ONIX LTDA-ME, inscrita no
CNPJ nº 18.622.125/0001-19, com sede à Rua Antônio
Candido de Oliveira, 866- Sanches Postigio- Santo Anastácio/SP.
Valor Aditado: Valor aditado de R$ 29.114,01 (Vinte e nove
mil cento e quatorze reais e um centavo). Data da Assinatura 18 de maio de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo da Licitação.
3º Termo Aditivo – Prazo.
TOMADA DE PREÇOS N.1/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.3/2015
OBJETIVO: Construção do Prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde), que será construída no terreno localizado
na esquina das Ruas Olavo Bilac/Expedido Soares, Os
recursos são oriundos de incentivo financeiro do Ministério
da Saúde, nos termos da Portaria n.º 340, de 4 de março
de 2013 do Ministério da Saúde, de acordo com planilha
orçamentaria, cronograma físico financeiro.
Empresa: CONSTRUTORA ONIX LTDA-ME, inscrita no
CNPJ nº 18.622.125/0001-19, com sede à Rua Antônio
Candido de Oliveira, 866- Sanches Postigio- Santo Anastácio/SP.
Prazo aditado: 60(sessenta dias) a contar da Assinatura
de 22 de Julho de 2016.

Ótica e Relojoaria Fio de Ouro
Oportunidade
imperdível
A Ótica e Relojoaria Fio de
Ouro irá trazer até você um
excelente oftalmologista para
atender aqui em Irapuru.
Você que precisa fazer sua consulta agende na
Ótica e Relojoaria Fio de Ouro.
Avenida Euclides da Cunha, nº 941 -  3861-2075

Farmácia Irapuru
Medicamentos e perfumaria em geral.

GIRALDI Materiais p/ Construção

Mais de vinte anos
vendendo saúde para
Irapuru e região.

Convênio com
Bradesco para
financiamentos.
Informações na
própria loja.

Atendimento e
entrega em
domicílio.

Parcelamento
com preços especiais

Av. Euclides da Cunha, 909

 3861-1220 - (emergência- 3861-1527) - Irapuru

Descontos especiais nas
compras à vista

Faça seu orçamento sem compromisso

Avenida Nove de Julho, 427 -Telefone:3861-1808
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 04 de agosto de 2016

REQUERIMENTO Nº 359/2016
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento do Ex-Vereador e Ex-Presidente desta Casa Legislativa ODILON JOSÉ BAPTISTA, ocorrido no dia 17 de
junho de 2016, em nossa cidade.
O senhor Odilon José Baptista exerceu a vereança junto a
Câmara Municipal de Irapuru por 02 Legislaturas, sendo elas:
6ª Legislatura, período compreendido entre 31/01/1973 à 31/
01/1977; e 7ª Legislatura, período compreendido entre 01/02/
1977 à 31/01/1983.
Durante sua vida pública prestou relevantes serviços a nossa comunidade, sendo muito querido e respeitado por todos.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 1º DE AGOSTO DE
2016.
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); ENIVALDO MARTINS DA COSTA Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD); JOSÉ MAURO BONFIM - Vereador (PR); 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 360/2016
CONSIDERANDO que há notícias extra-oficiais que a Fepasa/Ferroban transferiu para o Município de Irapuru através
de cessão de uso ou doação área que margeia a linha férrea e
a Avenida Alécio de Souza Machado;
CONSIDERANDO que em parte dessa área foram construídas várias casas com possível autorização do Município;
CONSIDERANDO que estas pessoas desejam regularizar
os lotes que pertence a referida área;
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado o Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e documentações:
* – Informar de que forma a Fepasa/Ferroban transferiu a
citada área ao Município de Irapuru, ou seja, através de cessão de uso ou doação. Encaminhar cópia da referida documentação.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE AGOSTO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

mais variadas mudas. Saliento que esse viveiro poderá ser
feito em parceria com a Associação dos Pequenos Agricultores Rurais, em local adequado e dotado de infraestrutura.
Ressalto ainda, que esse viveiro vem de encontro aos pequenos agricultores de Irapuru, pois vai beneficiar e incentivar
a cada um a permanecer plantando e cuidando de sua lavoura
e, certamente, a produção também será passada com preço
menor ao consumidor.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE JULHO DE
2016.
JOSÉ MAURO BONFIM - Vereador (PR)
I N D I C A Ç Ã O Nº 463/2016
CONSIDERANDO que o cemitério municipal passou por
uma reforma nos últimos anos;
CONSIDERANDO que dentre suas melhorias faltam, ainda, a instalação de energia elétrica;
CONSIDERANDO ainda que a instalação de energia elétrica visa melhorar o trabalho dos servidores públicos municipais e prestadores de serviços particulares que realizam serviços no cemitério local, pois a maioria das ferramentas utilizadas pelos mesmos necessita de energia elétrica para funcionar;
CONSIDERANDO que a rede de energia elétrica está muito próxima do cemitério, o qual não acarretará muitos custos
ao nosso Município;
CONSIDERANDO finalmente que tal melhoria aumentará
a segurança do local, além de melhorar o seu aspecto;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que junto ao setor competente desta
municipalidade, estude a possibilidade instalar energia elétrica no Cemitério Municipal de Irapuru, reiterando a Indicação
nº 037/2013, de minha autoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE AGOSTO DE
2.016.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); JOSÉ MAURO BONFIM - Vereador (PR)
I N D I C A Ç Ã O Nº 464/2016
CONSIDERANDO que a iluminação no setor da Colônia
da Fepasa , na altura do nº 10 está precária, causando insegurança aos moradores e transeuntes, especialmente estudantes;
CONSIDERANDO que este setor da Colônia da Fepasa
necessita de reposição de luminária no poste que já existe no
local;
CONSIDERANDO que este setor da citada colônia merece uma atenção especial por parte da Administração para garantir a segurança e o bem estar dos moradores;
CONSIDERANDO ainda, que existe a necessidade da instalação de luminária no poste do local por ficar muito escuro à
noite, sendo que parte dos moradores participam de atividades no período noturno,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que oficie a empresa ELEKTRO solicitando a reposição de luminária no poste do setor da Colônia
da Fepasa, na altura do nº 10, reiterando a Indicação nº 451/
2016, bem como determinar ao setor competente da municipalidade jogar cascalho na rua deste mesmo setor, devido a
grande necessidade e pedidos dos moradores por essas melhorias.

I N D I C A Ç Ã O Nº 462/2016
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que entre em contato com a Diretoria da
Associação dos Pequenos Agricultores Rurais do nosso município, para que juntos estudem a possibilidade de reativar
ou instalar um viveiro de mudas de colorau, acerola, maracujá, café, eucalipto e demais culturas para incentivar os pequenos agricultores da nossa cidade, diversificando suas plantações.
JUSTIFICATIVA: Senhor Prefeito em se tratando do nosso município, nós, homens públicos, devemos incentivar os
pequenos agricultores, e uma das formas é a de criar um
viveiro de mudas tendo como modelo a experiência de vários
municípios vizinhos que já utilizam.
Os agricultores do nosso município pagam preços altos
por mudas vindas de fora, e tendo nosso próprio viveiro vai CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE AGOSTO DE
melhorar, eis que poderão adquirir com preços de custo as 2016.
(Continua na página seguinte)
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 04 de agosto de 2016

(Continuação da página anterior)

JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 465/2016
CONSIDERANDO que a criação de espaços verdes destina-se especialmente à promoção da qualidade de vida urbana
e no bem estar das pessoas;
CONSIDERANDO que a instalação de um Parque Ecológico em nossa cidade, como já existe em cidades vizinhas
seria uma forma de proporcionar a preservação e recuperação
de área de valor paisagístico e ecológico, e com o intuito de
prover o uso e ocupação da área disponibilizando a população
opções de lazer, recreação e educação ambiental;
CONSIDERANDO que nossa população merece ser contemplada com um parque abrigando pista de caminhada, espaços esportivos, bancos, entre outros,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que estude a viabilidade de encaminhar
para esta Casa Projeto de Lei que dispõe sobre a criação de
um Parque Ecológico ou Ambiental, fazendo parte do nosso
patrimônio.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE AGOSTO DE
2016.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 466/2016
CONSIDERANDO que na Praça José Pepino da Costa
havia um parquinho infantil onde muitas crianças brincavam e
se descontraiam com seus pais;
CONSIDERANDO que depois que as armações de ferro
dos brinquedos foram se deteriorando e sendo danificadas,
os brinquedos não foram consertados nem substituídos, deixando as crianças daquela localidade sem esse lazer;
CONSIDERANDO que temos que resgatar e conservar as
praças da nossa cidade, reconstruindo as já existentes, e se
possível instalar novas para oferecer um local agradável aos
munícipes,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que reconstrua a Praça José Pepino da
Costa com bancos, ajardinamento e iluminação, ou que seja
reconstruído o Parquinho infantil, a fim de levar àqueles moradores uma área de lazer, descontração e entretenimento, reiterando as Indicações de nºs 73/2013, 221/2014 e 333/2015
de minha autoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE AGOSTO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

pal, sendo um grande incentivo na área do esporte, iniciado
em sua administração.
Parabenizo também, com muito louvor a Diretoria de Esportes, Lazer e Juventude, em nome do Diretor do Departamento de Esportes, Fábio Barbara, pelo excelente trabalho
frente ao setor do esporte que muito tem contribuído na vida
de cada atleta, valorizando seu potencial, e levando o nome
de Irapuru a ser reconhecido nas mais importantes competições estaduais e nacionais.
E assim, congratulo com aplausos aos cinco atletas que
disputaram a modalidade de xadrez, sendo que nossa cidade
foi muito bem representada, e é um orgulho podermos contar
com esses jovens em outros importantes eventos esportivos,
na modalidade de xadrez, que envolve muito raciocínio e estratégia. Esses jovens tem muita habilidade e se empenharam, se dedicaram e com a vontade de vencer de cada um
desses alunos abrilhantaram os Jogos Abertos da Juventude.
Deixo aqui nossos cumprimentos a esses jovens que se
destacaram com maestria e leveza. Parabéns!
Que se dê conhecimento ao Prefeito Municipal Silvio
Ushijima, ao Diretor do Departamento de Esporte, Fábio Barbara, popular Binho, e este a toda Diretoria, bem como aos
jovens atletas da modalidade de xadrez.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 25 DE JULHO DE
2016.
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
M O Ç Ã O Nº 147, DE 03 DE AGOSTO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao jovem CARLOS ORTEGA, popular Carlinhos, bem como a sua equipe “Anjos do Bem”,
por ter promovido a Feijoada Beneficente, realizada no dia
10/07/2016, na EMEF Pedro Leite Ribeiro, em prol do tratamento de saúde da menina Isis.
Com esta proposição a vereadora tem como objetivo repassar a equipe Anjos do Bem, as congratulações do Poder
Legislativo Municipal pelos relevantes serviços prestados a
comunidade em ações beneficentes, com admirável senso humanitário e responsabilidade social. Ressaltando, em especial, a promoção da Feijoada em prol ao tratamento de saúde
da menina Isis, sendo que a atenção e o carinho oferecidos
nesta ação merecem reconhecimento da nossa população,
para que outras pessoas sigam esse exemplo de atuação e
cidadania.
Quando se trata de saúde e bem estar de munícipe a população se une para que tudo dê certo e se restabeleça o
mais rápido e da melhor forma possível. E com a iniciativa de
pessoas solidárias cada ação é realizada com sucesso em
nossa comunidade, como foi esse importante evento.
Temos certeza que essa equipe estará sempre atenta às
situações difíceis de pessoas e entidades que requerem um
apoio, para agirem com toda a dedicação amenizando o problema em questão.
Quero destacar também, que todos os participantes e colaboradores foram unânimes em dizer que a feijoada esteve
excelente. Agradecemos Vossas Senhorias e a todos que colaboraram.
Deixo aqui o meu abraço, e que Deus sempre ilumine a
equipe Anjos do Bem e que a menina Isis tenha sua saúde
restabelecida.
Que se dê conhecimento ao jovem Carlos Ortega, o Carlinhos, e este a sua equipe Anjos do Bem.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE AGOSTO DE
2016.

M O Ç Ã O Nº 146, DE 25 DE JULHO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao Prefeito Municipal Silvio Ushijima, à Diretoria de Esportes, Lazer e Juventude, em nome
do Diretor do Departamento de Esporte, Fábio Barbara e
aos jovens atletas irapuruenses, Giovane da Silva Santos,
Mateus Adriel de Freitas Matos, Mateus dos Santos Morgado, Vítor Hugo Trevisan dos Santos e Yan Silveira Bezerra,
que disputaram a modalidade de xadrez na fase final estadual
dos “Jogos Abertos da Juventude”, realizado na cidade de Caraguatatuba-SP, nos dias 26 a 30 de junho/2016, pela belíssima participação.
Primeiramente quero parabenizar ao Prefeito Silvio Ushijima por ter autorizado a Diretoria de Esportes levar a equipe
irapuruense que conquistou vaga após sagrar-se vencedora
na nossa região, bem como da região de Presidente Prudente. A viagem foi totalmente custeada pela Prefeitura Munici- JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)

