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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 06 de outubro de 2016
REQUERIMENTO Nº 370/2016
CONSIDERANDO que a vida humana, assim como a de todos os seres vivos depende da água;
CONSIDERANDO que essa dependência da água vai além
das necessidades biológicas, eis que precisamos dela para limpar as nossas casas, lavar as nossas roupas e o nosso corpo,
bem como para limpar máquinas e equipamentos, irrigar plantações, dissolver produtos químicos, criar novas substâncias, gerar energia e etc.;
CONSIDERANDO que muitas vezes a atividade humana
compromete a qualidade da água, pois pode haver despejo em
rios e mares de substâncias que prejudicam a nossa saúde;
CONSIDERANDO por fim, que o Poder Público deve zelar
pela qualidade da água que consumimos;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, para que
seja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes informações:
1 – Se a Administração através do setor competente realiza
periodicamente a análise da água de nosso município.
2 – Informar qual o critério utilizado pelo Executivo para realização desta análise.
3 – Informar quem procede tal análise (se o departamento
da própria Prefeitura ou laboratório particular contratado).
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE OUTUBRO DE
2016.

tegrantes enfermos de nosso município são beneficiadas pelo
CONAB.
2 – Informar qual o critério utilizado pela Administração para
procedimento de inscrição das pessoas que são beneficiadas
pelo programa.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE OUTUBRO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 373/2016
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento da jovem GABRIELA MARIA TOVANI, ocorrido no
dia 1º de outubro de 2016, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE OUTUBRO DE
2016.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); ENIVALDO
MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE
FREITAS - Vereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV);
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)

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 371/2016
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para que
seja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes
documentações:
* Encaminhar cópia de todas as documentações de despesas do Executivo (Empenhos/Ordens de Pagamentos/notas fiscais) realizadas junto ao fornecedor/empresa Tatu Print (Claudionor de Oliveira - ME) durante o exercício de 2015 e 2016.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE OUTUBRO DE
2016.

REQUERIMENTO Nº 374/2016
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento da jovem ALINE YUKAREN NAKAMURA, ocorrido
no dia 1º de outubro de 2016, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE OUTUBRO DE
2016.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); ENIVALDO MARTINS DA
COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
Vereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV); JOSÉ
MAURO BONFIM - Vereador (PR); JOYCE ARIANE JACOMIREQUERIMENTO Nº 372/2016
NI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); MILTON IDIE CONSIDERANDO que a CONAB (Companhia Nacional de Vereador (DEM); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador
Abastecimento) é uma empresa pública, vinculada ao Ministério (PPS)
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
I N D I C A Ç Ã O Nº 479/2016
CONSIDERANDO que a CONAB se originou da fusão de
CONSIDERANDO que inúmeros são os pedidos de redutotrês empresas públicas, quais sejam: a Companhia Brasileira
de Alimentos (Cobal), a Companhia de Financiamento da Pro- res de velocidade ou lombadas a serem construídos em nossas
dução (CFP) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (Ci- vias públicas, pedidos esses feitos por moradores de vários sebrazem), que atuavam em áreas distintas e complementares, tores, e que até a presente data não foram atendidos pelo setor
quais sejam, abastecimento, fomento à produção agrícola e ar- competente;
mazenagem, respectivamente;
CONSIDERANDO que as solicitadas benfeitorias se fazem
CONSIDERANDO que a Conab é uma empresa oficial
do Governo Federal sendo encarregada de gerir as políticas agrí- necessárias para a segurança de todos, e uma vez nomeado e
colas e de abastecimento, visando assegurar o atendimento das empossado o Conselho Municipal de Trânsito de Irapuru, atranecessidades básicas da sociedade, preservando e estimulan- vés do Decreto nº 4.847 de 16/09/2016, aguardamos as devido os mecanismos de mercado; sua missão é contribuir para a das providências;
CONSIDERANDO que a Rua Bandeirantes do Conjunto Haregularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor
rural, participando da formulação e execução das políticas agrí- bitacional “O Canto do Uirapuru” tem muitas crianças que brincam na rua, e por ser um declive os pais e moradores fizeram a
cola e de abastecimento no país;
CONSIDERANDO por fim, que este programa é desenvolvi- solicitação para instalar um redutor de velocidade e, nada mais
justo, que atendê-los dentro das possibilidades, evitando-se
do em nosso Município através da Assistência Social;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, para que qualquer transtorno,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Museja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do Município de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitan- nicípio de Irapuru, para que entre em contato com o Conselho
Municipal de Trânsito de Irapuru, e juntos estudem a possibilido as seguintes informações:
1 – Informar se todas as famílias carentes que possuem in(Continua na próxima página)
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dade de instalar um redutor de velocidade ou lombada na Rua
Bandeirantes, na altura do nº 56 do Conjunto Habitacional “O Canto do Uirapuru”, que há muito tempo é cobrado por moradores.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE OUTUBRO DE
2016.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

M O Ç Ã O Nº 157, DE 05 DE OUTUBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES à Senhora Jocelaine Helena Zanita, carinhosamente conhecida como Jô, proprietária da Loja Essencial Moda Íntima, pela recente inauguração na Avenida Nove
de Julho, 391.
A Jô está de parabéns por ter adquirido a referida loja, que
veio para atender com muita satisfação as escolhas de peças
femininas delicadas, de qualidade e com preço acessível.
Ela é uma pessoa muito simpática, dinâmica e tem experiência como comerciária, no que tange a venda de peças de
roupas femininas, sem contar com o bom gosto em orientar as
clientes. Portanto, tem tudo para ser uma comerciante de sucesso.
Notamos sua vontade em contribuir com o nosso comércio,
eis que acredita que com a organização tudo é possível, e nas
dificuldades de iniciante como proprietária de loja é que vê as
oportunidades de crescer em seu comércio, e merece o reconhecimento desta Casa de Leis.
Saliento que a Loja Essencial Moda Íntima é muito bem localizada na área central das avenidas, e desejamos-lhe muito
sucesso.
Deixo aqui o meu abraço e agradecimento para a Jocelaine
por acreditar em nosso comércio irapuruense.
Que se dê conhecimento à homenageada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE OUTUBRO DE
2016.

MOÇÃO Nº 155, DE 05 DE OUTUBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o douto plenário Votos de
Congratulações ao Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito reeleito de Irapuru e ao Senhor Ademar Calegão, DD. Vice-Prefeito eleito, na Eleição Municipal de 2016, para a 16ª Legislatura,
que compreende de 2017 a 2020.
Parabenizo-os pela vitória que também é nossa, tiveram uma
votação expressiva, sendo que Vossas Excelências são merecedores e a população é quem ganhará com esse resultado.
Temos certeza que a administração de 2017 a 2020 será
melhor ainda para nossa cidade, somando êxitos na história de
Irapuru, eis que a população escolheu novamente pessoas sérias, dignas de respeito, honestas e competentes.
Acreditamos que Vossas Excelências darão continuidade nos
trabalhos com honestidade, com justiça social, unindo os poderes Legislativo e Executivo, para que Irapuru se fortaleça em
todos os seus segmentos e, certamente, a nossa cidade se desenvolverá sempre mais.
Que se dê conhecimento aos Senhores Silvio Ushijima e Ademar Calegão, respectivamente Prefeito reeleito e Vice-Prefeito ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
eleito.
M O Ç Ã O Nº 158, DE 06 DE OUTUBRO DE 2016
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE OUTUBRO DE
Apresento
à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE
2016.
CONGRATULAÇÕES ao jovem irapuruense Fernando Vieira
Moraes, carinhosamente conhecido como Fernandinho, por
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
acompanhar ativamente as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Irapuru.
MOÇÃO Nº 156, DE 05 DE OUTUBRO DE 2016
Quero destacar que o jovem Fernandinho acompanha assiApresento à Mesa após ouvido o douto plenário Votos de
Congratulações aos Vereadores eleitos no pleito de 02/10/ duamente as sessões camarárias, ouvindo e gravando as falas
2016, no município de Irapuru, para a 16ª Legislatura, sendo dos vereadores. Saliento que ao fazê-lo sente a relevância em
saber o que está acontecendo no município.
eles:
Parabenizo o jovem Fernandinho que através de sua atitude
Almir Costa de Oliveira – PT;
tem incentivado outros jovens a questionar os problemas da nosCésar Augusto Bastazini Delgado – PSB;
sa comunidade e, assim, defender seus direitos e agir com ciClaudionor Moreira Bonfim – PMDB;
dadania.
Ederval Lyrio – PSDB;
Como temos o conhecimento falta participação política dos
Heitor Nelson Ferreira – PV;
jovens nos dias atuais. São poucos os que participam do proHugo Cézare de Freitas – PSD;
cesso político de seu município. É importante o engajamento da
José Felício Furlan Trevisan – PTB;
juventude na política, bem como acompanhar os trabalhos dos
Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza – PTB;
vereadores.
Nivaldo Donizeti Braga – PSDB.
É notório o contentamento desse jovem ao presenciar a sesEstão todos de parabéns, com certeza trabalharão unidos,
com harmonia e serão atuantes para o desenvolvimento da nossa são na Câmara Municipal, eis que presta muita atenção nos debates e em todo o processo legislativo.
cidade.
O Fernandinho é uma pessoa muito querida por todos, e
Saliento que os nove Vereadores eleitos formam uma excelente Câmara, que juntamente com o Prefeito reeleito e Vice- agradecemos por essa dedicação e por valorizar os trabalhos
Prefeito eleito vão trabalhar no sentido de melhorar mais nossa dos vereadores. Quero retribuir o carinho a esse jovem por essa
cidade em todos os aspectos e, consequentemente, a popula- importante participação e acompanhamento das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Irapuru.
ção só tem a ganhar.
Que se dê conhecimento ao jovem Fernando Vieira Moraes.
Ressalto ainda, que os Vereadores eleitos trabalhando junCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE OUTUBRO DE
tos, independente de partido político, e com a sabedoria que
lhes são peculiares terão um ótimo entrosamento entre o Legis- 2016.
lativo e o Executivo, fazendo o melhor, eis que só assim tereNIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); ALMIR COSmos uma Irapuru de progresso.
Que se dê conhecimento aos Senhores Vereadores eleitos TA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); ENIVALDO MARTINS DA
COSTA - Vereador (PSDB); HUGO CÉZARE DE FREITAS de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE OUTUBRO DE Vereador (PSD); JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV); JOSÉ
MAURO BONFIM - Vereador (PR); JOYCE ARIANE JACOMI2016.
NI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); MILTON IDIE Vereador (DEM); SILVIO CÉSAR PIGOZZI CODO - Vereador
MILTON IDIE - Vereador (DEM)
(PPS)
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