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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2016
I N D I C A Ç Ã O Nº 480/2016
CONSIDERANDO que o prédio do Almoxarifado Municipal “Genário Lívero” está muito deteriorado necessitando urgentemente
de uma reforma;
CONSIDERANDO que o Município de Irapuru não tem condições financeiras de assumir com recursos próprios uma reforma
deste porte;
INDICO a DEPUTADA FEDERAL ANA PERUGINI, para que
apresente junta a Câmara dos Deputados EMENDA PARLAMENTAR no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) destinado ao Município de Irapuru visando a reforma do Almoxarifado
Municipal “Genário Lívero”, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE OUTUBRO DE 2016.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento
aos médicos de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE OUTUBRO DE 2016.
ENIVALDO MARTINS DA COSTA - Vereador (PSDB)
MOÇÃO Nº 161, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário Votos de
Congratulações ao Prefeito Municipal Silvio Ushijima, bem
como a Diretoria do Lions Clube de Irapuru Caçula, em nome
do Presidente José Costa, por terem promovido no dia 12/10/
2016 a festa em homenagem ao Dia das Crianças.
Essa festa aconteceu nas dependências da EMEF Pedro Leite Ribeiro. O evento foi uma parceria da Prefeitura Municipal e
Lions Clube de Irapuru, que contou com colaborações de vários
voluntários.
A festa esteve excelente, foi um sucesso e uma forma de entretenimento para as crianças e seus pais. As crianças receberam
lanches, refrigerantes, sorvetes e algodão doce e, também, puderam utilizar de brinquedos colocados na quadra coberta da escola e, ainda, foram distribuídos brinquedos para as crianças.
Está de parabéns o senhor Prefeito, a Direção do Lions Clube
e os colaboradores da festa, eis que tudo esteve perfeito com
muita participação e todos se divertiram. A realização desse evento
foi de muita alegria para todos que participaram, e é considerado
de grande importância para as crianças do município, valorizando-as e, da mesma forma, mostra o respeito das autoridades para
com elas.
Parabéns a todas as crianças pelo seu dia comemorado no
dia 12 de outubro. A criança é nosso futuro, simboliza esperança,
nos transmite paz e precisa ser lembrada com carinho, respeito e
amor, de maneira que no futuro sejam adultos com responsabilidade, buscando sempre uma realidade melhor para todos.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento ao
Prefeito Municipal Silvio Ushijima e a Diretoria do Lions Clube
de Irapuru Caçula, em nome do Presidente José Costa.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE OUTUBRO DE 2016.

M O Ç Ã O Nº 159, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES aos Professores, especialmente aos da
nossa cidade, pelo Dia do Professor, que se comemora em 15
de outubro.
Existe um número expressivo de professores no Brasil, que
dá a dimensão da importância desta profissão. Ainda assim, ela
não tem a devida valorização. A cada ano vemos se repetirem as
campanhas por reajustes salariais, reposição de perdas, melhores condições de trabalho e outras reivindicações.
Todas justas, se considerarmos que os professores são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Mais do que transmitir conhecimentos, os professores transmitem valores, ajudam a formar cidadãos e seres humanos éticos
e dignos. Eles plantam a semente de um amanhã melhor.
Ser professor é compartilhar, orientar, entender e educar crianças, jovens, adultos, idosos em todas as fases da formação
humana e tornar-se um amigo presente por toda a vida. Portanto,
temos que reconhecer a função vital que desempenha e seu incansável esforço, assim sempre eficaz e motivado, capaz de contribuir para um objetivo comum: alcançar uma educação de qualidade e responsabilidade.
Por estas e outras razões, parabenizo a todos os professores ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
pelo seu dia 15 de outubro, e deixo um abraço carinhoso a cada
M O Ç Ã O Nº 162, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016
um de vocês que constroem o futuro do nosso país.
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE
Que se dê conhecimento aos professores de Irapuru, através
das diretorias das escolas da nossa cidade.
CONGRATULAÇÕES ao ex-vereador a Câmara Municipal de IraCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE OUTUBRO DE 2016. puru, Juarez Tonetto Júnior, pelos excelentes trabalhos realizados em seu mandato para a nossa comunidade.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); JOYCE ARIANE
O ex-vereador Juarez Tonetto foi vereador da 12ª Legislatura,
no período de 01/01/2001 a 31/12/2004.
J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)
Verificando os arquivos desta Casa Legislativa posso falar com
propriedade que o ex-vereador foi atuante e muito contribuiu com
MOÇÃO Nº 160, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário Votos de o desenvolvimento de nossa cidade. Pude notar sua vontade imenCongratulações aos Médicos da Estratégia da Saúde da Família sa em realizar grandes melhorias ao município, apresentando
- ESF de Irapuru Doutor Ênio Kendy Okada, Doutor Ricardo matérias de muita importância para a nossa população e, dentro
Cupaiol Lugan, Doutora Laís Teruel e Doutor Gabriel Neubar- das possibilidades, parte de suas reivindicações foram atendidas
th Giorgi, pela comemoração ao “Dia do Médico”, celebrado no pelo executivo municipal.
Saliento que foi um vereador com assiduidade nas reuniões, e
dia 18 de outubro.
O médico é um dos mais importantes profissionais presentes sempre com muita disposição em analisar as matérias. Cumpriu
na nossa sociedade. Sua função está ligada na restauração da o seu papel de fiscalizador e representante do povo, comprometido com o município, mostrando os problemas da comunidade e
saúde.
Estes profissionais se utilizam de conhecimentos científicos e buscando providências junto aos órgãos competentes. Tinha a
técnicos para promover o bem estar físico, mental e social dos coragem de concordar com o que considerava certo e discordava
indivíduos. A missão nobre desses profissionais é a de salvar vi- com o que considerava errado, priorizando o benefício coletivo e
de relevância.
das.
Quero parabenizá-lo pela sua atuação enquanto vereador, bem
Não há horários pré-determinados para exercer a profissão.
São incansáveis horas de dedicação, de carinho e atenção a cada como pelo seu aniversário que celebrou no dia 10 de outubro,
um de seus pacientes. Esses ilustres profissionais são prepara- completando 50 anos de idade. Vossa Senhoria faz parte da hisdos para trazerem vidas à luz e cuidar delas, para que tenham tória do nosso município, como homem público que honrou seus
compromissos com dignidade.
uma existência sadia.
Deixo aqui o meu abraço, desejo felicidades ao nosso amigo,
Ser médico é ser tudo isso e muito mais. É ter nas mãos a
responsabilidade de uma vida que não é a sua, e às vezes poder popular Júnior, e agradeço pelo desempenho que teve nas soluções dos problemas da nossa cidade, quando na condição de
salvá-la com uma palavra amiga e de coragem.
Aos médicos de Irapuru quero deixar o meu abraço, eis que vereador e durante todo o seu mandato.
Que se dê conhecimento ao Senhor Juarez Tonetto Júnior,
ser um profissional dessa área requer muita sabedoria, dedicaDD. ex-vereador a Câmara Municipal de Irapuru.
ção e, acima de tudo, amor à profissão.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE OUTUBRO DE 2016.
Agradeço também pelo carinho e dedicação a nossa população.
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
Parabéns Doutores, pelo seu dia e que Deus os abençoem.

