Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 03 de novembro de 2016
REQUERIMENTO Nº 375/2016
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento da senhora MARIA DUARTE ALIAGA, ocorrido no
dia 27 de outubro de 2016, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à
família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 27 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)
REQUERIMENTO Nº 376/2016
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
cópias das seguintes documentações:
* – Encaminhar cópia da folha de pagamento dos servidores
desta municipalidade referente o mês de outubro de 2016.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE NOVEMBRO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 377/2016
CONSIDERANDO que segundo informações extra-oficiais
existem servidores do Setor da Saúde de nosso Município que
desenvolvem suas funções no Centro de Saúde “Nelcídio da
Silveira Bastos” no horário das 06h00min às 18h00min e outros
das 08h00min às 17h00min;
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 – Informar se no Setor da Saúde de nosso Município existem outras jornadas de trabalho (horários) além dos acima especificados.
2 – Em caso positivo, especificar o servidor e a sua respectiva jornada de trabalho desempenhada (horário de trabalho).
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE NOVEMBRO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

servindo de abrigo para insetos e animais peçonhentos o que
tem colocando em risco a saúde pública;
CONSIDERANDO ainda que as árvores que estão situadas
no local tem impedido a passagem de iluminação dos postes
durante o período noturno;
CONSIDERANDO por fim que esta falta de iluminação tem
tornado o local propício para pessoas utilizarem o mesmo para
uso de substâncias entorpecentes;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
de Irapuru, para que determine o setor competente desta municipalidade, proceder a limpeza da calçada do almoxarifado municipal “Genário Lívero”, mais precisamente do lado da Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz, depositando os materiais que podem ser reutilizados em local apropriado, pelos motivos acima
citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE NOVEMBRO DE
2016.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 482/2016
CONSIDERANDO que um dos principais pilares do Poder Público é o deve zelar pela segurança pública;
CONSIDERANDO que existem muitos motoristas imprudentes que abusam da velocidade colocando em risco a segurança
das pessoas;
CONSIDERANDO que a instalação de redutores de velocidade em ruas e avenidas de nossa cidade é medida de baixo
custo que resolve de forma significativa tal impasse;
CONSIDERANDO por fim que o Conselho Municipal de Trânsito
deve estudar as propostas apresentadas ao interesse público;
INDICO ao Conselho Municipal de Trânsito de Irapuru, na
pessoa do Doutor Aércio Fajardo Nunes, DD. Delegado de Polícia, para que estude juntamente com os demais membros deste colegiado, a possibilidade de instalação de redutores de velocidade nas seguintes ruas e avenidas de nossa cidade:
1 – Instalação de redutor de velocidade na Rua Ângelo Meneguesso – altura Centro de Saúde “Nelcídio da Silveira Bastos”;
2 - Instalação de redutor de velocidade na Avenida Euclides
da Cunha – proximidades com o cruzamento da Rua Rio Branco;
3 – Instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida 09 de Julho, bem como a reforma dos obstáculos existentes;
4 - Instalação de redutor de velocidade na Rua Estado do
Acre – Conjunto Habitacional O Canto do Uirapuru – defronte o
Ginásio Municipal “Antonio Budóia” e da Praça Esportiva “Francisco Alves Moreira”;
5 - Instalação de redutor de velocidade na Rua Cantores de
Ébano – altura do número 65 - Conjunto Habitacional O Canto
do Uirapuru;
6 - Instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua Augusto Coelho Júnior - Conjunto Habitacional O
Canto do Uirapuru;
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 03 DE NOVEMBRO DE
2016.

I N D I C A Ç Ã O Nº 481/2016
CONSIDERANDO que a calçada do quarteirão do almoxarifado municipal “Genário Lívero” que margeia a Rua Maestro Juvêncio Aquiles Diniz está sendo utilizada para depósito de restos de entulhos (telhas, tubulações, concretos, bancos antigos
que foram retirados do Jardim Municipal e etc.) o que tem causado um aspecto abandono aos que transitam pelo local;
CONSIDERANDO que além do péssimo aspecto, o local está NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
Getulino Antonio de Oliveira
teve 7 filhos e 14 netos...
Meu querido pai, que saudades
do tempo em que podia me recolher
ao conforto dos seus braços a qualquer momento. Que saudades das
nossas conversas, do seu carinho
e atenção. Que saudades de ter
você sempre pertinho de mim.
Agora a vida nos empurrou para
longe um do outro. Mas seja onde e
como for, você está sempre comigo,
no meu coração, no meu pensamento, na minha saudade.
Um abraço distante mas apertado, e um beijo carregado de amor e
saudade. Eu te amo, meu pai.
(José Benedito de Oliveira)
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU

EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.308
Matrícula: 121251 01 55 2016 6 00012 092 0002308 57
Faço saber que pretendem converter a união estável e casar-se
conforme artigo 8° da lei 9.218/96, tendo apresentado os documentos
exigidos pelo artigo 1.525, N.os I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro:
TIAGO DE OLIVEIRA GUILHERME e dona LUCILENE IZIDORO, sendo o pretendente: nascido em TUPI PAULISTA-SP aos 17 de janeiro de
1983, divorciado, tratorista, residente e domiciliado nesta cidade na
Rua Orlando Jacomini, n° 61, maior, filho de JOSÉ MARCOS GUILHERME e de dona DALVA APARECIDA CALDEIRA DE OLIVEIRA GUILHERME, e a pretendente: nascida em IRAPURU-SP, aos 18 de junho de
1980, solteira, maior, auxiliar geral, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Orlando Jacomini, n° 61, filha de CÍCERO IZIDORO e de dona
JOANA CALDEIRA IZIDORO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da
lei.
IRAPURU, 01 de novembro de 2016.
Substituta

