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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 01 de dezembro de 2016
I N D I C A Ç Ã O Nº 486/2016
CONSIDERANDO que inúmeros são os pedidos de redutores de velocidade ou lombadas a serem construídos em
nossas vias públicas, pedidos esses feitos por moradores de
vários setores, e que até a presente data não foram atendidos, uma vez que o Conselho Municipal de Trânsito de Irapuru foi nomeado e empossado através do Decreto nº 4.847 de
16/09/2016, porém, ainda não foi instalado de fato em nosso
município para tomar as providências pertinentes ao caso;
CONSIDERANDO que recentemente morador solicitou a
instalação de um obstáculo na Rua São Paulo, na altura do
nº 96, devido existir um declive acentuado nesse setor, e
motorista imprudente abusou da velocidade e houve um acontecimento que gerou transtorno;
CONSIDERANDO que Conselho Municipal de Trânsito precisa ser instalado o mais rápido possível, e até essa instalação que o setor competente da municipalidade possa estar
resolvendo as propostas apresentadas,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que junto ao setor competente providencie a instalação de um redutor de velocidade na Rua São
Paulo, na altura do nº 96, para evitar outros possíveis transtornos.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE NOVEMBRO DE
2016.
JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)

Desejamos que a Vip Motos seja um sucesso, principalmente pelos serviços de qualidade que, certamente, será oferecido por esse profissional que não medirá esforços em atender bem a todos.
Pessoas como o senhor Marcelo vem somar o nosso comércio e a cidade só tem a crescer continuadamente, incentivando novos empreendedores, e tem o apoio deste Legislativo Municipal.
Parabéns Marcelo, e que Deus o abençoe e ilumine o seu
estabelecimento, dotando-o sempre mais de sabedoria e obtendo êxitos em suas realizações.
Que se dê conhecimento ao senhor Marcelo de Barros,
DD. Proprietário da Vip Motos MB de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 29 DE NOVEMBRO DE
2016.
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
MOÇÃO Nº 167, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário Votos de
Congratulações aos jovens Karatecas Irapuruenses que
conquistaram para nossa cidade um total de 11 medalhas no
14º Torneio de Karatê Wado Ryu, na cidade de Presidente
Venceslau, sendo que a competição contou com atletas de
11 cidades.
Nossa equipe participou com 13 atletas e dentre eles se
destacaram os irmãos gêmeos Yan e Yara, sendo que ele
ganhou em 1º lugar no Shiai e 2º lugar no Kata, e ela ganhou
em 1º lugar no Shiai e 1º lugar no Kata.
Quero parabenizar todos os atletas participantes do Projeto de Karatê da Prefeitura Municipal, bem como o treinador
Sensei Luis Carlos Barbosa e a atleta Ana Paula, Campeã
Brasileira de Karatê em 2014, que acompanha esses jovens
karatecas.
É gratificante saber que o esporte em nossa cidade tem
sido muito participativo e incentivado, especialmente, o Projeto de Karatê e Irapuru se tornou conhecido e respeitado em
todo cenário regional, estadual e nacional, eis que representam muito bem nossa cidade.
Parabenizo ainda, a todos os envolvidos nesse processo,
e digo que é um orgulho contarmos com essa equipe que
inspira outros jovens na prática esportiva.
Fica aqui o meu abraço com carinho aos Karatecas Irapuruenses, e desejo-lhes muitas outras conquistas, vitórias e
sucesso.
Que se dê conhecimento aos jovens Karatecas Irapuruenses, Yan Bezerra e Yara Bezerra, e estes aos demais atletas do karatê e profissionais do Projeto de Karatê.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE NOVEMBRO DE
2016.

I N D I C A Ç Ã O Nº 487/2016
CONSIDERANDO que o setor da Avenida Euclides da
Cunha, que dá acesso ao Terminal Rodoviário de Passageiros foi pavimentado recentemente, o que é louvável, eis que
ficou bem transitável;
CONSIDERANDO que melhorias são reivindicadas e quando atendidas a população agradece. No que se refere a redutor de velocidade os pedidos são constantes, devido a preocupação com a segurança no trânsito;
CONSIDERANDO que nesse mesmo setor da avenida
ocorre um problema por existir um declive que facilita aos
motoristas utilizarem a alta velocidade;
CONSIDERANDO ainda, que há muito tempo já vem sendo solicitado um redutor de velocidade na Avenida Euclides
da Cunha, nas proximidades do Açougue Boi Forte, para inibir os motoristas que descem nessa avenida seguindo até o
semáforo,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que junto ao setor competente providencie a instalação de um redutor de velocidade na Rua Avenida Euclides da cunha, nas imediações do Açougue Boi Forte,
no sentido de prevenir acidentes e garantir a segurança do
trânsito no setor.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 29 DE NOVEMBRO DE JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)
2016.
MOÇÃO Nº 168, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário Votos de
JOAQUIM VIEIRA - Vereador (PV)
Congratulações ao jovem Fábio Adriano Cardoso, pelo seu
MOÇÃO Nº 166, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016
trabalho voluntário efetuando serviços de limpeza em volta da
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário Votos de Quadra Poliesportiva Antônio Budóia.
Congratulações ao senhor Marcelo de Barros, pela instaSaliento que esse jovem faz um trabalho voluntário conlação da empresa Vip Motos MB, a ser inaugurada no dia 03/ servando sempre limpa essa área esportiva do Conjunto Ha12/2016, na avenida Euclides da Cunha, nº 834.
bitacional Canto do Uirapuru.
Parabenizo ao senhor Marcelo por instalar esse estabeleEssa atitude é digna de louvor e aplausos e, mais gratificimento em nossa cidade para o comércio de peças, aces- cante ainda, é que se dedica e se compromete em fazê-lo
sórios e conserto de motos.
todos os dias para manter tudo limpo e conservado para que
A nossa população irapuruense, especialmente, os moto- as pessoas possam usufruir a contento desse local com a
ciclistas agradecem por essa opção, quando da necessidade prática de esportes e lazer.
(Continua na próxima página)
desses serviços.
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Parabenizo o jovem Fábio Adriano pelo cuidado e atenção
com esse patrimônio público, e esse trabalho voluntário é
frutífero, eis que outras pessoas, certamente, seguirão esse
exemplo.
Agradecemos por essa dedicação e disposição em oferecer limpeza, e a comunidade valoriza o trabalho deste jovem.
Fica aqui o meu abraço com carinho ao jovem Fábio Adriano, e que continue com essa atitude louvável.
Que se dê conhecimento ao homenageado.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE NOVEMBRO DE
2016.
JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)

anos, com o jornal “O Beira Rio” e por 15 anos em Santo
Expedito, com a publicação “A Mensagem”, todos de circulação semanal.
Notadamente, temos que reconhecer o profissionalismo e
enaltecer o nome do senhor José Costa, por ser um exímio
jornalista, e sempre se dedicou a literatura e poesia lançando
várias obras.
Para nós irapuruenses é motivo de orgulho contar com um
autor de obra de assuntos relevantes em nossa comunidade,
e que só temos a ganhar, eis que eleva o nome de Irapuru e
incentiva os estudantes e leitores da nossa cidade.
Essa é uma obra muito significativa para a cultura e a
educação, onde apresenta registros que recuperou por meio
de pesquisas, e esta Casa Legislativa congratula Vossa Senhoria por mais uma obra lançada em sua brilhante carreira.
Parabenizo Vossa Senhoria por essa obra e pela primeira
edição ter sido lançada, também, em Braille, dando oportunidade para que deficientes visuais possam ter acesso ao trabalho.
Deixo aqui o meu abraço, e que continue divulgando seus
amplos conhecimentos para toda a sociedade, e sempre será
reconhecido por muitos.
Que se dê conhecimento ao Senhor José Costa, DD. autor da literatura de Cordel “Lions Clube – jeito humano de
servir”.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE NOVEMBRO DE
2016.

M O Ç Ã O Nº 169, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao jornalista, escritor, poeta e cordelista do Grupo Imprensa, senhor José Costa, pelo recente
lançamento da literatura de Cordel “Lions Clube – jeito humano de servir”.
Esse livro apresenta uma proposta importante que conta
a história do leonismo, desde a criação do mundo, até o Brasil de hoje. Quero frisar que é a primeira e única obra sobre
aquele movimento em literatura de cordel, e em língua portuguesa do mundo.
Saliento, que o poeta e escritor, José Costa, tem várias
obras publicadas e trabalha no jornalismo da cidade por 28
anos, com o jornal “A Voz”, na cidade de Panorama por 23 ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
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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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
1º Termo Aditivo de Prazo
Convite de Preços n.22/2015.
Processo Licitatório n. 42/2015.
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria e consultoria na Área Tributaria para fins de subsidiar a fiscalização municipal na
identificação e monitoramento da arrecadação de créditos
referente ao ISS, IPTU e incremento das receitas municipais junto a Secretaria de Administração do município de
Irapuru.
Empresa: ADPRH-ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Rua Alice Vieira Ranieri, 274, Vila das Flores, na cidade de Bauru/SP, inscrita no
C.N.P.J sob nº 05.583.931/0001-83.
Prazo de Prorrogação: de 09 de setembro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016.

www.avozdeirapuru.com.br

