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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 01 de junho de 2017
REQUERIMENTO Nº 062/2017
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes documentações:
* – Encaminhar cópia do registro de ponto de todos os
servidores desta municipalidade dos meses de abril e maio
de 2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE MAIO DE
2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

pular Bairro Pureza.
INDICO ainda para que Vossa Excelência determine o setor
competente dessa municipalidade consertar o setor da Estrada Municipal 6-A, mais precisamente nas proximidades da
confluência da referida estrada com a Vicinal José Isawo
Maruki, que está ficando totalmente intransitável.
JUSTIFICATIVA: Com relação a limpeza nas laterais da
vicinal é necessária, uma vez que os matos cresceram muito
em decorrência das chuvas.
Os proprietários rurais desse bairro reclamaram e, nada
mais justo, que dar o atendimento, eis que os matos prejudicam a visibilidade, eles avançam na estrada. Além disso, pode
causar a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
Noutra quadra, no que tange o conserto de setor da estrada municipal 6-A, ressaltamos que próximo ao encontro com
a Vicinal José Isawo Maruki está se formando uma “vala” que
futuramente impedirá a passagem de veículos e pedestres
pelo local.
Assim, aguardamos a atenção de Vossa Excelência a
estas solicitações que são de muita importância aos usuários destas estradas vicinais.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE MAIO DE
2017.

REQUERIMENTO Nº 063/2017
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 documentações:
1 – Encaminhar o Razão/Credor de todos os fornecedores
de medicamentos da Prefeitura Municipal de Irapuru, durante
o exercício de 2017.
2 – Encaminhar o Razão/Credor de todos os fornecedores
de combustíveis da Prefeitura Municipal de Irapuru, durante o
exercício de 2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE MAIO DE NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
2017.
I N D I C A Ç Ã O Nº 084/2017
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
INDICO a Senhora ANA PERUGINI, DD. Deputada Federal (PT) à Câmara dos Deputados – Brasília/DF, para que junREQUERIMENTO Nº 064/2017
to aos órgãos competentes, destine recursos financeiros para
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para os municípios da Região da Nova Alta Paulista, que sofreram
que seja oficiado o Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Mu- recentemente enormes prejuízos em decorrência da queda
nicipal de Irapuru, nos termos da legislação em vigor, solici- de granizo e das fortes chuvas que atingiram nossa região.
tando as seguintes informações:
JUSTIFICATIVA: Saliento que a queda de granizo e as
* – Encaminhar relação especificando o nome e o cargo fortes chuvas que assolaram nossa região provocaram enorocupado de todos os servidores públicos contratados por esta mes prejuízos e os nossos municípios não estão conseguinAdministração Pública através de concurso público e proces- do socorrer todas as famílias atingidas diante dos poucos
so seletivo, bem como para cargos comissionados, no perío- recursos financeiros.
do de 2013 até a presente data.
Desta feita, solicitamos para que Vossa Excelência interCÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 1º DE JUNHO DE ceda junto aos órgãos competentes visando destinar recur2017.
sos financeiros para atender a população carente da Região
da Nova Alta Paulista, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE MAIO DE
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
2017.
REQUERIMENTO Nº 065/2017
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário, para ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
que seja oficiado o Senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, nos termos da legislação em vigor, soliciI N D I C A Ç Ã O Nº 085/2017
tando as seguintes informações:
CONSIDERANDO que a Leishmaniose visceral é uma do1 – Informar a quantidade de aparelhos de ar condicionado ença causada, entre outros, por três espécies de protozoárique foram adquiridos por esta Administração Pública no perí- os pertencentes ao gênero Leishmania, clínica e biologicaodo do exercício financeiro de 2015 até a presente data.
mente distintas e com diferentes distribuições geográficas;
2 – Informar se foi realizado processo licitatório para aquiCONSIDERANDO que sua transmissão se dá através de
sição dos referidos aparelhos.
picada do mosquito-palha;
3 – Informar ainda os locais em que foram instalados os
CONSIDERANDO que a doença afeta, além do homem,
respectivos aparelhos de ar condicionado.
um número considerável de mamíferos, com destaque para
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 1º DE JUNHO DE os cães, gatos e mesmo ratos;
2017.
CONSIDERANDO que uma das principais armas para prevenir essa doença é o uso de coleiras em cachorros, pois a
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV), NIVALDO mesma afasta do animal o mosquito palha, transmissor da
DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
doença;
CONSIDERANDO que uma grande parte da população não
I N D I C A Ç Ã O Nº 083/2017
possui condições financeiras para adquirir essa coleira, deviINDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Muni- do seu alto custo;
CONSIDERANDO que o Poder Público deve promover
cipal de Irapuru, para que determine o setor competente dessa municipalidade roçar as laterais da estrada municipal IRU- ações visando a proteção da saúde pública;
125 (vicinal José Isawo Maruki) que interliga a SP-294 ao po(Continua na próxima página)
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INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que junto ao setor competente dessa
municipalidade, estude a possibilidade de fornecer para a
população carente de nosso município e que são proprietários de cachorros, coleiras caninas antileishmaniose, pelos
motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.
JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 086/2017
CONSIDERANDO que o muro do Estádio Municipal Pedro
Leite Ribeiro que margeia as residências da Rua Yonekiti Ishii
está deteriorado devido a ação do tempo e das fortes chuvas
que atingiram recentemente nossa região;
CONSIDERANDO que o referido muro está colocando em
risco a segurança de várias famílias que residem naquele setor,
eis que o mesmo está prestes a desmoronar;
CONSIDERANDO que o Poder Público deve zelar pela segurança da nossa população;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine o setor competente dessa municipalidade, proceder com a máxima urgência o conserto do muro do Estádio Municipal Pedro Leite Ribeiro que
margeia as residências da Rua Yonekiti Ishii, pelos motivos
acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.
JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 087/2017
CONSIDERANDO que em virtude das chuvas ocorridas
em nosso município algumas estradas rurais estão intransitáveis, eis que esses fatores climáticos danificam as estradas pelas fortes enxurradas;
CONSIDERANDO que é necessário consertar as laterais
das estradas municipais para facilitar o trânsito antes que
venham a esburacar mais, se tornando estreitas e sem acostamento;
CONSIDERANDO ainda, que com relação ao transporte
dos estudantes da zona rural as atenções referentes às estradas devem ser maiores, pois o trânsito com o transporte
escolar requer condições perfeitas para locomoção, sendo
um fator essencial no cotidiano dessas pessoas,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente prestar serviços na conservação e manutenção das estradas rurais de nosso município, especialmente, no setor da Estrada
Municipal 23 IRU-030 (Bairro Boiadeira); Estrada Municipal
25 IRU 285 (Bairro Primavera); e, Estrada Municipal 30-B (acesso ao Município de Pacaembu)
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.

JUSTIFICATIVA: Tomo a iniciativa em apresentar a referida
indicação por entender que procedendo a limpeza do local e a
remoção daquelas ferragens para o almoxarifado ou outro local
que melhor convier, evitará a deterioração das estruturas e o
local ficará protegido de eventuais animais peçonhentos.
Ressalto que há tempos essas estruturas metálicas do
prédio do Terminal Rodoviário que não foi acabado estão abandonadas, danificando a cada dia, pois ficam sujeitas as intempéries sem o menor cuidado de conservação, sem contar
que essas ferragens e a sujeira acumulada no local colocam
em risco a segurança das pessoas que transitam pelo local,
pois servem de abrigo para animais peçonhentos.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.
CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 089/2017
CONSIDERANDO que o Departamento competente da Prefeitura Municipal de Irapuru realizou recentemente o conserto
de um “buraco” que existia na Avenida 09 de Julho, mais precisamente na altura do número 203;
CONSIDERANDO que tal conserto ficou desnivelado com
a camada asfáltica existente no local;
CONSIDERANDO que diante disto, vários motoristas estão tendo problemas ao passar pelo setor, isto considerando
o grande desnível do local;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que determine ao setor competente
dessa municipalidade nivelar o asfalto do setor da Avenida 09
de Julho, na altura do nº 203, devido a existência de um grande desnível no local.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.
CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 090/2017
CONSIDERANDO que várias ruas do Conjunto Habitacional “O Canto do Uirapuru” estão com pontos críticos, devido
os buracos enormes e irregularidades no asfalto;
CONSIDERANDO que tal situação tem causado transtorno no trânsito e comentários da população, em virtude dos
buracos de grande proporção em vários setores do referido
conjunto habitacional;
CONSIDERANDO que essas vias necessitam de recapeamento, de imediato, para não perder os serviços de infraestrutura existentes no local;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente efetuar os serviços de operação tapa-buraco em todo Conjunto
Habitacional “O Canto do Uirapuru”, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.
CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)

JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 088/2017
INDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente dessa municipalidade, proceder a retirada das ferragens (estruturas metálicas) que seriam utilizadas para a sustentação da
cobertura do Terminal Rodoviário de Passageiros, próximo a
Estação Ferroviária, bem como proceder a limpeza do referido local.

I N D I C A Ç Ã O Nº 091/2017
CONSIDERANDO que os caminhões canavieiros que circulam pelas vias de nossa cidade trafegam geralmente com
excesso de peso, o que tem causado muitos prejuízos para
nosso município com relação a danificação da camada asfáltica e rompimento de canos de água;
CONSIDERANDO que além desses prejuízos os referidos
caminhões atrapalham o trânsito, eis que muitos motoristas
(Continua na próxima página)
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imprudentes atingem alta velocidade nas vias públicas de
nossa cidade, colocando em risco o tráfego de veículos de
pequeno porte, bem como a integridade física dos pedestres;
CONSIDERANDO a existência de uma alternativa de desvio da nossa cidade por esses caminhões canavieiros, ou
seja, o motorista pode acessar pela Estrada Municipal 24
IRU-259 (Bairro Boiadeira) sentido estrada do Patrão que dá
acesso ao Trevo do Bairro Salgado Filho (ambos os sentidos);
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que junto ao Conselho Municipal de
Trânsito estude a possibilidade de desviar o tráfego de caminhões canavieiros carregados das vias públicas de nossa cidade para o trecho acima sugerido, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.

Queremos parabenizar os organizadores do evento que foi
um grande sucesso. Estiveram presentes, prestigiando o evento motociclistas de toda região, bem como nossa população
que também marcou presença.
Destacamos ainda outra atitude que merece aplausos é a
notícia divulgada de que os valores remanescentes seriam
doados para a construção do Lar Asilo Santa Genoveva de
Irapuru.
Salientamos que o evento contou a participação das Bandas Território Nacional e Coyote Acústico, que abrilhantaram
e animaram o público. No mais, foi servido café da manhã
aos participantes desse maravilhoso evento.
Que se dê conhecimento ao senhor Valmir Vitorino, e
este aos demais organizadores do evento Moto Rock Café.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 31 DE MAIO DE
2017.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); ALMIR
CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB) COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AUGUSTO
BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDIONOR
MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB); EDEVAL FRANCISM O Ç Ã O Nº 027, DE 31 DE MAIO DE 2017
CO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON FERREIApresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS RA - Vereador (PV); HUGO CÉZARE DE FREITAS - VereaDE CONGRATULAÇÕES ao senhor VALMIR VITORINO e dor (PSD); JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador
demais organizadores pela realização do 1º Moto Rock (PTB); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA Vereadora (PTB)
Café no dia 28/05/2017, na Avenida Euclides da Cunha.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
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PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004,
DE 24 DE MAIO DE 2017

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 005,
DE 24 DE MAIO DE 2017

“Dá denominação a Estrada Municipal 30 IRU-020,
constante do mapa oficial do Município de Irapuru”.

“Dá denominação a Praça Esportiva Canchas de Bocha e Malha e Pista de Skate, localizada na Rua Dr.
Yoshiyuki Koga”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU DECRETA:
A CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU DECRETA:
Artigo 1º - Denominar-se-á de “ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR APARECIDO BONATO”, a Estrada
Municipal 30 IRU-020, constante do mapa oficial do
município, organizado pelo Instituto Geográfico e Geológico em observância ao Decreto-Lei Nacional nº
233, de 01/01/1955, via pública que liga a sede do
município ao Bairro Canaã, tendo como início a última
rua de nossa cidade denominada Yonekiti Ishii até a
ponte sobre o Ribeirão da Ilha, divisória dos municípios de Irapuru e Flora Rica.

Artigo 1º - Denominar-se-á de “Praça Esportiva Canchas de Bocha e Malha e Pista de Skate SEBASTIÃO BONFIM RIBAS”, a Praça Esportiva Canchas de
Bocha e Malha e Pista de Skate, localizada na Rua Dr.
Yoshiyuki Koga, próximo ao Estádio Municipal Pedro
Leite Ribeiro.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 24 DE MAIO DE
2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 24 DE MAIO DE
2017.

ALMIR COSTA DE OLIVEIRA
Vereador (PT)

ALMIR COSTA DE OLIVEIRA
Vereador (PT)

Jornal A VOZ

Jornal A VOZ

Assine, Anuncie e Publique

Acesse nosso site:
www.avozdeirapuru.com.br

(18) 3861-1606
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Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Fone ( 18 ) 3861-2007
Caixa Postal 01 - CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ 44.926.723/0001-91 - Email:pmadmirapuru@hotmail.com

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006,
DE 24 DE MAIO DE 2017

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
Convite para Atribuição de Classes e/ou Aulas

“Dá denominação a Estrada Municipal IRU-445, constante do mapa oficial do Município de Irapuru”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU DECRETA:
Artigo 1º - Denominar-se-á de “ESTRADA MUNICIPAL DR. JOÃO JOAQUIM DA SILVA”, a Estrada Municipal IRU-445, constante do mapa oficial do município, organizado pelo Instituto Geográfico e Geológico
em observância ao Decreto-Lei Nacional nº 233, de
01/01/1955, via pública que dá acesso a futura sede
do Asilo Lar Santa Genoveva de Irapuru.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 24 DE MAIO DE
2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO
Vereador (PSDB)

José Edson Moysés Filho, Secretário Municipal de Educação de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e em consonância com a legislação vigente,
CONVIDA os aprovados abaixo relacionados, para manifestar interesse em ser contratado por prazo determinado,
para a substituição de vagas existentes no município.
O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente no dia 06/06/2017, terça-feira, às 09:00 horas, na
EMEF Pedro Leite Ribeiro, localizada na Rua Rio Branco
nº 367, na cidade de Irapuru - SP, onde ocorrerá o processo de atribuição de classes e aulas vagas. O não comparecimento na data e horário especificado será registrado
em ata e entendido como desistência da vaga, sendo esta
automaticamente oferecida ao convidado seguinte.
Cargo: Professor de Educação Básica I
Posição Nº da Inscrição
Candidato
1
597828
Maria Leandra Alcantara Brito Soriani
2
597876
Angelica Paschoaleto Santana Nishimura
3
598113
Natalia Benites Vieira
4
597687
Patricia De Souza Pereira
5
599052
Roseli De Souza Almeida
6
598833
Leda Paula Castro
7
597689
Aline Barbosa Amaral
8
598928
Ana Maria Garcia Pereira
9
598849
Regiani Martins Ribeiro Alves
10 596920
Welington Ferrari
Cargo: Professor de Educação Básica II - Inglês
Posição Nº da Inscrição
Candidato
1
598623
Tania Carla Rodrigues Ferreira
2
593185
Leticia Mantovani
3
594349
Amanda Mantovani
Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:

Jornal A VOZ

Assine, Anuncie e Publique

(18) 3861-1606

- xerox do RG
- xerox do CPF
- xerox do titulo de eleitor
- xerox da carteira de trabalho
- xerox da certidão de casamento ou nascimento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade
- xerox do certificado de reservista (se masculino)
- xerox do comprovante de residência
- 2 fotos 3X4
- xerox do PIS/PASEP
- nº conta corrente Bradesco
- Certidão de quitação eleitoral ou comprovante da ultima
eleição
- Antecedentes criminais
Irapuru, 02 de Junho de 2017.
José Edson Moysés Filho
Secretário Municipal de Educação

