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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 06 de setembro de 2017
REQUERIMENTO Nº 079/2017
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo falecimento do senhor MASSAYOSHI IDIE,
ocorrido no dia 17 de agosto de 2017, em nossa cidade.
O Senhor Massayoshi Idie exerceu a vereança perante esta Casa de Leis durante a 5ª Legislatura (1970/
1973). Ressalto que o mesmo é genitor do Ex-Vereador
e Ex-Presidente deste Legislativo, senhor Milton Idie, atual
Secretário Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente
de Irapuru.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 25 DE AGOSTO
DE 2017.

ONOR MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB); EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR
NELSON FERREIRA - Vereador (PV); HUGO CÉZARE
DE FREITAS - Vereador (PSD); JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB)

REQUERIMENTO Nº 082/2017
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo falecimento da senhora OLÍMPIA BARBAROTO FRANÇOSO, ocorrido no dia 27 de agosto de
2017, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE AGOSTO
HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD); AL- DE 2017.
MIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR
AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB);
CLAUDIONOR MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEI- AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB);
TOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV); JOSÉ FE- CLAUDIONOR MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB);
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEILICIO FURLAN TREVIZAN Vereador (PTB); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS TOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV); HUGO
DE SOUZA - Vereadora (PTB); NIVALDO DONIZETI CÉZARE DE FREITAS Vereador (PSD); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS
BRAGA DE SOUZA - Vereadora (PTB); NIVALDO DONIZETI
Vereador (PSDB)
BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 080/2017
REQUERIMENTO Nº 083/2017
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades reCONSIDERANDO que o monumento de São Cristógimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo falecimento do senhor JOÃO FERREIRA DO vão da entrada da cidade sempre foi iluminado no períNASCIMENTO, ocorrido no dia 16 de agosto de 2017, odo noturno;
CONSIDERANDO que este monumento é um dos
em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhe- cartões de visita da cidade,
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário,
cimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE AGOSTO para que seja oficiado o Senhor Silvio Ushijima, DD.
Prefeito Municipal de Irapuru, nos termos da legislação
DE 2017.
em vigor, solicitando a seguinte informação:
– Por que o monumento de São Cristóvão não está
JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB);
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR sendo mais iluminado durante o período noturno?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE SETEMAUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB);
CLAUDIONOR MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB); BRO DE 2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV); HUGO JOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB)
CÉZARE DE FREITAS REQUERIMENTO Nº 084/2017
Vereador (PSD); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS
CONSIDERANDO que o Orçamento Geral do MuniDE SOUZA - Vereadora (PTB); NIVALDO DONIZETI
cípio de Irapuru aprovado no ano passado previu recurBRAGA -Vereador (PSDB)
sos financeiros para o setor da Educação o valor total
REQUERIMENTO Nº 081/2017
de R$ 6.767.302,50 (seis milhões, setecentos e sessenRequeiro à Mesa com dispensa das formalidades re- ta e sete mil, trezentos e dois reais e cinquenta centagimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pê- vos);
sames pelo falecimento da senhora SHIZUKO TOCONSIDERANDO que é de interesse público inforMOYUSHI NAGANO, ocorrido no dia 22 de agosto de mações atualizadas acerca da arrecadação e dos gas2017, em nossa cidade.
tos;
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conheCONSIDERANDO que a Educação recebe a maior
cimento à família enlutada.
fatia do Orçamento Geral por sua grande importância
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE AGOSTO para o desenvolvimento da sociedade;
DE 2017.
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário,
para que seja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); JOSÉ Prefeito Municipal de Irapuru, bem como ao Senhor José
FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB); ALMIR Edson Moysés Filho, DD. Secretário Municipal de EduCOSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AUGUS- cação, nos termos da legislação em vigor, solicitando as
(Continua na próxima página)
TO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDI-
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seguintes informações:
1 – Informar quanto o município de Irapuru já recebeu de recursos financeiros para Educação até a presente data, bem como qual o valor total das despesas
efetuadas.
2 – Especificar os seguintes valores:
2.1 - valor total das despesas referentes a gastos
fixos, especificado em: folha de pagamento com professores e funcionários; combustível; merenda e outros
gastos fixos.
2.2 - valor total com despesas não fixas. Dentre as
despesas não fixas, especificar aquela que teve o maior
valor dentre o gasto total não fixo.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE SETEMBRO DE 2017.
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV)
REQUERIMENTO Nº 085/2017
CONSIDERANDO que o Orçamento Geral do município de Irapuru aprovado no ano passado previu como
recursos para Cultura o valor de R$ 453.675,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e
cinco reais);
CONSIDERANDO que é de interesse público informações atualizadas acerca da arrecadação e dos gastos;
REQUEIRO à Mesa após ouvido o Douto Plenário,
para que seja oficiado ao Senhor Silvio Ushijima, DD.
Prefeito Municipal de Irapuru, bem como ao Senhor Juliano de Souza Rosa, DD. Diretor de Cultura e Turismo, nos termos da legislação em vigor, solicitando as
seguintes informações:
1 – Informar quanto o município de Irapuru já recebeu de recursos financeiros para Cultura até a presente
data.
2 – Informar qual o valor total das despesas,
especificando as despesas realizadas.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE SETEMBRO DE 2017.
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV)
REQUERIMENTO Nº 086/2017
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário,
para que seja oficiado ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD.
Prefeito Municipal de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e
documentações:
1 – Relacionar todos os contratos de publicidade celebrados pela Municipalidade neste ano de 2017, encaminhando cópia dos respectivos contratos.
2 – Informar se foram instaurados procedimentos licitatórios para a contratação das referidas empresas de
publicidade. Em caso positivo, encaminhar cópias dos
referidos procedimentos.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMBRO DE 2017.

ção em vigor, solicitando as seguintes informações e
documentações:
* – Informar se a municipalidade contratou durante o
exercício de 2017, profissional ou empresa especializada no ramo de marcenaria, para confecção de móveis
ou utensílios ligados ao referido setor. Em caso positivo,
encaminhar cópia da nota fiscal de serviços.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMBRO DE 2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 088/2017
CONSIDERANDO que a Administração Pública realizou recentemente verificação pericial visando constatar
o grau de insalubridade ou periculosidade em algumas
funções dos cargos existentes no quadro funcional do
Poder Executivo;
CONSIDERANDO que segundo informações extraoficiais, tomamos conhecimento que segundo a referida verificação pericial, algumas funções foram incluídas e outras retiradas a insalubridade ou periculosidade;
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário,
para que seja oficiado ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD.
Prefeito Municipal de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e
documentações:
1 – Informar qual profissional que realizou as referidas avaliações.
2 – Se foi celebrado contrato de prestações de serviços profissionais para elaboração de laudos periciais.
Em caso positivo, encaminhar cópia dos referido contrato ou nota fiscal de serviços.
3 – Encaminhar cópia do resultado de todas das avaliações periciais realizadas, bem como seu relatório para
aferir os critérios que foram utilizados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMBRO DE 2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 113/2017
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do
Município de Irapuru, para que dê uma atenção especial
à Rua Gregório Gomes de Lima, providenciando junto
ao setor competente, tubulação, limpeza e jogar cascalho, devido em dias de chuva ficar intransitável.
JUSTIFICATIVA: Estive nesta rua a pedido de moradora e constatei a situação da Rua Gregório Gomes de
Lima. Por não ser pavimentada a rua está com muito
mato, e em dias de chuva o problema piora pela falta de
tubulação e faz com que a rua fique toda inundada, sem
condição nenhuma de tráfego de veículos ou locomoção de pedestres. Dada essas circunstâncias observei
a dificuldade desses moradores que clamam por melhoria.
Indiquei para jogar cascalho nesta rua também, no
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
sentido de amenizar desta forma esse problema que vem
de longa data.
REQUERIMENTO Nº 087/2017
Saliento ainda, que quem já presenciou a situação
REQUEIRO a mesa após ouvido o Douto Plenário, desta rua em dias chuvosos verificou que providências
para que seja oficiado ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. urgentes devem ser tomadas para sanar esse problema
(Continua na próxima página)
Prefeito Municipal de Irapuru, de acordo com a legisla-
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com muitas crianças;
CONSIDERANDO que esta praça está em um ponto
que tanto incomoda esses moradores.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE AGOSTO alto da cidade, onde foi instalada uma caixa d’água;
CONSIDERANDO que recebi pedido de moradora e
DE 2017.
fui verificar referente à iluminação, rede de esgoto e
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Ve- estrada lateral da praça,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
readora (PTB)
Municipal de Irapuru, para que providencie junto a Elektro
um braço com luminária no poste instalado na altura do
I N D I C A Ç Ã O Nº 114/2017
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do nº 65 da Praça Seiti Akabane, bem como providenciar
Município de Irapuru, para que providencie o recapea- rede de esgoto nesse local e arrumar a estrada lateral
mento na Rua Lázaro Moysés, nos setor próximo do pré- que dá acesso nessa praça, dando uma atenção especial aos moradores.
dio do Kaikan.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 04 DE SETEMJUSTIFICATIVA: Nesse setor da Rua Lázaro Moysés foi efetuado serviços de reparos e ficou com bu- BRO DE 2017.
racos de grande proporção prejudicando o trânsito de
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Veveículos.
Notei que já faz um bom tempo que foi realizado es- readora (PTB)
ses serviços e até a presente data não foi coberto com
I N D I C A Ç Ã O Nº 117/2017
camada asfáltica. E, sendo uma rua muito movimentaINDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
da, especialmente quando da realização de algum evento
no Kaikan, nada mais justo que providências urgentes Municipal de Irapuru, para que determine ao setor comsejam tomadas, tapando os grandes buracos e, melho- petente desta municipalidade, providências no sentido
rando de forma significativa o trânsito deste setor da Rua de instalar um obstáculo na Rua Dr. Yoshiyuki Koga, na
altura do nº 1.078.
Lázaro Moysés.
JUSTIFICATIVA: Temos conhecimento que neste loRessalto ainda, que muitos motoristas tem reclamado que esses buracos danificam os veículos, além de cal os ônibus escolares param para os alunos da EMEF
tirar toda a beleza dessa rua central que dá acesso a Pedro Leite Ribeiro descerem e, também, aguardam os
estudantes para retornarem para seus lares.
Avenida Massatoshi Nagao e via de acesso SP 294.
A falta de um obstáculo nesse setor da Rua Dr.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE AGOSTO
Yoshiyuki Koga tem causado muita insegurança aos pais
DE 2017.
de alunos, devido à alta velocidade que alguns motorisJOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB) tas desenvolvem em seus veículos.
Com a instalação de um obstáculo amenizará essa
insegurança dos pais, eis que certamente todos os peI N D I C A Ç Ã O Nº 115/2017
INDICO ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito do destres terão mais proteção.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMMunicípio de Irapuru, para que junto ao Conselho Municipal de Trânsito estude a possibilidade de sinalizar com BRO DE 2017.
”PARE” a Rua 7 de Setembro, no cruzamento com a Rua
Adelino Parro Júnior, bem como instalar uma lombada JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Veou redutor de velocidade na Rua Carlos Gomes, na al- readora (PTB)
tura do nº 712, pelos motivos abaixo citados.
I N D I C A Ç Ã O Nº 118/2017
JUSTIFICATIVA: A falta de um obstáculo nesse setor
CONSIDERANDO que a Rua Cassiano Trevizan que
da Rua Carlos Gomes tem causado muitos transtornos
devido à alta velocidade com que alguns motoristas im- faz confluência com a Rua Gonçalves Dias, onde ambas dá acesso ao Bairro Paineira, está necessitando de
prudentes trafegam no local.
No que se refere à sinalização na Rua 7 de Setem- manutenção, devido buracos e matos que estão prejubro, no cruzamento com a Rua Adelino Parro Júnior é dicando o trânsito;
CONSIDERANDO que tem muitos moradores nessa
devido gerar insegurança aos motoristas, eis que ficam
em dúvida de quem é a preferencial. Com isso, instalan- rua e todos aguardam melhoramentos para facilitar o ir
do uma placa com o dizer “PARE”, ou com marca de solo, e vir;
CONSIDERANDO ainda, que essa rua é muito utiliirá orientar os motoristas de maneira que não causará
zada em virtude de dar acesso ao Bairro Paineira e, nada
qualquer problema no trânsito local.
Isto exposto, aguardo uma atenção a esta Indica- mais justo, que beneficiar essa população que clama
ção, no sentido de oferecer um trânsito mais seguro por uma rua em boas condições de trânsito,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
aos cidadãos irapuruenses e demais usuários destas
Municipal de Irapuru, para que determine ao setor comruas.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE AGOSTO petente desta municipalidade, efetuar os devidos reparos na Rua Cassiano Trevizan, que faz confluência com
DE 2017.
a Rua Gonçalves Dias, e permaneça com a manutenJOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB) ção periodicamente.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMBRO DE 2017.
I N D I C A Ç Ã O Nº 116/2017
CONSIDERANDO que em volta da Praça Seiti Aka(Continua na próxima página)
bane existem muitas casas, sendo um local populoso e
(Continuação da página anterior)
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ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
I N D I C A Ç Ã O Nº 119/2017
CONSIDERANDO que o Ministério da Transparência
e a Controladoria-Geral da União (CGU) lançaram recentemente, por meio da Ouvidoria-Geral da União
(OGU), o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados (e-Ouv Municípios), serviço gratuito que
oferecerá aos gestores municipais uma plataforma web
para recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, elogios e solicitações dos cidadãos;
CONSIDERANDO que a ideia é implantar de maneira simples e sem custo para o município, um canal
efetivo de comunicação com a sociedade, aumentando a participação na entrega de serviços e na gestão
pública;
CONSIDERANDO que o e-Ouv Municípios estará disponível por meio da adesão ao Programa de Fortalecimento das Ouvidorias (Profort) e trará benefícios tanto
para os cidadãos como para a administração municipal;
o primeiro deles é permitir a interação ágil e direta entre
gestor e sociedade para a resolução de problemas e a
busca por soluções que beneficiem a comunidade; para
o cidadão, a principal vantagem é poder realizar a sua
manifestação pela internet podendo consultar o andamento do pedido posteriormente;
CONSIDERANDO que a principal novidade é que, com
o e-Ouv Municípios, os órgãos e entidades do poder
público municipal não precisarão mais arcar com os custos de implantação e customização do sistema, tampouco com custos de infraestrutura de dados, já que todo o
serviço será provido pela própria CGU;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
do Município de Irapuru, para que junto ao setor competente desta municipalidade, proceda a adesão ao Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados
(e-Ouv Municípios), pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMBRO DE 2017.

M O Ç Ã O Nº 046, DE 29 DE AGOSTO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Rafael Ferreira Salazar, proprietário da Lanchonete “Food Truck”, localizada à Rua Rio Branco, no espaço do Jardim
Municipal, pela recente instalação em nossa cidade, inaugurada no dia 25/08/2017, para servir a população irapuruense e visitantes.
Parabéns Rafael por acreditar em nosso comércio.
A Lanchonete Food Truck está instalada em um local
amplo e bem frequentado pela população. Tenho certeza que será um sucesso, pois sabemos que Vossa
Senhoria e família sempre trabalharam com esse ramo
comercial, e vai dar continuidade oferecendo lanches
da melhor qualidade, além de um cordial atendimento
a todos.
Esse comércio de lanches envolve pessoas de todas
as idades, e o estabelecimento mostra ser um local aconchegante e de ambiente familiar, e quem ganha com isso
é nossa cidade e população.
Desejo êxitos, parabenizo e agradeço a Vossa Senhoria por contribuir com o nosso comércio, incentivando para que outros ramos de atividades comerciais sejam instalados em Irapuru.
Que se dê conhecimento ao senhor Rafael Ferreira
Salazar, proprietário da Lanchonete “Food Truck”, de
Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 29 DE AGOSTO
DE 2017.
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB)

I N D I C A Ç Ã O Nº 120/2017
CONSIDERANDO que devido as chuvas e a existência de um pequeno curso de água natural, suas margens e o leito carroçal da estrada municipal 3 IRU 125,
mais precisamente próximo as propriedades rurais do
Dr. Ênio Kendi Okada e da senhora Josefa de Lázari tem
apresentado problemas estruturais;
CONSIDERANDO que somente com a instalação de
tubulação no referido local é que o problema será totalmente resolvido, pois da forma como está tão logo o problema voltará com a chegada das chuvas;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
do Município de Irapuru, que determine ao setor competente desta municipalidade, instalar tubulação na Estrada Municipal 3 IRU 125, mais precisamente próximo as
propriedades rurais do Dr. Ênio Kendi Okada e da senhora Josefa de Lázari, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE SETEMBRO DE 2017.

M O Ç Ã O Nº 047, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Douglas Alves do Nascimento, proprietário do “Irapubar”, pela
sua recente inauguração, instalado na Avenida Massatoshi Nagao, nº 36.
Parabenizo Vossa Senhoria por essa iniciativa em instalar o Irapubar, beneficiando aos munícipes e visitantes
com diversos tipos de bebidas e porções, e destaco que
tem ótima localização, próximo ao monumento de São
Cristóvão.
Sabemos que Vossa Senhoria é um bom profissional
e todos vão gostar de freqüentar o bar de sua propriedade por ter mais opções.
Tenho certeza que conduzirá muito bem o seu estabelecimento e será um sucesso o Irapubar, sendo um
local de descontração, eis que tem criatividade apresentando um diferencial em seu estabelecimento.
Parabenizo e agradeço a Vossa Senhoria por dar continuidade com o nosso comércio, caminhando certo e
depositando confiança no setor comercial da nossa cidade.
Deixamos aqui o nosso abraço, desejando-lhe muito
sucesso nesse empreendimento, porque vontade de trabalhar Vossa Senhoria tem demonstrado muita.
Que se dê conhecimento ao senhor Douglas Alves
do Nascimento, proprietário do “Irapubar”.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE SETEMBRO DE 2017.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

HUGO CÉZARE DE FREITAS - Vereador (PSD)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
CONVOCAÇÃO DE LICITANTES
Concorrência Pública n. 01/2017
Processo Licitatório n. 36/2017.

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE IRAPURU
DELEGACIA SECCIONAL DE
POLÍCIA DE ADAMANTINA-SP,
DEINTER - 8 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP.

OBJETIVO: Construção de prédios para funcionamento de Creche Padrão CR-01- FDE.
A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Irapuru, Convoca o representante legal para Reunião no dia 18
de setembro de 2017 às 08h:30min para dar continuidade
ao julgamento da Licitação “Concorrência Pública n. 01/
2017, com a abertura dos envelopes “Propostas” das empresas habilitadas e devolução dos envelopes das empresas inabilitadas.
Irapuru/SP- 04 de setembro de 2017.

EDITAL 02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Extrato de Pregão Presencial n. 32/2017.
Processo Licitatório n. 61/2017.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as
Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que
realizará Pregão Presencial n. 32/2017, Processo Licitatório n. 61/2017 no dia 21 de Setembro de 2017, ás 08h:30min,
na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Centro, com Credenciamento as 08h:20min do dia 21
de setembro de 2017, no endereço acima. Objetivando a
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP
DE 13 KG, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA
MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL, PROJETO EDUCACIOAL
E DEMAIS SETORES MUNICIPAIS, no exercício de
2017. Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital
completo, serão prestados pelo Setor de Licitações, no
endereço acima, nos dias de expediente, no horário das
08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, telefone (18)
3861-2007. Email- licitacoes@irapuru.sp.gov.br. Site:
www.irapuru.sp,gov.br- Irapuru/SP, 06 de Setembro
de 2017- Silvio Ushijima- Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Pregão Presencial n. 33/2017.
Processo Licitatório n. 62/2017.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as
Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que
realizará Pregão Presencial n. 33/2017, Processo Licitatório n. 62/2017 no dia 21 de Setembro de 2017, ás 13h:30min,
na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Centro, com Credenciamento as 13h:20min do dia 21
de setembro de 2017, no endereço acima. Objetivando a
AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESF’S, CENTRO DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO. Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital completo, serão prestados pelo Setor de Licitações, no
endereço acima, nos dias de expediente, no horário das
08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, telefone (18)
3861-2007. Email- licitacoes@irapuru.sp.gov.br. Site:
www.irapuru.sp,gov.br- Irapuru/SP, 06 de Setembro de
2017- Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.

Jornal A VOZ

Assine, Anuncie e Publique

(18) 3861-1606

O Exmo. Sr. Dr. HILTON TESTI
RENZ, Delegado de Polícia respondendo peio expediente do município de Irapuru- SP., no uso de
suas atribuições legais, etc...
Faz SABER, a quantos virem o presente edital, que
no dia treze de setembro do ano de dois mil e dezessete
(13/09/2017), às 14:00 horas, o Exmo. Sr. Dr. DOMINGOS
LAZARETTI NETO, DD, Delegado Seccionai de Polícia de
Adamantina-SP., procederá os trabalhos de correição ordinária periódica, relativa ao SEGUNDO semestre do corrente ano, nesta Delegacia de Polícia, ficando para tanto convidadas as Autoridades em geral para acompanharem os
trabalhos, bem como facultado ao povo em geral, prestar
ou pedir informações, apresentar queixas, reclamações ou
sugestões sobre os serviços policiais ou a conduta dos
funcionários.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Irapuru-SP., 21 de agosto de 202 7,
HILTON TESTI RENZ
Delegado de Polícia.

ANIVERSARIANTES:
09/09
- Casamento: MASSAHIRO DOI E MIGUE DOI
- Casamento: MANOEL NORIO JÓ E
TEREZA
- PALOMA KAMASUTI DOS SANTOS
- ANTONIO MARCELO LOPES DE ALMEIDA
- PATRICIA TEIXEIRA S. LYRIO
- ELZA MARIA DA SILVA ALVES
10/09
- RUBENS DUTRA
- ALYSON MIADA
11/09
- YNAIA CAROLINE MELLO ALBURGUETI
- Casamento: JOSÉ ANTONIO DE ARAUJO NETO E ISABEL
- Casamento: JOÃO CARLOS COSTA E
ALDINA
- ELCIO PIVATO
- AGNALDO PRATES PEREIRA
- ALAHUANA DOS SANTOS MIRANDA
13/09
- LUIZ CARLOS CAIVANO
14/09
- PAULO VIEIRA DE MELLO
- ELEN VITÓRIA BAZAN DE OLIVEIRA
15/09
- DULCE AKIKO M. BARBAROTO
- LUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
LIMA
- Casamento: WILSON BREJIM DOS
SANTOS E LUIZA

Acesse também o nosso portal na internet:

www.avozdeirapuru.com.br

