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Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Edital
Pregão Presencial n. 37/2017.
Processo Licitatório n. 69/2017.
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. 37/2017 no dia 04 de dezembro de 2017 ás 08h:30min, na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, com Credenciamento as 08h:20min e abertura da sessão as 08h:30
horas do dia 04 de dezembro de 2017. Objetivando selecionar fornecedores para Aquisição de Equipamentos e
Materiais Permanentes (Smart TV LED 4K 55”). Quaisquer esclarecimentos, informações referente ao Edital, 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. Emaillicitacoes@irapuru.sp.gov.br e site: www.irapuru.sp.gov.brIrapuru/SP, 13 de novembro de 2017- Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
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:secretaria@irapuru.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
Processo Seletivo para Estagiários nº 01/2017
Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, faz saber que ficam os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Estagiário nº 01/2017, abaixo relacionados, convocados a se
apresentarem no local, dia e horário especificado. Atendendo o disposto no Artigo 29 do Edital do referido processo e a Lei Municipal n° 2.231/2005 alterada pela Lei n°
2.271/2005.
Curso: Pedagogia
Classificação Nome
1° Patrícia de Souza Pereira
2º Naira Tolentino Rossi dos Santos

RG
42.447.039-1
52.824.935-6

PERÍODO: Dias 21 à 24 de Novembro de 2017.
LOCAL: Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Irapuru, sito à
Rua Ângelo Meneguesso, 475, Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 8:00 as 16:00 horas
Irapuru/SP, 16 de Novembro de 2017.
Silvio Ushijima
Prefeito Municipal

ANIVERSARIANTES:
18/11

19/11

20/11
21/11
22/11
23/11
24/11

- ROBERTO EIJI KAKIDA
- MARIA APARECIDA SILVA SANTOS
- MARIA APARECIDA SILVA PORTO
- CONCEIÇÃO NARCISO LACERDA
- AMANDA MANTOVANI
- LUIZ CÉSAR ALVES
- OMAR DELGADO
- ANA LUIZA LANÇONI
- JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO
- LUIZ CLÁUDIO SANTIM
- CINTIA PRISCILA DE GOES DE AQUINO
- KLEBER ROGERIO DE SOUZA PORTO
- LETICIA MANTOVANI
- ENY HELOISA DA SILVA AVELINO
- LUIZA MIONI DOS SANTOS
- DEBORA DOS SANTOS MIRANDA
- DOUGLAS DA SILVA FERREIRA
- FLAVIA TREPICHE RODRIGUES SOUZA
- GUSTAVO VERGILI
- RENAN HISSASHI MORI
- MARINA DUTRA BRUNO
- LUZIA ANTUNES CARNEIRO MACHADO
- LUCIMARA MARASSA SANTIM

JUSTIÇA ELEITORAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 154a ZONA ELEITORAL - PACAEMBU
Av. Ver. José Gomes Duda, n°. 1015 - CEP. 17860-000
Tel.: (018) 3862-1949 / Fax: (18) 3862-2660
Pacaembu - São Paulo

COMUNICADO
A Justiça Eleitoral comunica que do dia 27/11 a
01/12 o cadastro da biometria estará SUSPENSO
em razão da implantação do rezoneamento. ( Portaria TRE/SP N° 321/2017).
LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI
Juiz(a) Eleitoral
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2017
REQUERIMENTO Nº 112/2017
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 – Qual o valor que está disponível atualmente para
empréstimos pelo Banco do Povo?
2 – Informar a quantidade de pessoas que atualmente que estão na lista de espera do Banco do Povo.
3 – Qual o registro de depósitos efetuado pela Administração nos últimos cinco anos?
4 – Em 2017, quantas pessoas foram beneficiadas
com empréstimos pelo Banco do Povo.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 142/2017
CONSIDERANDO o princípio da publicidade e da
transparência das contas públicas;
CONSIDERANDO que no site oficial da Câmara Municipal de Irapuru não consta os valores dos subsídios
dos vereadores e do Presidente da Câmara, bem como
os vencimentos dos seus servidores;
INDICO a senhora JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA, DD. Presidente da Câmara Municipal
de Irapuru, para que disponibilize no site oficial da Câmara Municipal de Irapuru, os subsídios dos Vereadores
e Presidente da Câmara, bem como os vencimentos de
seus servidores.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 143/2017
CONSIDERANDO que uma das principais funções
dos agentes comunitários de saúde é a realização de
atendimento presencial e domiciliar a toda população do
município;
CONSIDERANDO que muitas vezes esses funcionários atendem pessoas portadoras de doenças contagiosas;
CONSIDERANDO que em pesquisa realizada recentemente, constatei que a maioria dos municípios da nossa região concede o adicional de insalubridade aos
agentes comunitários de saúde;
CONSIDERANDO que somente o nosso município não
concede tal adicional;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, para que junto ao setor competente desta municipalidade, estude a possibilidade de conceder o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE NOVEMBRO DE 2017.

be de Irapuru Caçula e Assessor de Comunicação do
Distrito LC 8, senhor José Costa, pelo lançamento oficial do livro, “LIONS CLUBE em Prosas e Trovas”, que
marcou sua participação no legado do Centenário.
Aconteceu no dia 29/10 em Andradina, o lançamento
oficial desta maravilhosa obra, escrita pelo nosso querido amigo José Costa, a quem parabenizo pelo brilhante
trabalho apresentado. Esse momento organizado pelo
Distrito LC 8 de Lions Clube Internacional, teve a participação de todos os clubes a ele jurisdicionados, incluindo o de Irapuru. Esta obra está dividida em duas partes,
com várias histórias sobre ações do Lions, como também com 467 trovas para se filosofar sobre Lions.
No ano passado o homenageado lançou em Macatuba, também dentro do legado do centenário, a literatura
de cordel, “Lions Clube jeito humano de servir”, sendo o
primeiro no mundo em língua portuguesa tratando sobre a história do Lions desde a sua criação.
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 anos, com o jornal “O Beira Rio” e por 15
anos em Santo Expedito, com a publicação “A Mensagem”, todos de circulação semanal.
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 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 do livro “Lions Clube em Prosas e Trovas”.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 09 DE NOVEMBRO DE 2017.
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)

M O Ç Ã O Nº 065, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Robinson
Leandro Boa da Silva, por ter adquirido recentemente
o açougue Casa de Carne Irapuru, instalado na Av.
Euclides da Cunha, nº 755.
Parabenizo o Leandro que tem muita experiência nesse ramo comercial, eis que já trabalhou por vários anos
como comerciário em outros açougues e, agora, vem
dar continuidade em seu próprio estabelecimento.
Saliento que a Casa de Carne Irapuru traz uma grande variedade de carne, qualidade no atendimento e ótimos preços, sendo uma ótima opção para as famílias
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
realizarem as compras de todos os tipos de carnes.
M O Ç Ã O Nº 064, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017
Parabenizo mais uma vez o Leandro pela iniciativa
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VO- em adquirir a Casa de Carne Irapuru, e só temos que
(Continua na próxima página)
TOS DE CONGRATULAÇÕES ao jornalista do Lions Clu-
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2017
(Continuação da página anterior)

elogiar e agradecer por fortalecer o nosso comércio,
contribuindo com o progresso de nossa cidade.
Que o nosso abraço ao Leandro seja estendido a
sua família, e quero dizer que tem o apoio deste legislativo municipal, bem como da população irapuruense,
desejando-lhes sucesso frente à administração da Casa
de Carne Irapuru.
Que se dê conhecimento
ao senhor Robinson Leandro Boa da Silva, Proprietário da Casa de Carne Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 13 DE NOVEMBRO DE 2017.
JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB);
JOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB)

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 13 DE NOVEMBRO DE 2017.
JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereador (PTB)
M O Ç Ã O Nº 067, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao DEPUTADO ESTADUAL CAMPOS MACHADO – PTB, por ter lançado e estar
liderando a Frente Nacional contra a liberação da
Maconha e da Cocaína em nosso país, com vistas a
Ação Judicial que tramita perante o Supremo Tribunal
Federal que visa tornar inconstitucional o artigo 28, da
Lei nº 11.343/2006, que proíbe o porte e o consumo de
qualquer droga no Brasil.
Primeiramente gostaria de parabenizar o Deputado Estadual Campos Machado por ter lançado e estar
liderando esta campanha tão importante para o nosso
país.
É cediço que as drogas são a maior ameaça contra
os jovens, pois acabam com as suas vidas e de suas
famílias.
Importante frisar que a votação desta ação já teve
início em agosto de 2015 e três Ministros já votaram a
favor da proposta. O STF pode retomar o julgamento a
qualquer momento e, se o uso das drogas for aprovado,
automaticamente será também autorizada a venda, ou
seja, o tráfico estará legalizado.
Suscitamos que este movimento é sem fins políticos,
onde se propõe que nos mobilizemos em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho e no contato com
nossos amigos, para impedir a consumação dessa aberração.
Deixo aqui o meu abraço e agradecimento ao Deputado Estadual Campos Machado pela iniciativa em liderar esta campanha que visa proteger os jovens e as famílias brasileiras.
Que se dê conhecimento ao homenageado.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

M O Ç Ã O Nº 066, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à jovem Érica Furuhashi, proprietária da Loja Empório Roupas Femininas, pela recente inauguração na Avenida Nove de
Julho, 391.
A Érica está de parabéns por ter adquirido a referida
loja, que veio para atender as clientes com muita satisfação, oferecendo roupas de qualidade e com preço
acessível.
Ela é uma pessoa muito simpática e tem experiência
como comerciante, no que tange a venda de peças de
roupas, sem contar com o bom gosto em orientar as clientes. Portanto, tem tudo para ser uma comerciante de
sucesso.
Notamos sua vontade em contribuir com o nosso comércio, eis que acredita que com dedicação e organização tudo é possível e vê as oportunidades em seu comércio. A Érica merece o reconhecimento desta Casa
de Leis.
Saliento que a Loja Empório Roupas Femininas é
muito bem localizada na área central das avenidas, e
desejamos-lhe muito sucesso.
Deixo aqui o meu abraço e agradecimento para a Érica
por acreditar em nosso comércio irapuruense.
JOSE FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB)
Que se dê conhecimento à homenageada.

