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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 07 de dezembro de 2017
REQUERIMENTO Nº 113/2017
CONSIDERANDO que o Projeto de Marcenaria “Caminhos
para o Futuro” iniciou-se em 2009 e funcionou até 2012, tendo tido apenas um curso realizado durante a administração
do atual Prefeito Silvio Ushijima;
CONSIDERANDO que cursos profissionalizantes e, em
geral, a educação possibilita melhora nas condições econômicas e sociais dos indivíduos, especialmente aos jovens;
CONSIDERANDO por fim que o Projeto “Caminhos para o
Futuro” foi encerrado pela administração em 2012,
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 a seguinte informação:
* – Por qual motivo a administração encerrou as atividades do Projeto de Marcenaria “Caminhos para o Futuro”?
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE DEZEMBRO
DE 2017.
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV)

3 – informar se os motoristas de ônibus seja ele escolar,
saúde ou outros fins, estão aptos a realizar os deslocamentos, encaminhando cópia da carteira de habilitação dos mesmos ou seus respectivos dados técnicos (categoria, vencimento, cadastro e etc.);
4 – informar se existe ato administrativo autorizando servidores ocupantes de cargos em comissão dirigir veículos da
frota municipal. Em caso positivo, encaminhar cópia do ato
administrativo respectivo, bem como cópia da CNH do servidor autorizado ou seus respectivos dados técnicos (categoria, vencimento, cadastro e etc.);
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE DEZEMBRO
DE 2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 116/2017
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 cargos em comissão existentes
no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Irapuru, bem
como nominar seus respectivos ocupantes informando se os
mesmos são servidores efetivos ou não.
2 – Informar quais servidores deste Executivo recebem gratificações, bem como a data que esses funcionários foram
designados para tal função e a data que foram admitidos no
setor público.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 07 DE DEZEMBRO
DE 2017.

REQUERIMENTO Nº 114/2017
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 cópia da seguinte documentação:
– Encaminhar cópia da folha de pagamento dos servidores desta municipalidade referente ao mês de novembro de
2017, bem como relação dos funcionários que receberam insalubridade e periculosidade e a porcentagem que cada um
recebeu separado por mês, referente aos meses de junho,
julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE DEZEMBRO NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); HEITOR
NELSON FERREIRA - Vereador (PV)
DE 2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 115/2017
CONSIDERANDO que o município de Irapuru possui uma
grande frota de veículos oficiais, que comumente são utilizados nas mais diversas funções por vários motoristas;
CONSIDERANDO que para conduzir esses veículos todos os motoristas devem conduzi-los de acordo com sua
categoria de CNH (carteira nacional de habilitação) sendo elas
de categorias A, B, C, D ou E, bem como o referido documento deve estar em situação regular;
CONSIDERANDO que diariamente vários munícipes são
transportados para cidades da região, ora para estudos, atendimentos e tratamentos médicos, e que há também um grande número de estudantes que são transportados para que
possam realizar seus estudos na rede municipal;
CONSIDERANDO que tal medida visa dar segurança aos
usuários do serviço público, que os serviços estejam sendo
executados por um profissional capacitado dentro de sua
categoria de habilitação.
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 e documentações:
1 - seja encaminhada a relação nominal contendo todos
os funcionários que exercem a função de motoristas ou que
por ventura estejam lotados nas repartições e autorizados a
utilizar esses veículos, bem como cópia das respectivas CNH
ou seus respectivos dados técnicos (categoria, vencimento,
cadastro e etc.);
2 – seja encaminhado cópia dos cursos técnicos exigidos
pela legislação de todos os motoristas de ambulância.

I N D I C A Ç Ã O Nº 144/2017
CONSIDERANDO que foram várias as Indicações apresentadas em legislatura anterior para que o Executivo Municipal fizesse um estudo junto ao setor competente no sentido
de conceder cesta básica para cada servidor do município, e
que na impossibilidade pelo menos o ticket alimentação;
CONSIDERANDO que estamos nos aproximando do fim
de ano e muitos servidores aguardam esse benefício, e seria
uma forma de melhorar as comemorações de final de ano,
uma vez que os produtos alimentícios subiram muito os seus
custos e, nada mais justa, essa contribuição nesta época do
ano;
CONSIDERANDO que o quadro de funcionários de municípios da região já conta com esse benefício, e com essa
atitude estaremos fazendo justiça com os servidores da Prefeitura Municipal,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que estude a possibilidade de distribuir cestas básicas de Natal aos servidores do Executivo Municipal nesse final de ano. Tal assertiva seria conveniente como
forma, também, de reconhecer o trabalho do servidor público.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 30 DE NOVEMBRO
DE 2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); JOYCE
ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 145/2017
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que providencie com a máxima urgência a reforma do bebedouro de água dos alunos da EMEFEI.
(Continua na próxima página)
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JUSTIFICATIVA: Estive na referida escola e constatei a
situação precária do bebedouro de água da EMEFEI.
Saliento que este bebedouro está totalmente sem condições de uso e de higiene e por isso clama por uma reforma
urgente.
Aguardamos que esta Indicação seja atendida no menor
tempo possível, para que no ano que vem os alunos possam
iniciar o ano letivo com o bebedouro totalmente reformado
com plenas condições de uso.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 07 DE DEZEMBRO
DE 2017.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

lismo e excelente atendimento. O Salão de Beleza Sallon
Hair será sempre um sucesso.
Que se dê conhecimento a senhora Eliana dos Santos,
DD. Proprietária do Salão de Beleza Sallon Hair.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE NOVEMBRO
DE 2017.
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB)
M O Ç Ã O Nº 070, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES à senhora FÁTIMA ROSSI e sua
nora, senhora MARCINELI, pela inauguração da “Dondocas
Loja Feminina”, no dia 02/12/2017, na Avenida Euclides da
Cunha, ao lado da sorveteria Sol de Verão.
Parabenizo as proprietárias dessa loja que só vem acrescentar e enriquecer o comércio local.
É gratificante contar com esse estabelecimento no mundo da moda feminina, e temos certeza que os irapuruenses e
demais visitantes ficarão felizes com mais essa opção de
compra.
Agradecemos por escolher a nossa cidade para instalar a
loja de Vossas Senhorias, eis que estão colaborando com o
progresso da nossa cidade.
Ressalto que a Fátima Rossi já foi comerciante em nossa
cidade há alguns anos, portanto, tem experiência em administrar um empreendimento, e juntamente com sua nora senhora Marcineli, que certamente tem bom gosto, vão oferecer
peças de roupa de qualidade e com preço acessível.
Um abraço carinhoso a Vossas Senhorias, e muito sucesso.
Que se dê conhecimento a senhora Fátima Rossi, e esta
a sua nora Marcineli, proprietárias da Dondocas Loja Feminina de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 05 DE DEZEMBRO
DE 2017.

M O Ç Ã O Nº 068, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES a Senhora LOZENILDA SIMÕES
DA SILVA, pela reforma do prédio da LOJA DA AMIZADE,
localizada na Avenida Euclides da Cunha, nº 732.
Parabenizo essa empreendedora que começou sua carreira comercial como vendedora ambulante e, há vários anos,
é uma empresária de sucesso, eis que sempre acreditou no
comércio local e os irapuruenses reconhecem sua dedicação.
A Loja da Amizade passou por uma recente reforma interna e externa. Está bem apresentável, com conforto e beleza,
muitas opções de compra e novidades no que se refere a
roupas, bolsas, artigos para presentes, material escolar, acessórios em geral, ou seja, uma infinidade de peças e produtos
de qualidade e bom gosto.
A Luza, carinhosamente conhecida, sempre lutou para que
esse setor comercial fosse bem movimentado, e com o Terminal Rodoviário próximo de sua loja sempre foi muito visitada pelos munícipes, demais pessoas e clientes antigos.
Fica aqui o meu abraço a Luza, e que continue com esse
grande potencial em administrar a sua loja, que oferece aos
clientes preços bem atrativos.
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - VereaQue se dê conhecimento à homenageada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE NOVEMBRO dora (PTB); JOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereadora (PTB)
DE 2017.
JOYCE A. J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)
M O Ç Ã O Nº 069, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES à senhora Eliana dos Santos,
pelas novas instalações do Salão de Beleza Sallon Hair,
na Avenida Euclides da Cunha, nº 769.
A Eliana havia instalado o seu Salão de Beleza na Rua
Augusto Coelho Júnior, do Conjunto Habitacional Canto do
Uirapuru e, agora, transferiu para o novo endereço citado acima.
Parabenizo a Eliana por estar dando muito certo o seu
empreendimento, e com essa nova instalação será ainda mais
promissor o seu trabalho, eis que o Salão de Beleza Sallon
Hair está bem localizado e de fácil acesso.
Como é do nosso conhecimento a Eliana é uma profissional dedicada e oferece o que há de moderno nos cortes de
cabelo unissex, bem como penteados, reconstrução capilar,
tratamento de cauterização, progressiva, enfim, tratamentos
capilares em geral.
Para nós é gratificante quando se abre portas em nosso
comércio, o que demonstra credibilidade e satisfação em residir em Irapuru.
Parabéns Eliana por essa iniciativa em trazer o seu comércio para a avenida central da cidade, pelo seu profissiona-

M O Ç Ã O Nº 071, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES aos participantes do Encontro de
Irapuruenses, na cidade de Americana, no dia 19/11/2017,
através seus Coordenadores e Organizadores, senhores Júlio César dos Santos, Agnaldo Itamar Boa, Sandro Santos, Fernando Santos e Evandro Toschi.
O Encontro de Irapuruenses na cidade de Americana-SP
foi considerado um evento de sucesso.
Foi promovida uma partida de futebol entre os participantes, bem como demais atividades e almoço aos irapuruenses
residentes na capital e outras localidades.
Esteve muito bem organizado esse evento e só temos que
enaltecer cada participante que vem somar essa amizade
sólida que demonstra carinho e amor por Irapuru.
Parabéns Senhores, por terem promovido mais esse encontro e evidentemente com um grande número de participantes. Muitos irapuruenses aqui ainda residentes também
participaram do evento para transformar os velhos tempos em
momentos de muita alegria.
Tudo transcorreu na maior tranquilidade e os que participaram encontraram amigos, e deixam a certeza de outro próximo encontro.
Deixamos aqui o nosso abraço a todos os irapuruenses
(Continua na próxima página)
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que participaram desse importante encontro.
Que o teor desta Moção seja dado conhecimento aos senhores Júlio César dos Santos e Agnaldo Itamar Boa, e
este aos demais Coordenadores e Organizadores do Encontro de Irapuruenses realizado na cidade de Americana.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE DEZEMBRO
DE 2017.

Subtenente Carlos Francisco Lyrio, e este a toda corporação da Polícia Militar de Irapuru, bem como ao Comandante
Geral da Polícia Militar.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 07 DE DEZEMBRO DE
2017.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)

M O Ç Ã O Nº 073, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
JOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB); ALApresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
MIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
DE CONGRATULAÇÕES E LOUVOR ao Senhor Adriano
dos Santos Andrade, DD. Padre da Paróquia Santa GenoM O Ç Ã O Nº 072, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
veva de Irapuru, pela atuação a frente de nossa comunidade
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE nesses seis anos que vem conduzindo os fiéis, e pelo trabaCONGRATULAÇÕES ao Subtenente Carlos Francisco Lyrio, lho a frente da coordenação das obras da construção do Lar
bem como ao 1º Sargento Luciano Leme Barboza, aos Ca- de Idosos Santa Genoveva.
bos Tiago Rocha, Mauro Sérgio Lívero, Osório Pereira Brito,
O Padre Adriano esteve à frente da coordenação das obras
Valto Tomaz de Alquino, Wesley Inácio da Silva, Paulo Sérgio da construção do Lar de Idosos Santa Genoveva, consideraCalegon, João Carlos Martins, Fabrício Rocha da Silva, e aos da uma grande obra, além de várias ações da igreja, e desde
Soldados Ednaldo Calbente dos Santos, Alex Sandro Mau- que chegou a Irapuru sempre foi muito atuante em seus traro, Tadeu Cabral Acioli e Ricardo Delgado de Oliveira, pela balhos.
operacionalidade e, também, pelos projetos sociais que direÉ notório o desempenho do Padre Adriano em realizar metamente participou a Polícia Militar de Irapuru no ano de 2017, lhorias frente à igreja e só temos que agradecê-lo por essa
nas Campanhas do Agasalho, Natal Solidário, Arrecadação dedicação e carinho.
de Alimentos, Semana do Trânsito, além de ações indiretas
A comunidade sentirá muito a saída de Vossa Reverendísque garantiram a segurança e tranquilidade a nossa popula- sima, eis que a partir do mês de janeiro assumirá a Paróquia
ção.
da cidade de Lucélia e Pracinha. Desejamos boa sorte em
Realmente foram excelentes as campanhas desenvolvidas em sua nova jornada, e que Deus ilumine sempre os seus pasque a Polícia Militar de Irapuru participou, mostrando desta sos.
forma a preocupação com os mais necessitados de nossa
Saliento que os membros da igreja católica souberam vacomunidade, que tanto precisam de apoio.
lorizar o Padre Adriano em nossa igreja, que ajudaram com
As campanhas atingiram todos os objetivos, onde as arreca- muita vontade nas celebrações e atividades pastorais.
dações ultrapassaram as expectativas com as colaborações
Muito obrigado Padre Adriano, pelo marco grandioso, e
da população, demonstrando assim o afinco com que todos realmente um registro de muita relevância que deixou em
trabalharam e, acima de tudo, mostrando que apesar das di- nossa comunidade.
ficuldades quem pôde ajudou as pessoas carentes de nossa
Que se dê conhecimento ao Padre Adriano dos Santos
cidade de maneira significativa.
Andrade, DD. Padre da Paróquia Santa Genoveva de IrapuQuero parabenizar a todos os participantes pelas campanhas ru.
realizadas com sucesso. A população de Irapuru agradece a
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 07 DE DEZEMBRO
Polícia Militar que não mede esforços para ajudar o próximo. DE 2017.
Que Deus abençoe Vossas Senhorias!
Que se dê conhecimento desta homenagem na pessoa do EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
1º Termo Aditivo de Realinhamento de Preço
Processo Licitatório n. 53/2017.
Tomada de Preço n° 25/2017
OBJETIVO: Aquisição de Botijões de Gás de Cozinha
(GLP), Cilindro P – 45.
EMPRESA: J CAMARGO COMERCIO DE AGUA E GÁS –
ME, inscrita no CNPJ nº 27.524.549/0001-39, com sede à
Rua Sebastiana De Oliveira, n° 438, cidade de Junqueirópolis, estado de São Paulo.
1º TERMO ADITIVO ao contrato n. 74/2017, firmado com
a empresa: J CAMARGO COMERCIO DE AGUA E GÁS –
ME, inscrita no CNPJ nº 27.524.549/0001-39, com sede à
Rua Sebastiana De Oliveira, n° 438, cidade de Junqueirópolis, estado de São Paulo. Realinhamento de preço do
Gás de Cozinha GPL, Cilindro P-45, reajustado de R$ 198,00
(Cento e Noventa e oito reais) a und. Para 220,16 (duzentos e vinte reais e dezesseis centavos) a unid.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Convite de Preço n°14/2017
PROCESSO LICITATÓRIO n°67/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL N°36/2017
PROCESSO LICITATORIO N°68/2017
A Prefeitura Municipal De Irapuru/SP, em Cumprimento a
Lei n 10.520/02, combinada com a Lei Federal n. 8.666/
93, Torna Publico que será realizado Pregão Presencial N°
36/2017, Processo Licitatório n. 68/2017, as 13h:50min,
do Dia 21 de Dezembro de 2017, Na Sala De Licitações,
Situada À Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, com Credenciamento as 13h:30min do dia 21 de Dezembro de 2017,
No Endereço Acima, Objetivando A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (FLANGE, REDUÇÃO, TE PBA,
VALVULA, GAVETA, ETC.) e TUBOS (PVC 12’’, PVC PBA,
OCRE CORRUGADO), QUE SERÃO UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO, REPAROS E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, E AGUAS PLUVIAIS EM
RUAS E AVENIDAS DE NOSSO MUNICIPIO, PARA O
SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. Esclarecimentos, Informações e Edital Completo, serão prestados pelo setor de licitações, no endereço acima, nos dias
de expediente, no Horário das 08h00min as 11h00mine das
13h00min as 17h00min Horas, Telefone (18) 3861 – 2007,
EMAIL – licitacoes@irapuru.sp.gov.br SITE:
www.irapuru.sp.gov.br .Irapuru/SP, 06 de Novembro de 2017
– SILVIO USHIJIMA – PREFEITO MUNICIPAL

OBJETIVO: Contratação de empresa por empreitada global, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos com a finalidade de reforma da EMEFEI.
ADJUDICAÇÃO: 24 de novembro de 2017.
HOMOLOGAÇÃO: 28 de Novembro de 2017.
Empresa Vencedora: CONSTRUTEC SR LTDA – EPP,
inscrita no CNPJ sob n° 04.822.506/0001-37, com sede a
Avenida da Américas, n° 356, na cidade de Álvares Machado/SP.
Extrato de Contrato: Contrato n. 96/2017, firmado em 29
de novembro de 2017, com a empresa CONSTRUTEC SR
LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob n° 04.822.506/0001-37,
com sede a Avenida da Américas, n° 356, na cidade de
Álvares Machado/SP, no valor total de R$ 147.942,70 (Cento e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e dois reais
e setenta centavos). Vigência do contrato: 29 de novembro
de 2017 á 28 de fevereiro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
1º Termo Aditivo Acréscimo de 25% da quantidade
inicialmente contratada no contrato 58/2017.
Convite de Preço n° 10/2017
Processo n. 35/2017
OBJETIVO: Aquisição de lanceta, seringa e ‘’tira reagente’’ para ser utilizado nas Unidades dos ESFs, pronto Atendimento do centro de saúde e doação a pacientes carentes de nosso município, para o exercício financeiro de 2017.
Termo Aditivo de Contrato n. 58/2017, firmado com a
Empresa: EDUARDO VINICIUS MATRICARDI – ME com
sede à Rua Arquias Gomes Miranda, 29, Vila Montalvão,
na cidade de Presidente Prudente/SP, inscrita no C.N.P. J
sob n° 07.962.116/0001-50, para acréscimo de 25% (7.500
unidades) da quantidade inicialmente licitada no item 03,
tira reagente.
Quantidade: 7.500 Unid. No valor total de R$ 8.625,00 (oito
mil seiscentos e vinte e cinco reais).
Previsão legal: Lei federal n. 8.666/93, artigo 65, § 1º, e
clausula nona do contrato n. 58/2017, vinculado ao convite
de preço n°10/2017, processo licitatório n. 35/2017.
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