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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 - E-mail: secretaria@irapuru.sp.gov.br

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 03/2014 - CONVITE
Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, CONVIDA o(s) aprovado(s) no
Concurso Público 03/2014, abaixo relacionado(s), para manifestar interesse em ser contratado POR TEMPO DETERMINADO, para substituição de 03 (três) vagas; sem prejuízo na classificação do Edital do Concurso Público acima
especificado. O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente dos dias 21 a 24 de Maio de 2018
portando os documentos solicitados, onde deverá manifestar seu interesse na admissão. No ato da apresentação
deverá assinar termo de Ciência e Notificação e declarar
se acumula outros cargos públicos. O não comparecimento na data e horário especificado será entendido como desistência da vaga, sendo esta automaticamente oferecida
ao convidado seguinte.
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Classificação
NomeRG
11º Aparecida Borges Lyrio Masson
18.013.523-X
12º Amanda Mantovani
02.466.797-8
13º Letícia Mantovani
02.466.824-9
Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:
- xerox do RG - frente e verso (legível);
- xerox do CPF (legível);
- xerox do título de eleitor (legível);
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se
houver);
- xerox da certidão de nascimento/casamento;
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos;
- Xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14
anos;
- Xerox do diploma do grau de escolaridade e outros documentos exigidos para cada cargo;
- Xerox da carteira de reservista (se masculino);
- Xerox da CNH (se exigido para o cargo);
- comprovante de inscrição no órgão de classe (se exigido
para o cargo);
- 2 fotos 3x4 – recente;
- Xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT);
- Comprovante da última eleição; - Conta corrente (BRADESCO);
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz –
legível);
- antecedentes criminais;
- Apresentar declaração de bens, conforme Lei nº 88.429/
1992, contanto valores de bens e valores que compõe seu
patrimônio privado: compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de
bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais dó cônjuge ou companheiro;
- Declaração do Departamento de Recursos Humanos da
última empresa em que trabalhou que comprova não ter
sofrido condenação em procedimento administrativo disciplinar, comprovante da habilitação legal para o exercício do
cargo no serviço público de qualquer esfera, e não ter sido
demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do
serviço público”, mediante decisão transitado em julgado
em qualquer esfera governamental;
- Atestado de capacidade funcional (exame médico) e cópias.
Irapuru/SP, 18 de Maio de 2018.
SILVIO USHIJIMA - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Irapuru
RETIFICAÇÃO de Extrato de
Chamada Pública n. 01/2018.
Processo Licitatório n. 46/2019.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento
a Lei n. 11.947, de 16/06/2009, Resolução n. 26 do FNDE
de 17/06/2015, alterada pela Resolução n. 4, de 02/04/2015
e no que couber a Lei Federal n. 8.66/93 e suas alterações, torna público, que realizará CHAMADA PÚBLICA N.
1/2018, Processo Licitatório n. 46/2018, no dia 7 de Junho
de 2018 as 09h:00min para a abertura dos envelopes no
Setor de Licitação da Prefeitura do Município de Irapuru/
SP, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, no
endereço acima. Objetivando a aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do
programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital completo, serão prestados pelo Setor de Licitações, no endereço
acima, nos dias de expediente, no horário das 08h:00 as
11h:00 e das 13h:00 as 17h:00 horas, telefone (18) 38612007. Email- licitacoes@irapuru.sp.gov.br. Site:
www.irapuru.sp,gov.br - Irapuru/SP, 16 de Maio de 2018Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSL N. 02/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N. 22/2018.
OBJETIVO: Contratação de empresa por empreitada por
preço global, com fornecimento de mão de obra, material e
equipamentos para a Construção de Praça Pública e Implantação de um Museu no município de Irapuru/SP através de Contrato de Repasse n.º 835518/2016/MTUR/CAIXA, Processo n. 2587.1034270-78/2016, celebrado entre a
União Federal, por intermédio do Ministério do turismo,
Representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Irapuru/SP
ADJUDICAÇÃO: 16 DE MAIO DE 2018.
HOMOLOGAÇÃO: 17 DE MAIO DE 2018.
Empresa Vencedora: CONSTRUTEC SR LTDA, com sede
a Av. das America, 356, Centro na cidade de Álvares Machado/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 04.822.506/
0001-37.
Extrato de Contrato: Contrato n. 72/2018, firmado em 18
de maio de 2018, com a empresa CONSTRUTEC SR LTDA,
com sede a Av. das America, 356, Centro na cidade de
Álvares Machado/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
04.822.506/0001-37, no valor total de R$ 245.678,34 (Duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito
reais e trinta e quatro centavos).
Vigência do contrato: de 18 de maio de 2018 a 17 de novembro de 2018.

Farmácia Irapuru

Medicamentos e perfumaria em geral
Manipulação de fórmulas
Atendimento e entrega em domicílio
Av. Euclides da Cunha, 909
 3861-1220 - (emergência- 3861-1527) - Irapuru
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, n° 475 - CEP. 17.880-000- IRAPURU - SP
Email:educa_irapuru@hotmail.com Fone-(18)3861-2007

PROCESSO SELETIVO N° 001/2017
Convite para Atribuição de Classes e/ou Aulas
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.
O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente no dia 22/05/2018, (Terça- Feira) às 09h00min
horas, na EMEF “Pedro Leite Ribeiro”, localizada na Rua
Rio Branco n°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 entendido como desistência da vaga, sendo
automaticamente oferecida ao convidado seguinte.
Cargo: Professor de Educação Básica II - Educação Física
POSIÇÃO NUMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO
8
598695
Marcelo Carlos Gomes
9
597661
Maria De Fatima Tumburus Freitas
10 598942
Carina Purcina
11 597352
Bruna Livero Carvalho

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se
houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14
anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade
- xerox da certeira de reservista (se masculino)
- xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- comprovante da última eleição
- conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz –
legível)
– antecedentes criminais
Irapuru, 18 de Maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE DE PREÇOS N. 12/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N. 40/2018.
OBJETIVO: Contratação pelo critério de menor preço global de empresa especializada na prestação de serviços de
Formação de Gestores Escolares da Rede Municipal de
Educação de Irapuru/SP,
ADJUDICAÇÃO: 10 DE MAIO DE 2018.
HOMOLOGAÇÃO: 15 DE MAIO DE 2018.
Empresa Vencedora: C M M- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA, com sede a Av.
Boa Vista, 145, Jardim Santa Maria, na cidade de Presidente Venceslau/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
05.421.868/0001-89,
Extrato de Contrato: Contrato n. 71/2018, firmado em 16 de
maio de 2018 com a empresa C M M- ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA, com sede
a Av. Boa Vista, 145, Jardim Santa Maria, na cidade de
Presidente Venceslau/SP, devidamente inscrita no CNPJ
sob n. 05.421.868/0001-89, no valor global de R$ 8.722,00
(oito mil setecentos e vinte e dois reais).
Vigência do Contrato: 16 de maio de 2018 a 15 de julho de
2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
RESUMO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2018.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 41/2018.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada
para organização, elaboração e aplicação de concursos públicos e processos seletivos para cargos e empregos do quadro da Administração Pública.
ADJUDICAÇÃO: 07 de Maio de 2018
HOMOLOGAÇÃO: 16 de Maio de 2018.
EMPRESA VENCEDORA: CAETANNO PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI, com sede a TV Antonio Carlos Magalhães, 42, Centro, na cidade de Central/BA, devidamente
inscrita no CNPJ sob n. 07.967.377/0001-63.
EXTRATO DE CONTRATO: Contrato n 73/2018, firmado
em 18 de Maio de 2018, com a empresa CAETANNO
PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI, com sede a TV Antonio Carlos Magalhães, 42, Centro, na cidade de Central/
BA, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 07.967.377/000163, exclusivamente pelo valor das inscrições cobradas diretamente dos candidatos.
Vigência do contrato: Da data da assinatura até 31 de dezembro de 2018.

José Edson Moysés Filho
Secretario Municipal de Educação

ANIVERSARIANTES:
20/05
21/05

- DALVA MARIA DE ARAUJO GOMES
- CELSO KAMIMOTO
- ELLEN MILENA CALEGÃO MARTINS
- MARCIO ROBERTO MARTINS
- DANIELA PEREIRA BARROSO
- ROSELI TEREZINHA CAIVANO PIGA-

RI
- FERNANDO DE JESUS VIEIRA
22/05
- BRUNO CONRADO DOMINGOS DOS
SANTOS
- FERNANDA MORI
- CASSIANA SILVA VERGILI
- ANA MARIA BONFIM TEIXEIRA
25/05
- CÉLIA REGINA GAZOLA TEJERO
- YAN DA COSTA ARAUJO
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 17 de maio de 2018
REQUERIMENTO Nº 136/2018
CONSIDERANDO que a 28ª Festa do Peão de Boiadeiro
de Irapuru realizada entre os dias 27 a 30 de abril de 2018
contou com inúmeras atrações;
CONSIDERANDO que a maioria dessas atrações são promovidas por empresas contratadas pela Administração para
tais fins;
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
do Município de Irapuru, de conformidade com o que dispõe o
artigo 53, inciso XIV da Lei Orgânica do Município de Irapuru
(LOMI), solicitando-o as seguintes documentações:
* – Enviar cópia da prestação de contas da 28ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Irapuru, incluindo cópias de todos os
contratos de prestação de serviços entabulado entre a Administração Pública e as empresas prestadoras de serviços.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE MAIO DE
2018.
HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV)
REQUERIMENTO Nº 137/2018
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento do senhor SEBASTIÃO VENTURA DA SILVA,
ocorrido no dia 14 de maio de 2018, no Município de Jaú-SP.
Ressalto que o senhor Sebastião Ventura da Silva é um
dos moradores mais antigos do Município de Pacaembu-SP.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE MAIO DE
2018.

nossos produtores rurais;
INDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que juntamente com o setor competente desta municipalidade, estude mecanismos visando organizar uma feira em horário diverso da feira tradicional destinada
exclusivamente aos produtores rurais de nosso município.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 15 DE MAIO DE
2018.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); JOYCE
A. J. BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); EDEVAL
FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON
FERREIRA - Vereador (PV)
I N D I C A Ç Ã O Nº 192/2018
CONSIDERANDO que a “Saúde” é um dos setores mais
importantes do Município, pois envolve o bem mais precioso
do ser humano que é a saúde e a própria vida;
CONSIDERANDO que o setor da Saúde de nossa cidade
está muito precário, ou seja, está faltando profissionais (médicos) para atender de forma satisfatória toda a nossa população;
CONSIDERANDO que os médicos que aqui trabalham atendem uma quantidade elevada de pacientes, que por muitas
vezes atendem os pacientes em visitas domiciliares;
CONSIDERANDO que a nossa população está clamando
melhorias urgentes no setor da saúde de nosso município;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que junto a Secretária Municipal de Saúde busque mecanismos para viabilizar a contratação de um
ou mais médicos para atender os anseios dos usuários do
sistema público de saúde de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 15 DE MAIO DE
2018.

NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); ALMIR
COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AUGUSTO
BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDIONOR EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB); EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON FERI N D I C A Ç Ã O Nº 193/2018
REIRA - Vereador (PV); HUGO CÉZARE DE FREITAS - VeCONSIDERANDO que o Cemitério Municipal recebe diarireador (PSD); JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Verea- amente muitas visitas;
dor (PTB); JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUCONSIDERANDO que em algumas datas/feriados essas
ZA - Vereadora (PTB)
visitas aumentam consideravelmente;
CONSIDERANDO que dentre essas visitas existem muiREQUERIMENTO Nº 138/2018
tas pessoas com idade avançada (idosos) e pessoas com
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimen- algum tipo de deficiência física (cadeirantes) que necessitais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo tam de entradas e saídas com ampla acessibilidade;
falecimento do senhor VALDIR VITORINO, ocorrido no dia 12
CONSIDERANDO que no dia 13/05/2018 (Domingo - Dia
de maio de 2018, em nossa cidade.
das Mães) durante visita “in loco”, observei que o portão granQue do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimen- de do Cemitério Municipal estava fechado com cadeado, tento à família enlutada.
do o acesso apenas um pequeno portão social que fica afixado
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE MAIO DE dentro do grande na qual não é por inteiro, tendo um pedaço
2018.
com cerca de 20 cm do chão impedindo que deficientes e
idosos se locomovam para adentrar ao Cemitério;
JOYCE A. J. BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); ALINDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito MuniMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AU- cipal de Irapuru, para que determine o setor competente desGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDI- ta municipalidade, proceder a retirada da parte de baixo do
ONOR MOREIRA BONFIM - Vereador (PMDB); EDEVAL portão social (pequeno) que faz parte integrante da entrada
FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON principal do Cemitério Municipal de Irapuru.
FERREIRA - Vereador (PV); HUGO CÉZARE DE FREITAS CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 15 DE MAIO DE
Vereador (PSD); JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - 2018.
Vereador (PTB); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador
(PSDB)
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 191/2018
CONSIDERANDO que a feira livre realizada em nosso município está aberta a participação de todos, inclusive feirantes de outras localidades;
CONSIDERANDO que diante disto, a concorrência entre
os feirantes se torna grande não só pelo preço praticado como
também pela qualidade apresentada;
CONSIDERANDO que nosso município abriga uma grande quantidade de produtores rurais que produzem alimentos
de alta qualidade;
CONSIDERANDO que precisamos valorizar e incentivar

I N D I C A Ç Ã O Nº 194/2018
CONSIDERANDO que em Irapuru existem atualmente apenas duas agências bancárias, quais sejam: Banco Santander S/A e o Banco Bradesco S/A, na qual atendem seus correntistas com seus caixas eletrônicos até as 22 horas;
CONSIDERANDO que em nosso município existem muitos correntistas do Banco do Brasil, onde grande parte desses correntistas são funcionários públicos estaduais e municipais que tem seus vencimentos vinculados junto ao Banco
do Brasil;
(Continua na próxima página)
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 17 de maio de 2018
(Continuação da página anterior)

CONSIDERANDO que diariamente estes correntistas do
Banco do Brasil utilizam as Agências dos Correios ou o Caixa Eletrônico localizado junto ao Paço Municipal para realizar suas operações bancárias, que por sua vez tem seu horário de funcionamento restrito até as 17 horas no período de
segunda a sexta-feira;
CONSIDERANDO que fora desses horários e nos finais
de semana os correntistas do Banco do Brasil necessitam
se locomover até os municípios vizinhos para realizar saques
e outros serviços que não são possíveis via aplicativo e internet banking disponibilizado pela instituição;
INDICO ao senhor ALEX GONÇALVES MICHEL, DD. Gerente Geral da Agência nº 0498-7 – Banco do Brasil de Pacaembu, para que proceda estudos visando avaliar a possibilidade de instalação de um quiosque em substituição ao caixa
eletrônico localizado no Paço Municipal de Irapuru, disponibilizando atendimento diário ao público todos os dias da semana até as 22 horas.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 15 DE MAIO DE
2018.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 195/2018
INDICAMOS ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, para que junto ao departamento competente dessa municipalidade, estude a possibilidade de leiloar
ou vender os terrenos do antigo matadouro municipal e, posteriormente, adquirir uma propriedade para a instalação de
um Distrito Industrial em nosso Município.
JUSTIFICATIVA: Afirmamos que é de extrema necessidade que o Poder Executivo efetue estudos para que se destine uma área para incentivar a instalação de empresas em
nosso Município. Salientamos que a instalação de indústrias
em Irapuru proporcionará mecanismos para a geração de emprego e o progresso virá com mais intensidade.
Ressalto que as empresas receberiam algum tipo incentivo, obtendo a isenção de impostos por um período e, assim,
resolveria o problema do desemprego da nossa população.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE MAIO DE
2018.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB); JOYCE
A. J. BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); EDEVAL
FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON
FERREIRA - Vereador (PV)
I N D I C A Ç Ã O Nº 196/2018
CONSIDERANDO que a iluminação das ruas e avenidas
de nossa cidade são fatores predominantes que garantem a
segurança e o bem estar da nossa população;
CONSIDERANDO que existem alguns pontos de nossa
cidade que necessitam de uma atenção especial por parte da
administração devido à falta de iluminação do local;
CONSIDERANDO que na Rua Rio Branco, na altura do nº
12, tem um poste que precisa de reposição de lâmpadas, e
devido à grande escuridão que se encontra no local no período noturno proporciona insegurança para os moradores daquela localidade,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que oficie a empresa ELEKTRO solicitando a reposição de lâmpadas no poste da Rua Rio Branco,
na altura da residência de nº 12, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE MAIO DE
2018.
JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)

Cerimônia, Cantor e Funcionário Público da Prefeitura Municipal de Irapuru, por estar participando de todos os eventos
das festividades de aniversário da cidade com seus equipamentos de som.
Parabéns Toninho por ser essa pessoa dinâmica, prestativa e cheio de amor por Irapuru e sua população. Vossa Senhoria está presente em todos os eventos relacionados às
datas comemorativas de nossa cidade, inaugurações, festas
tradicionais, bem como cerimônias especiais, levando seu
carisma e simpatia, e proporcionando alegria que contagia a
todos seus admiradores.
Temos notado como é impressionante sua vontade em
realizar tudo da melhor forma possível e, certamente, tudo
fica bem com a notável presença de Vossa Senhoria, utilizando seus aparelhos de som e imagem, microfone, projetor
multimídia, enfim, tecnologia moderna.
Reforço em dizer que tem demonstrado muita satisfação
no que faz e, assim, tudo fica alegre, mais audível e com um
número maior de participantes nos eventos.
Vossa Senhoria é amigo de todos e só temos que agradecêlo por essa disposição, ânimo e altivez.
Muito obrigada de coração, e sempre mais sucesso em
sua carreira artística, e em todos os seguimentos de sua
profissão.
Um grande abraço e que Deus o ilumine juntamente com
sua família!
Que se dê conhecimento ao homenageado.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 15 DE MAIO DE
2018.
JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB)
M O Ç Ã O Nº 096, DE 16 DE MAIO DE 2018
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Readir Tovani, popular
Preto e ao jovem Vinícius Braga, por terem realizado o percurso de 301 km de bicicleta na semana passada.
Quero deixar aqui os meus cumprimentos e os parabéns
a esses esportistas que esbanjam vitalidade, determinação,
disciplina, enfim, muita saúde.
Saíram na madrugada de sábado e retornaram a Irapuru
no domingo às 23h00. Percorreram as cidades de Paulicéia,
Panorama, Campinal, Presidente Epitácio, Presidente Prudente e Irapuru, que somaram 301 quilômetros.
Ressalto que essa iniciativa vem de encontro a muitas
pessoas que pretendem começar uma atividade física e se
sentem sem estímulo para essa prática. Portanto, vendo essa
disposição de Vossas Senhorias em realizar um trajeto de
longa distância é um grande incentivo para quem almeja melhorar sua qualidade de vida, começando com caminhadas,
ou também com bicicleta em pequenos trajetos e, ainda, outro esporte ou atividade física que melhor se adaptar.
Saliento que o importante é estar em movimento constante, eis que o ser humano necessita dessa harmonia de corpo
e mente, o que faz com que nos tornamos saudáveis.
O Preto, como é conhecido, é esportista nato, sempre
praticou diversas modalidades do esporte, como corrida pedestre, futebol, voleibol, ciclismo, entre outras. É uma pessoa que valoriza o esporte e a interação social.
O jovem Vinícius também vem acompanhando o setor esportivo de nossa cidade, e ao lado de seu amigo, o Preto, só
tem a ganhar pelo incentivo, mostrando aos demais jovens
que tudo é possível quando se tem força de vontade e perseverança para desenvolver habilidades, e se tornar forte e capaz.
Parabéns a essa dupla de esportista irapuruense pelo percurso de 301 km de bicicleta.
Que se dê conhecimento aos homenageados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 16 DE MAIO DE
2018.

M O Ç Ã O Nº 095, DE 15 DE MAIO DE 2018
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Antônio Carlos Fer- CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador
reira, popular Toninho e Tony Carlos, DD. Locutor, Mestre de (PSB)
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Balancete da 28ª Festa do Peão Boiadeiro de Irapuru - Dias: 27,28,29 e 30 de Abril de 2018
Locutor Renato Rocha – Propaganda
R$ 1.000,00
Locutor de Rodeio , Vídeo e Gravação - Japonês Preto
R$ 3.330,00
Recursos Próprios da Prefeitura Municipal
R$ 81.500,00
R$ 2.000,00
Repasse da Câmara Municipal
R$ 20.000,00 Locutor de Rodeio – Vanderlei Alcântara
R$
500,00
Venda de Camarotes
R$ 31.000,00 Locutor de Rodeio – Wagner Trindade
Animador
de
Arena
–
Palhaço
Furunfo
R$
1.500,00
Venda de Porteiras
R$ 13.700,00
R$ 2.000,00
Venda da Praça de Alimentação
R$ 50.000,00 Assessoria de Rodeio – Tiba
Bistrô e Decoração do Recinto
R$ 5.000,00
Venda de Pulseiras Avulsas
R$ 3.150,00
R$
320,00
Patrocínios
R$ 25.800,00 Auxiliar de Enfermagem
Visual
Arte
R$
320,00
Total
R$ 225.150,00
Helicóptero
R$ 3.000,00
Segurança nas Catracas dos Camarotes
R$
800,00
Despesas
Carregadores do Som
R$ 1.000,00
Limpeza dos Camarotes
R$
250,00
Contratação de Empresa para prestação de serviço de even- Lanchonete Bom Sabor
R$ 1.000,00
tos para realização da Festa do Peão conforme Processo Lici- Supermercado Ikeda
R$
290,40
tatório.
R
$ Óleo Diesel – Roberto Mazetti
R$
250,00
54.500,00
Despesas Extras - Carregadores
R$
250,00
Cachê do Show de Loubet - (Pref. Municipal) R$ 25.000,00 Marisol Pirotecnia
R$ 6.000,00
Cachê do Show de Cácio e Marcos – (Pref. Municipal)
DJ Bocão
R$
150,00
R$ 22.000,00
Total R$ 224.978,28
Painéis de Led
R$ 3.500,00
Projeto do Recinto, Catracas e confecção de Pulseiras
Resumo
R$ 7.000,00
Projeto Elétrico – Leatti
R$ 8.000,00
Total das Receitas =
R$ 225.150,00
Geradores
R$ 4.000,00
Total das Despesas =
R$ 224.978,28
Aluguel do Recinto de Festa
R$ 5.000,00
——————————
Som para Boate nos Camarotes
R$ 2.000,00
Receita Líquida =
R$
171,72 (Cento e setenta e um
DJ Bruno Baldo
R$
350,00
Reais e setenta e dois centavos)
Gabriel Françoso
R$
250,00
DJ Two Claps
R$
700,00
Doação: A Comissão Organizadora da 28ª Festa do Peão de
Grupo Questão de Opinião
R$
400,00
Irapuru, informa que foi doada ao Lar Santa Genoveva de IrapuHotel para Cantores
R$ 3.266,00
ru, o valor de R$ 171,72 referente a RECEITA LÍQUIDA. Vale
Alimentação para Cantores
R$ 2.000,00
lembrar, que a festa do peão, foi de portões abertos.
Propaganda na Band FM
R$ 1.000,00
A.R.T. Engenheiro
R$
82,94
OBS: A Comissão Organizadora esclarece que a administração
A.R.T. Conselho Regional de Engenharia
R$
82,94
e renda do estacionamento do recinto foi realizada uma permuCachê da Banda Santa Mônica
R$ 6.500,00
ta com os serviços de Segurança da Festa.
Cachê do Show de Tato e Nando
R$ 6.500,00
Arte do Rodeio
R$
300,00
Premiação: A Comissão Organizadora esclarece ainda que a
Vigias Noturno
R$
600,00
Moto do 1º lugar da Premiação foi doada pelo Deputado FedeSandrinho Som – Propaganda Volante
R$
690,00
ral Fausto Pinato.
Manu Personalização
R$
500,00
Aluguel de Van para Cantores
R$ 1.500,00
Importante: A Comissão Organizadora esclarece, taxativamenBoiada - Touros
R$ 13.000,00
te que para realização da 28ª Festa do Peão de Irapuru, NÃO
Seguro dos Peão e Seguro de Vida do Público R$ 1.496,00
HOUVE qualquer auxílio financeiro de outros Deputados, muiSom Pop
R$ 14.000,00
to menos do Governo Estadual e Federal.
Montagem de Abertura – Equipe Formiguinha R$ 1.800,00
Juiz de Rodeio – Handerson Dourado
R$ 1.500,00
Everton Lima da Silva
Salva Vidas
R$ 1.200,00
Presidente
Comentarista
R$ 1.500,00
Portereiros Profissionais
R$
800,00
Fábio Barbara
Médico Veterinário
R$ 2.500,00
Tesoureiro
Premiação do Rodeio
R$ 2.500,00
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pelos 70 anos de Irapuru

Exemplar:
R$ 40,00

São 180 páginas relatando fases da fundação e toda vida política do município até os dias de hoje
Se você é assinante do jornal A VOZ,
ou desejar ser um deles, participe
da MEGA

PROMOÇÃO:

Renovando ou fazendo sua assinatura
semestral, você adquire o livro por
apenas R$ 20,00
Renovando ou fazendo sua assinatura
anual você adquire o livro por apenas
R$ 10,00
A promoção é válida para renovações
de março/18 a julho/18
A promoção encerra-se em 31/07/18
Entre em contato conosco: 3861-1606

