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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

ANIVERSARIANTES:

Rua Ângelo Meneguesso, 475 - Fone ( 18 ) 3861-1195-3861-2007
Caixa Postal 01 - CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
CNPJ 44.926.723/0001-91 - Email:pmadmirapuru@hotmail.com

NOTIFICAÇÃO
Contrato n. 27/2017.
Processo Licitatório n. 06/2017.
Tomada de Preços n. 01/2017.
Objetivo: Contratação de empresa por empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, material e
equipamentos objetivando o Termino da Construção do
Prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde), que será
construída no terreno localizado na esquina das Ruas
Olavo Bilac/Expedido Soares.
A Prefeitura Municipal de Irapuru, representada pelo Secretario Municipal de Gestão e Planejamento, o Senhor
Everton Lima da Silva, NOTIFICA a empresa- GOOLD
CONSTRUÇÕES E COMERCIO PARA HIGIENIZAÇÃO
EIRELI-ME, com sede a Al Dona Maria Cândido Romanini,
373, Centro na cidade de Adamantina/SP, CNPJ n.
04.751.768/0001-58–, para que no prazo máximo de 5(cinco) dias efetue os reparos apresentados no laudo técnico
no cumprimento aos Termos do Contrato n. 27/2017.
Item- 11.8. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período
de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito quando
decorrente de falha técnica devidamente comprovada na
execução da obra, sendo responsável pela segurança e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o
art. 618 do Código Civil Brasileiro.
O não cumprimento desta notificação nos termos supra
discriminado, conforme contratado, no prazo de 05 (cinco) dias, ensejará a tomada das medidas judiciais cabíveis e levar a efeitos as penalidades dispostas contratualmente.
Irapuru/SP, 15 de Janeiro de 2018.
EVERTON LIMA DA SILVA
Secretario de Gestão e Planejamento

Panificadora Pão de Mel
Pães, bolos,
salgados e doces
Aceitamos
encomendas
Prazer em atender

Todas sextas-feiras
temos yakissoba

Av. Nove de Julho, 403

 3861-1234

24/02
SANTOS
25/02
26/02

- VITÓRIA RÉGIA PEREIRA MARSAL DOS
- KAIQUE GABRIEL BONATO BORGES
- TATIANE CRISTINA DA S. DE OLIVEIRA
- TALITA CREPALDI CÂNDIDO FERREIRA
- BERNARDO DE OLIVEIRA ANTUNES
- Casamento: MANOEL MARCOS LUGAN E

SUELI

27/02
28/02

29/02

- JOSÉ EMÍLIO RUGGIERI
- PAULO SÉRGIO ALVES
- DANIEL MENEZES DO NASCIMENTO
- MORIO HASEGAWA
- JOSÉ SALAZAR
- MANOEL NORIO JÓ
- CICERO DE MORAES
- Casamento: WANDERLEI E MARINA
- CRISTIANO DE SOUZA MARQUES
MARÇO

01/03

02/03

- ADRIANO MARCOS DE LIMA ALVES
- SILVANA VITORETI PIGOSI IDIE
- JOSÉ RENATO PIGARI
- LANA ORTEGA DA SILVA
- JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA
- LUANA USHIZIMA

Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Pregão Presencial n. 06/2018.
Processo Licitatório n. 17/2018.
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. 06/2018, Processo Licitatório n. 17/2018,
no Setor de Licitação da Prefeitura do Município de Irapuru/SP,
situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro, iniciando-se
no dia 13 de Março de 2018 ás 08h:20min para o
credenciamento e as 08h:30min abertura da sessão para lances, no endereço acima. Objetivando a aquisição de 01 (um)
veiculo unitário tipo camionete destinada ao Gabinete do
Prefeito, uma motocicleta 125 cilindradas para o setor de
tributação (recursos próprios) e 01 (um) veiculo 0km 1.0
para a Secretaria Municipal da Saúde, Convenio n. 388/2017,
Processo n. 001/0211/001036/2017 pelo critério de menor preço por item. 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.
Emaillicitacoes@irapuru.sp.gov.br.
Site:
www.irapuru.sp,gov.br - Irapuru/SP, 22 de Fevereiro de 2018Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.
EDITAL DE PROCLAMAS N° 02.349
Matricula: 121251 01 55 2018 6 00012 123 0002349 55
Faço saber que pretendem converter a união estável e casar-se conforme artigo 8o da lei tendo apresentado os documentos exigidos pelo artigo 1.525, N.os I, III e V do Código
Civil Brasileiro: VALTENCIR GABRIEL PRIMO e dona SILVANA
RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: nascido em
SANTOS-SP aos 21 de outubro de 1973, solteiro, pintor de
autos, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Dos Papagaios, n° 01, maior, filho de dona TERESINHA DE FATIMA
GABRIEL PRIMO, e a pretendente: nascida de IRAPURU-SP,
aos 13 de setembro de 1980, solteira, maior, diarista, residente e domiciliada nesta cidade na Rua dos Papagaios, n°
01, filha de ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA e de dona
CLEUZA RAMOS DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na
forma da lei.
IRAPURU, 08 de fevereiro de 2018.
Substituta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N°02/2018
PROCESSO LICITATÓRIO n°03/20108
OBJETIVO: Aquisição de material didático, para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de educação
para o ano letivo de 2018.
ADJUDICAÇÃO: 02 de Janeiro de 2018.
HOMOLOGAÇÃO: 05 de Fevereiro de 2018.
Empresa Vencedora: HELENA MASSAE KAWAGISHI –
ME, com sede na Av. Euclides da Cunha, 918 – Centro da
cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o
n. 02.613.244/0001-75, apresentou o melhor preço para os
itens de 01 a 08 no valor total de R$ 11.033,00 (onze mil e
trinta e três reais).
Prefeitura Municipal de Irapuru
Extrato de Pregão Presencial n. 07/2018.
Processo Licitatório n. 18/2018.
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. 07/2018, Processo Licitatório n. 18/2018, no Setor de Licitação da Prefeitura do Município de Irapuru/SP, situada à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Centro, iniciando-se no dia 13 de Março de 2018 ás
13h:50min para o credenciamento e as 14h:00min abertura
da sessão para lances, no endereço acima. Objetivando
a Contratação de empresa especializada para a implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico e licença de uso de software para a Procuradoria
Judridica no município de Irapuru/SP, pelo critério de
menor preço por item. 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, 22 de Fevereiro de
2018- Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE N°03/2018
PROCESSO LICITATÓRIO n°06/20108
OBJETIVO: Aquisição de Lanceta, Seringa e Tira reagente, para
serem utilizados nas Unidades dos ESFs, pronto Atendimento do Centro de Saúde e doação a Pacientes Carentes de
nosso município, para o exercício financeiro de 2018.
ADJUDICAÇÃO: 08 de Fevereiro de 2018.
HOMOLOGAÇÃO: 14 de Fevereiro de 2018.
Empresas Vencedoras: PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP com sede à Rua Joubert Soares Marcondes, 718, Jardim Eldorado na cidade de Presidente Prudente/
SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.751.638/0001-79
e a empresa EDUARDO VINICIUS MATRICARDI – ME com sede
à Rua Arquias Gomes de Miranda, 29, Vila Montalvão na cidade de Presidente Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ
sob nº 07.962.116/0001-5.
Extrato de Contrato: Contrato n°05/2018 firmado em 16 de
Fevereiro de 2018, com a empresa PRUDENMED COMERCIAL
HOSPITALAR EIRELI – EPP com sede à Rua Joubert Soares
Marcondes, 718, Jardim Eldorado na cidade de Presidente
Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.751.638/
0001-79, apresentou o melhor preço para o item 01 no valor
total de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Extrato de Contrato: Contrato n°06/2018 firmado em 16 de
Fevereiro de 2018, com a empresa EDUARDO VINICIUS MATRICARDI – ME com sede à Rua Arquias Gomes de Miranda,
29, Vila Montalvão na cidade de Presidente Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.962.116/0001-5, que apresentou o melhor preço pra os itens 02 e 03 no valor total de R$
69.250,00 (sessenta e nove mil duzentos e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: Do dia 16 de Fevereiro de 2018
ate 31 de Dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PEGÃO N°02/2018
PROCESSO LICITATÓRIO n°10/20108
OBJETIVO: aquisição de Carne Bovina (acém e moída), Corte
de Franco (coxa e sobre coxa e filé de coxa e sobre coxa) e
Carne Suína (lombo) para serem utilizados na Merenda Escolar das Escolas Públicas Municipais, Creche Municipal, Projeto Educacional, e demais setores municipais, para o exercício
de 2018.
ADJUDICAÇÃO: 09 de Fevereiro de 2018.
HOMOLOGAÇÃO: 21 de Fevereiro de 2018.
Empresas Vencedoras: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ – LTDA, com sede a José Reis Cavadas S/N,
Marília/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 48.357.263/
0001-89, CARDOSO E ROSA LTDA, com sede a Rua Quinto
Boicaiuva, 1190 – Vila Marcondes, Presidente Prudente/SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob n. 10.978.319/0001-40, e a
empresa OSVALDO DUTRA DA SILVA – ME, com sede a Av.
Euclides da Cunha, 970 – centro da cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 53.524.468/0001-41.
Extrato de Contrato: Contrato n°07/2018 firmado em 22 de
Fevereiro de 2018, com a empresa COMERCIAL DE CARNES E
ALIMENTOS SÃO LUIZ – LTDA, com sede a José Reis Cavadas S/N, Marília/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
48.357.263/0001-89, apresentou o melhor preço para os itens
01 e 02 no valor total de R$ 66.757,50 (sessenta e seis mil
setecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)
Extrato de Contrato: Contrato n°08/2018 firmado em 22 de
Fevereiro de 2018, com a empresa CARDOSO E ROSA LTDA,
com sede a Rua Quinto Boicaiuva, 1190 – Vila Marcondes,
Presidente Prudente/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
10.978.319/0001-40, apresentou o melhor preço para os itens
03, 04 e 05 no valor total de R$ 28.972,50 (vinte e oito mil
novecentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos).
Extrato de Contrato: Contrato n°09/2018 firmado em 22 de
Fevereiro de 2018, com a empresa OSVALDO DUTRA DA SILVA – ME, com sede a Av. Euclides da Cunha, 970 – centro da
cidade de Irapuru/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.
53.524.468/0001-41, apresentou o melhor preço para os itens
de 06 a 10 no valor total de R$ 33.862,50 (trinta e três mil
oitocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: Do dia 22 de Fevereiro de 2018
ate 31 de Dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
2° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 67/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N° 42/2017
TOMADA DE PREÇO N° 03/2017
OBJETIVO: Fornecimento de mão de obra, materiais de
primeira linha e equipamentos necessários para a execução de obra de infraestrutura urbana – Execução de pavimentação e recapeamento asfaltico em vias urbanas no
município de Irapuru do tipo CBUQ.
EMPRESA: NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ
sob o n. 10.558.895/0001-38, com sede a Rod. Pericles
Belini s/n KM 121,7, Zona Rural da cidade de Votuporanga/
SP.
VIGÊNCIA: fica prorrogável por mais 120 (cento e vinte) dias
a contar da assinatura do termo aditivo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N° 07/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017
OBJETIVO: Fornecimento de licenças de uso de software educacionais, com prestação de serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico presencial para atender laboratórios de informática do município.
EMPRESA: JC LUIZ INFORMATICA – ME, inscrita no CNPJ sob
o n. 15.069.715/0001-78, com sede a Av. Capitão José Antonio
de Oliveira, 544 – sala 05 – centro na cidade de Adamantina/
SP.
VIGÊNCIA: do dia 14 de Fevereiro de 2018 a 13 de Fevereiro de
2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2018
direito à Licença-Prêmio como forma de compensar o não recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
pelo Regime Estatutário;
CONSIDERANDO que na 12ª Legislatura, ou seja, mais precisamente no ano de 2003, quando houve uma reestruturação no
quadro de servidores municipais foi extinta a Licença-Prêmio
para os funcionários que ingressaram no serviço público municipal depois da sanção e promulgação da Lei Complementar nº
016, de 23 de junho de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Irapuru-SP e dá outras providências”;
CONSIDERANDO que tal dispositivo fere de morte o princípio
constitucional da isonomia, pois os servidores mais antigos tem
direito a licença-prêmio enquanto os mais recentes não gozam
deste benefício, ocorrendo injustiça e diferença entre servidores
de um mesmo órgão público;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito do Município de Irapuru, para que junto ao setor competente desta municipalidade encaminhe para esta Casa de Leis, projeto de lei que
altere o artigo 192 e seguintes da Lei Complementar nº 016 de
23 de junho de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irapuru-SP e dá outras providênciEDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
as”, visando a concessão de Licença-Prêmio para todos os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos permanenI N D I C A Ç Ã O Nº 154/2018
CONSIDERANDO que fui informado que foram feitas várias tes (efetivos), para evitar infringência a dispositivos constitucioreivindicações na Administração anterior referente o setor da Ave- nais e legais.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 14 DE FEVEREIRO DE
nida Alécio de Souza machado, que compreende o trecho entre a
2018.
Rua São Paulo e Rua José Mário Junqueira Neto;
CONSIDERANDO que naquela área existem sérios problemas, eis que se encontra com muitos buracos, onde água e EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
esgoto escorrem a céu aberto, e está intransitável;
CONSIDERANDO que por longos anos os moradores clamam
I N D I C A Ç Ã O Nº 157/2018
por melhorias nesse setor da Avenida Alécio de Souza Machado
CONSIDERANDO que os empreendimentos, “Residencial
com relação à pavimentação que está deteriorada e esburaca- Carmesin”, “Parque dos Pássaros” e “Residencial Morumbi”,
da, as guias e sarjetas estão destruídas, devido às fortes chu- estão sendo desenvolvidos para abrigar uma grande quantidavas, enfim, a falta de galeria no local,
de de famílias de forma segura;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
CONSIDERANDO que tais áreas gerarão um grande fluxo de
de Irapuru, para que determine ao Engenheiro da Prefeitura que veículos no trecho que dá acesso a SP/294, eis que o referido
faça estudos para a instalação de galeria na Avenida Alécio de trecho é a entrada e saída de todos os empreendimentos;
Souza Machado e consertar as guias, sarjetas e a camada asfálCONSIDERANDO que o Poder Público deve zelar pela segutica da referida avenida, mais precisamente no trecho compre- rança de todos;
endido entre a Rua São Paulo até a Rua José Mário Junqueira
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
Neto.
de Irapuru, para que junto ao Conselho Municipal de Trânsito e
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 14 DE FEVEREIRO DE ao DER, estude mecanismos para construir uma Rotatória no
2018.
trecho que liga a Avenida Masatoshi Nagao a SP/294, mais precisamente no local próximo onde serão os futuros acessos ao
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
“Residencial Carmesin”, “Parque dos Pássaros” e “Residencial
Morumbi”, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 14 DE FEVEREIRO DE
I N D I C A Ç Ã O Nº 155/2018
CONSIDERANDO que a economia de energia elétrica é um 2018.
assunto de grande importância;
CONSIDERANDO que as luminárias de iluminação pública EDEVAL FRANCISO LYRIO - Vereador (PSDB)
(LED) já é uma realidade em algumas cidades da região, e houve êxito em sua implantação;
I N D I C A Ç Ã O Nº 158/2018
CONSIDERANDO que as atuais lâmpadas de vapor de sódio
INDICO ao Senhor FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA (FLAVINHO),
apresentam tonalidade laranja, gastam mais energia elétrica e DD. Deputado Federal (PSB) à Câmara dos Deputados Brasíliailuminam menos por diversos fatores. Um deles é que, em um DF, para que apresente Emenda Parlamentar visando disponicurto espaço de tempo, elas perdem quase 60% do seu fluxo bilizar recursos financeiros para o Município de Irapuru adquirir
luminoso original;
um veículo tipo “Van” para o setor da Saúde.
CONSIDERANDO que além de serem mais econômicas, as
JUSTIFICATIVA: Considerando que o nosso Município não
luminárias LED emitirão luz cor “branco neutro”, semelhante à conta com uma Santa Casa, o deslocamento de pacientes para
da lua. Como seu feixe é direcionado para o chão, ela apresenta cidades da região é constante (Presidente Prudente / AME Dramenor poluição luminosa, tem menor índice de ofuscamento e cena). Assim, um veículo tipo “Van” para o setor da saúde de
duram três vezes mais que as convencionais,
nossa cidade atenderá os pacientes de forma geral para realiINDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal zação de consultas, exames e outros.
de Irapuru, para que através de seu departamento competente
Sendo assim, solicitamos seus bons préstimos no sentido
sejam tomadas as devidas providências para a substituição das de apresentar Emenda Parlamentar visando destinar recursos
luminárias com lâmpadas de vapor de sódio por um modelo de financeiros para aquisição de um veículo tipo “Van” para o setor
luminária LED, visando à redução no consumo de energia elétri- da saúde de nossa cidade.
ca, e atingir níveis satisfatórios de economia e qualidade na CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
iluminação pública.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 22 DE FEVEREIRO DE NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
2018.
I N D I C A Ç Ã O Nº 159/2018
ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
INDICO ao Senhor ISAQUE SILVA, DD. Deputado Federal
(PSDB) à Câmara dos Deputados Brasília-DF, para que apreI N D I C A Ç Ã O Nº 156/2018
(Continua na próxima página)
CONSIDERANDO que os servidores públicos municipais tem
I N D I C A Ç Ã O Nº 153/2018
CONSIDERANDO que existe a lei para a contratação de estagiários e muitos jovens já se beneficiaram desses contratos, de
acordo com o que rege a lei;
CONSIDERANDO que são vários os setores que necessitam
de estagiários para amenizar a demanda dos serviços, bem
como tem muito a acrescentar ao estagiário, no que tange em
passar conhecimentos;
CONSIDERANDO que para alguns setores da administração
nunca foi contratado estagiário, sendo que houve a necessidade, como também para dar oportunidade para os estagiários de
outras áreas. Assim como foram contratados estagiários na área
jurídica,
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal
de Irapuru, para que providencie a contratação de estagiários na
área da saúde, ou seja, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, entre outras, reiterando a Indicação nº 027/2017, de minha autoria.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 06 DE FEVEREIRO DE
2018.

A2- Irapuru - 24 de fevereiro de 2.018 - A VOZ

CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2018
(Continuação da página anterior)
sente Emenda Parlamentar visando a liberação de recursos financeiros para obras de pavimentação do asfalto das ruas e
avenidas de nosso Município.
JUSTIFICATIVA: A presente matéria se justifica com o objetivo
de melhorar as condições do asfalto das ruas e avenidas de
nossa cidade, eis que muitas vias encontram-se totalmente intransitável, onde os veículos estão tendo que desviar dos vários
buracos existentes, colocando em risco a segurança dos motoristas e principalmente dos pedestres que utilizam as referidas
vias públicas para locomoção.
Assim, aguardamos o pronto atendimento a este matéria
que é de interesse público.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 22 DE FEVEREIRO DE
2018.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

M O Ç Ã O Nº 080, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES a Presidente da Câmara Municipal de Irapuru, a Vereadora JOYCE ARIANE JACOMINI BASTOS DE SOUZA, pela reforma, pintura, paisagismo e climatização da sede do
Poder Legislativo Municipal de Irapuru.
Saliento que o prédio deste Legislativo estava precisando de
reformas urgentes, eis que o reboco da parte externa estava
caindo e os beirais estavam deteriorados, sem contar que as
paredes estavam totalmente apagadas.
Desta feita, primeiramente foi efetuada a reforma das paredes externas com a substituição do reboco e dos beirais do
telhado. Após a conclusão desta etapa, foi dado início as obras
de pintura e paisagismo, proporcionando um ótimo aspecto nas
instalações deste Legislativo.
No mais, foram instalados aparelhos de ar condicionado no
Plenário e na Secretaria desta Casa de Leis, bem como cortinas
de ar em sua entrada principal. Saliento que o ambiente interno
além de climatizado ficou também muito aconchegante com
paisagismo natural implantado, demonstrando muito bom gosto na escolha das plantas ornamentais.
Parabéns Presidente Joyce, pela atitude em melhorar as instalações do nosso Poder Legislativo. O prédio apesar de antigo
ficou lindo e acolhedor, sendo merecedor de muitos aplausos.
Por fim quero afirmar que Vossa Excelência é uma ótima
Presidente e tem representado muito bem nosso Legislativo
Municipal.
Que se dê conhecimento a Senhora Joyce Ariane Jacomini
Bastos de Souza, DD. Presidente da Câmara Municipal de Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 09 DE FEVEREIRO DE
2018.

I N D I C A Ç Ã O Nº 160/2018
CONSIDERANDO que as longas viagens (Barretos / Jaú) que
os pacientes irapuruenses enfrentam geram muito desgaste,
sendo que em alguns casos a ambulância fica totalmente lotada, onde muitos pacientes durante as viagens chegam a passar
mal;
CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de mais uma
ambulância para atender nossa população;
CONSIDERANDO que o Município não tem condições de adquirir com recursos próprios mais um veículo deste porte;
CONSIDERANDO que devemos priorizar o bem estar na locomoção dos pacientes de nossa cidade;
INDICO ao Senhor SILVIO TORRES, DD. Deputado Federal
(PSDB) à Câmara dos Deputados Brasília-DF, para que apresente Emenda Parlamentar visando a liberação de recursos financeiros para o Município de Irapuru, adquirir uma Ambulância
para transportar os pacientes irapuruenses, pelos motivos aci- ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT)
ma citados.
M O Ç Ã O Nº 081, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 22 DE FEVEREIRO DE
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS DE
2018.
CONGRATULAÇÕES aos 29 atletas que integraram a Delegação Irapuruense pela participação na 22ª EDIÇÃO DO JORI NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
Jogos Regionais do Idoso, realizado na cidade de AdamantinaSP, nos dias 07 a 11 de fevereiro de 2018, e fizeram uma bela
I N D I C A Ç Ã O Nº 161/2018
INDICO ao Senhor EVANDRO GUSSI, DD. Deputado Federal representação do nosso município, onde foram bem classifica(PV) à Câmara dos Deputados Brasília-DF, para que apresente dos em diversas modalidades, e na classificação final Irapuru
Emenda Parlamentar visando a liberação de recursos financei- ficou na 8ª colocação, dentre 62 cidades participantes.
Este evento esportivo foi promovido pelo Fundo Social de
ros para o Município de Irapuru, adquirir uma câmara fria para a
Solidariedade do Estado de São Paulo, presidido pela esposa
Associação dos Agropecuaristas de nosso Município.
JUSTIFICATIVA: Notadamente esta Associação não dispõe do Governador, Dona Lu Alckmin, que esteve presente na aberde recursos para essa aquisição, sendo muito necessária para tura do evento.
Os Jogos Regionais do Idoso – JORI tem por objetivo valoriconservar os produtos agrícolas.
Nosso município é muito carente e essencialmente agrícola, zar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de
e os pequenos produtores rurais precisam se deslocar para saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convícidades vizinhas para utilizarem a câmara fria de empresas par- vio social dos idosos do Estado de São Paulo.
A delegação de Irapuru contou com um grupo de cerca de 29
ticulares, aumentando suas despesas e, consequentemente,
atletas, que participaram de 11 das 14 modalidades esportivas
diminuindo seus lucros.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 22 DE FEVEREIRO DE promovidas.
Saliento que as equipes de Irapuru foram surpreendentes
2018.
em cada modalidade, mostrando que tudo é possível quando
se há união e apoio.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
Os atletas e equipe técnica receberam o apoio da Diretoria
de Esportes, Lazer e Juventude em parceria com o Fundo Social
I N D I C A Ç Ã O Nº 162/2018
INDICO ao Senhor REINALDO ALGUZ, DD. Deputado Estadu- de Solidariedade através da Prefeitura Municipal de Irapuru.
Destaco ainda, que 61 municípios fizeram inscrição para paral (PV) à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para
que junto aos órgãos competentes do Governo Estadual, desti- ticipação, num total de aproximadamente 2.500 atletas e dirine para o Município de Irapuru a construção de Casas Popula- gentes, que ficaram alojados em diversas escolas de Adamanres para atendimento da população carente de nosso Município. tina.
Estão de parabéns a Diretoria do Esporte, os Professores e
JUSTIFICATIVA: Notadamente nosso Município é formado por
famílias carentes que ainda não tem casa própria. Segundo todos os atletas participantes.
Fica aqui o meu abraço, e que se dê conhecimento aos 29
estimativa recente, ainda temos em nosso Município mais de
200 famílias sem moradia própria e que necessitam da inter- atletas que integraram a Delegação Irapuruense, bem como
ao Auxiliar Técnico, Elvis Marques das Neves, à Presidente do
venção estatal para alcançar o sonho da casa própria.
Desta feita, aguardamos vossa atuação junto aos órgãos Fundo Social, Silvana Pigossi Idie e às Monitoras Alzira Bueno
competentes, visando destinar a construção de casas popula- de Godoy e Nadir Savoldi de Souza, na pessoa do senhor Fábio
Barbara, Diretor de Esportes, Lazer e Juventude de Irapuru.
res para as famílias carentes de nosso Município.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 14 DE FEVEREIRO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 22 DE FEVEREIRO DE
2018.
2018.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)

CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB)

