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CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU
Matérias apresentadas na sessão ordinária do dia 21 de junho de 2018
REQUERIMENTO Nº 143/2018
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal tem contratado um caminhão para a coleta de dejetos das moradias da
antiga Colônia da FEPASA;
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 a seguinte informação e documentação:
1 – Qual o valor do custo financeiro anual do caminhão de
coleta de dejetos?
2 – Enviar cópia de todas as notas e serviços realizados
de 1º/01/2017 até a presente data.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 13 DE JUNHO DE
2018.
EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 144/2018
Requeiro à Mesa com dispensa das formalidades regimentais, para que seja constado em ata, Votos de Pêsames pelo
falecimento do senhor NELSON CODO, ocorrido no dia 17 de
junho de 2018, em nossa cidade.
Que do deliberado por esta Casa, seja dado conhecimento à família enlutada.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 17 DE MAIO DE
2018.

ru, solicitando-o a seguinte informação:
* – Informar se o Programa “O Brasil Sorridente” - Política Nacional de Saúde Bucal já foi implantado em nosso município. Em caso negativo, informar os motivos pelos quais o
referido programa ainda não foi implantado em Irapuru.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 21 DE JUNHO DE
2018.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
REQUERIMENTO Nº 146/2018
CONSIDERANDO que apresentei recentemente o Requerimento nº 136/2018 que solicitava cópias de todos os contratos celebrados pela Administração Municipal para realização
dos eventos da 28ª Festa do Peão de Boiadeiro de Irapuru;
CONSIDERANDO que em resposta ao referido requerimento não foi encaminhado cópia do contrato de prestação de
serviços com a empresa que forneceu o helicóptero que fez
parte das atrações da referida festa;
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, para
que seja oficiado ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
do Município de Irapuru, nos termos da legislação em vigor,
solicitando as seguintes informações e documentações:
1 – Informar qual foi a forma de negociação celebrada entre a Administração Pública com a empresa responsável pelo
helicóptero. Encaminhar cópia de toda documentação referente a citada contratação.
2 - Informar também qual é o prefixo do helicóptero, utilizado para identificação de aeronaves.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 21 DE JUNHO DE
2018.

JOSÉ FELICIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AUGUSTO BASTAZINI DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDIONOR MOREIRA BONFIM - Vereador (MDB); EDEVAL
FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB); HEITOR NELSON
FERREIRA - Vereador (PV); HUGO CÉZARE DE FREITAS - HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV)
Vereador (PSD); JOYCE A. J. BASTOS DE SOUZA - Vereadora (PTB); NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador
REQUERIMENTO Nº 147/2018
(PSDB)
CONSIDERANDO que recentemente houve mudanças no
quadro de Coordenação do Projeto Espaço Amigo;
REQUERIMENTO Nº 145/2018
CONSIDERANDO que a Coordenação do referido projeto
CONSIDERANDO a existência do Programa “O Brasil se dá através de Função Gratificada que somente pode ser
Sorridente” - Política Nacional de Saúde Bucal, que se trata preenchida por servidor de carreira;
de um programa do Governo Federal que tem mudado a AtenREQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, para
ção da Saúde Bucal no Brasil;
que seja oficiado ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
CONSIDERANDO que este programa reúne uma série de do Município de Irapuru, nos termos da legislação em vigor,
ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico solicitando as seguintes informações e documentações:
gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o que tem
* Informar qual servidor público atualmente está designagarantido ações de promoção, prevenção e recuperação da do para desempenhar as funções de Coordenação do Projeto
saúde bucal da população brasileira;
Espaço Amigo. Encaminhar cópia dos atos administrativos
CONSIDERANDO que as principais linhas de ação do pro- que determinaram a mudança da Coordenação do Projeto
grama são a reorganização da Atenção Básica em saúde Espaço Amigo.
bucal, principalmente com a implantação das Equipes de
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 21 DE JUNHO DE
Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família e a ampliação e 2018.
qualificação da Atenção Especializada, em especial com a
implantação
de Centros
de
Especialidades HEITOR NELSON FERREIRA - Vereador (PV)
Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias;
I N D I C A Ç Ã O Nº 206/2018
CONSIDERANDO por fim que o presente programa já está
Considerando que em recente visita ao ESF I - Centro de
implantado nos municípios vizinhos de Pacaembu e Flórida Múltiplo Uso “Antonio Kiyoshi Yoshida”, foi reivindicado pelas
Paulista;
funcionárias um televisor e um aparelho de micro-ondas a
REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, de con- serem instalados no prédio, eis que esses aparelhos serão
formidade com a Legislação em vigor, para que seja oficiado de muita importância e utilidade,
ao senhor Silvio Ushijima, DD. Prefeito Municipal de IrapuConsiderando que o prédio do ESF II já dispõe de um
(Continua na próxima página)
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televisor moderno beneficiando aos pacientes com esse entretenimento, quando da espera de suas consultas,
Indico ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que junto ao departamento competente
desta municipalidade providencie a aquisição de um televisor
e um aparelho de micro-ondas a serem instalados no ESF I Centro de Múltiplo Uso “Antonio Kiyoshi Yoshida”.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 13 DE JUNHO DE
2018.
CÉSAR AUGUSTO B. DELGADO - Vereador (PSB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 207/2018
INDICO ao Senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine o setor competente dessa municipalidade roçar as laterais da Estrada Municipal IRU125 (Vicinal José Isawo Maruki) que interliga a SP-294 ao
popular Bairro Pureza, bem como proceder a limpeza das
imediações da sede das Unidades da Fundação Casa de Irapuru.
JUSTIFICATIVA: Com relação a limpeza nas laterais da
vicinal é necessária, uma vez que os matos cresceram muito
em decorrência das chuvas.
Os proprietários rurais desse bairro reclamaram e, nada
mais justo, que dar o atendimento, eis que os matos prejudicam a visibilidade, eles avançam na estrada. Além disso, pode
causar a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
Noutra quadra, no que tange a limpeza da sede das Unidades da Fundação Casa, salientamos que a mesma é de
extrema necessidade, pois suas imediações estão tomadas
matos e entulhos.
Assim, aguardamos a atenção de Vossa Excelência a
estas solicitações que são de muita importância aos usuários desses setores.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE JUNHO DE
2018.
NIVALDO DONIZETI BRAGA - Vereador (PSDB)
I N D I C A Ç Ã O Nº 208/2018
INDICAMOS ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito
Municipal de Irapuru, para que determine o setor competente
desta municipalidade providenciar o recapeamento da camada asfáltica das seguintes ruas e avenidas de nossa cidade:
1 – Avenida Euclides da Cunha (paralelepípedo); 2 – Rua Carlos Gomes (sentido saída para Flora Rica); Rua Petronilo
Soares; Rua Rio Branco; Rua Sete de Setembro; e, Rua
Maestro Juvêncio Aquiles Diniz.
JUSTIFICATIVA: Apresentamos esta indicação devido
estes setores de ruas e avenidas de nossa cidade estarem
intransitáveis, ou seja, totalmente esburacados, eis que a deterioração da camada asfáltica está prejudicando o trânsito
de veículos e pedestres que transitam pelos locais.
Desta feita, solicitamos para que sejam incluídas estas
vias públicas na lista oficial de ruas e avenidas a serem recapeadas pela Administração, pelos motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 18 DE JUNHO DE
2018.

GUSTO B. DELGADO - Vereador (PSB); CLAUDIONOR
MOREIRA BONFIM - Vereador (MDB); HUGO CÉZARE DE
FREITAS - Vereador (PSD)
I N D I C A Ç Ã O Nº 210/2018
CONSIDERANDO que na Rua Augusto Coelho Júnior, do
Conjunto Habitacional “O Canto do Uirapuru”, mais precisamente na altura do número 120, existe uma depressão na
camada asfáltica que proporciona o acúmulo constante de
água no local;
CONSIDERANDO que esta depressão por estar camuflada pela água existente no local, já causou inúmeros acidentes com pedestres que passam pela referida via;
CONSIDERANDO que além da insegurança apresentada
por este problema, salientamos que o acúmulo de água no
local proporciona a proliferação de insetos transmissores de
doenças;
CONSIDERANDO que a população que reside nas imediações clama por providências;
INDICO ao senhor SILVIO USHIJIMA, DD. Prefeito Municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente desta
municipalidade, consertar a depressão existente na camada
asfáltica da Rua Augusto Coelho Júnior, do Conjunto Habitacional “O Canto do Uirapuru” - altura do número 120, pelos
motivos acima citados.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 19 DE JUNHO DE
2018.
JOYCE ARIANE J. B. DE SOUZA - Vereadora (PTB)
M O Ç Ã O Nº 102, DE 13 DE JUNHO DE 2018
Apresento à Mesa após ouvido o Douto Plenário VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Leandro Borges, por
ter instalado recentemente o açougue Casa de Carnes Borges, na Rua Atílio Fontana, nº 107, do Conjunto Habitacional
O Canto do Uirapuru.
Para nós irapuruenses é motivo de orgulho contar com
mais essa casa comercial, onde o referido proprietário demonstra que acredita em nosso comércio. O açougue ficou
com excelentes instalações, dando exemplo de limpeza e
organização.
Parabenizo o senhor Leandro por esta Casa de Carnes
trazer uma grande variedade de carnes, qualidade no atendimento e ótimos preços, sendo uma ótima opção para as
famílias realizarem as compras de todos os tipos de carne.
Essa iniciativa em instalar a Casa de Carnes Borges no
Conjunto Habitacional O Canto do Uirapuru vem beneficiar a
todos os moradores, especialmente, dos Conjuntos Habitacionais vizinhos, e só temos que elogiar e agradecer por fortalecer o nosso comércio, contribuindo com o progresso de
nossa cidade.
Que o nosso abraço ao senhor Leandro seja estendido a
sua família, e quero dizer que tem o apoio da população, desejando-lhes sucesso frente à administração da Casa de
Carnes Borges.
Que se dê conhecimento ao senhor Leandro Borges, DD.
Proprietário da Casa de Carnes Borges.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 13 DE JUNHO DE
2018.

JOSÉ FELÍCIO FURLAN TREVIZAN - Vereador (PTB); ALMIR COSTA DE OLIVEIRA - Vereador (PT); CÉSAR AU- EDEVAL FRANCISCO LYRIO - Vereador (PSDB)

