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Aviso de Homologação e Adjudicação 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018 – Objeto: registro de preços visando aquisição de suplementos alimentares e fraldas descartáveis ofere-
cidos aos munícipes através do Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde, para que produza seus efeitos, o Prefeito Municipal HOMO-
LOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência 
ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou os itens licitados 20,21,22,23,24,25 e 26 Cota Ampla e os itens 20,21,22,23,24,25 e 26 Cota ME/
EPP para a empresa licitante ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE ME. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
21/02/2019. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 - Objeto: aquisição de combustível (gasolina comum, etanol, diesel e diesel S10) diretamente de Posto 
de Atendimento para o abastecimento da frota municipal, para que produza seus efeitos, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o julgamento 
procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o ato do pre-
goeiro que adjudicou o item licitado 03 para a empresa licitante vencedora Almeida & Oliveira Comércio de Combustível e Derivados de Petró-
leo LTDA pelo valor global de R$ 914.380,00 (novecentos e quatorze mil trezentos e oitenta reais), os itens 01,02 e 04 para a empresa licitan-
te vencedora Posto Rancho Tibiriçá LTDA pelo valor global de R$ 1.812.851,00 (um milhão oitocentos e doze mil oitocentos e cinquenta e um 
reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 21/02/2019. 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE METAS FISCAIS 
 

TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018 
 

Atendendo o que dispõe o Artigo 9º da Lei 101/2000, com a finalidade de promover a demonstração e avaliação do cum-
primento das metas fiscais no TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018, a Prefeitura Municipal de Paranapanema torna 
público que será realizada às 15:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2019, na Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
para o que convida interessados e a população do Município. 

Edital de Audiência Pública 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Processo de Doação 

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS BENS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DONATÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DOADORA 

 

 

 

Continua nas fls 04 ... 
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CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS BENS 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

 

CLÁUSULA NONA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMARES REGINA ALVES 
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ANEXO 

RESUMO OPERACIONAL DO TERMO 
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Indicações 

INDICAÇÃO Nº   14/2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Se-

cretaria da Saúde na forma da lei, verifique a possibilidade de disponibilizar uma 

ambulância durante o horário de atendimento da ESF Orlando Torelo Guelffi, lo-

calizada no Bairro São José, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

            Tal indicação se faz necessária, pois essa ambulância terá como finalida-

de o atendimento de primeiros socorros e urgências para os moradores do Bairro 

São José, já que muitos pacientes vêm reclamando da demora no atendimento e 

socorro de enfermos, devido à distância do Hospital, fato que pode gerar danos 

irreversíveis à saúde de alguns enfermos e até óbitos. 

 Saliento a importância desta reivindicação, para que possamos atender a 

demanda do bairro supracitado, visto se tratar de um bairro bastante populoso, 

com uma grande concentração de residências, onde os moradores necessitam de 

mais atenção com suas necessidades na área da saúde, justificando a extrema 

necessidade de uma ambulância a disposição na ESF supracitada, para garantir 

todo o suporte necessário, principalmente nos casos de iminente risco de morte. 

            Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a 

referida indicação, visando atender os anseios da população na melhoria dos ser-

viços prestados pela Secretaria Municipal da Saúde, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 15 de fevereiro de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 

INDICAÇÃO 15/2019 

Senhor Presidente,  

O vereador que a presente subscreve no uso de sua atribuições legais 

(Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio da 

Secretaria competente que viabilizem a manutenção de guias e lajotas do Bairro 

CDHU, no Distrito Campos de Holambra.   

JUSTIFICATIVA: 

No intuito de assegurar aos cidadãos a devida manutenção e qualidade no servi-

ço oferecido pela Prefeitura, bem como maior segurança para sua utilização, é de 

suma importância, que sejam tomadas providências para a realização dessas 

obras. Ressalto ainda que em boa parte das ruas ainda há problemas com a ilu-

minação, conforme eu já havia informado em outras Indicações, e peço, portanto 

mais uma vez, que viabilizem com urgência os reparos e troca de lâmpadas, in-

cluindo essas providências em seu cronograma de atividades. 

  A falta de manutenção e troca das lâmpadas, que no Distrito Campos de 

Holambra, são de responsabilidade da Prefeitura Municipal; dificulta seu uso pe-

los munícipes no período noturno, oferecendo risco de acidentes e gera insegu-

rança, contribuindo para o aumento das ações de vandalismo e até mesmo pe-

quenos furtos. 

Aproveito a oportunidade para solicitar também a limpeza e roçagem nas 

vias de acesso ao CDHU, tenho certeza de que Vossa Excelência estará encami-

nhando de pronto aos departamentos competentes, a fim de atender os morado-

res do Bairro CDHU no Distrito Campos de Holambra.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 18 de Feverei-

ro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ  

INDICAÇÃO 16/2019 

Senhor Presidente,  

No uso de minhas atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICO ao Excelentís-

simo Senhor Prefeito Municipal que juntamente ao setor competente, especial-

mente Departamento de Engenharia, SEMUTRAN, Secretaria de Vias Públicas e 

Secretaria Municipal de Obras, viabilizem PROJETO para reparos e implantação 

de placas indicativas para sinalização de ruas, avenidas e denominação de logra-

douros no Distrito Campos de Holambra.   

JUSTIFICATIVA: 

Trata-se de reiterar minhas proposituras, sendo a Indicação nº 262/2017 

(27/11/2017) e a Indicação nº 46/2017 (20/02/2017), pois a presente propositura 

tem por finalidade sinalizar e orientar os usuários das vias públicas, bem como 

oferecer maior segurança no trânsito de veículos e pedestres no Distrito e seus 

bairros (Santa Helena, CDHU, Centro e Sapé). 

Além da sinalização com placas de trânsito, são necessárias também pla-

cas indicativas com respectivas denominações de ruas, avenidas e logradouros, 

permitindo melhor identificação pelos munícipes e usuários,  oferecendo melhores 

serviços como recebimento de correspondências e até mesmo sua orientação. 

Saliento ainda que esta Câmara Municipal aprovou Projeto de Lei que 

após sanção do Sr. Prefeito tornou-se a Lei Municipal nº 1227/2017 de 01 de Se-

tembro de 2017 que “autoriza o Poder Executivo municipal a outorgar permissão 

de uso à iniciativa privada para a construção, instalação e manutenção e explora-

ção publicitária de relógios eletrônicos digitais, bancos de praças, abrigos em pon-

tos de táxi, placas com denominações de ruas e lixeiras, no perímetro urbano do 

município de Paranapanema e da outras providências”ou seja, existe Lei que pre-

vê parcerias público privadas para este fim. Espero que Vossa Excelência, enca-

minhe de pronto aos departamentos competentes para a elaboração de projeto 

que viabilize essa necessária obra.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 18 de Feverei-

ro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

INDICAÇÃO 17/2019 

Senhor Presidente,  

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais 

(Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que através 

da Secretaria que através da Secretaria Municipal de Obras, viabilize PROJETO 

DE ÁREA DE LAZER NA ÁREA DENOMINADA “GLEBA A” NO DISTRITO CAM-

POS DE HOLAMBRA. 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme já apresentado por este vereador em 09 de fevereiro de 2017, 

na Indicação nº 24/2017, depois Indicação 204/2017 (01/09/2017) e por meio de 

Requerimentos em 2018, solicitando que fossem tomadas medidas para desen-

volver projeto visando Construção de um Espaço de Lazer na área denominada 

“Gleba A” (ao lado do Terminal Rodoviário de Campos de Holambra”), venho rei-

terar este pedido, visto que constantemente sou procurado pela população da 

região, em especial moradores da “melhor idade” que sonham em ter um espaço 

adequado com uma academia ao ar livre no local.  

Acredito que o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal tem 

profissionais capacitados para desenvolverem o Projeto e tenho certeza que com 

o Projeto em mãos, a própria comunidade se organizará em parceria com a Pre-

feitura Municipal para angariar recursos para a construção do Espaço, saliento 

ainda, que também se faz necessária a demarcação da área e da Rua das Cere-

jeiras. 

   Certo de desta vez, poder contar com a atenção de vossa excelência, 

antecipadamente agradeço.     

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 18 de feverei-

ro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Indicações 

INDICAÇÃO N.º 18/2019 
 

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais 

(art. 92 R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Maria Al-

ves, que verifique junto ao departamento competente, a viabilidade de criação no 

município de um albergue para atendimento de pessoas em situação de rua. 

JUSTIFICATIVA 
È de conhecimento publico e notório o grande numero de pessoas em 

situação de rua em nosso município, que usam os quiosques do Ginasio Munici-
pal e praça como moradia. 

Alem disso, abordam os cidadoas e visitantes do nosso município. Muitas 
vezes de forma agressiva, visto que fazem uso imoderado de álcool e drogas. 

Sabe-se que os municípios, especialmente as estâncias turísticas tem 
desenvolvido trabalhos, no sentido de fornecer tratamento adequado a essas pes-
soas em situação de rua, promovendo a garantia de direito à saúde e a vida des-
sas. 

Por esses motivos, a medida é de caráter de urgência, face a necessida-
de de garantia de efetividade do principio da dignidade da pessoa humana, escul-
pido em nossa Constituição Federa, bem como a segurança de nossos munícipes 
e turistas. 
 A indicação é medida que requer urgência, pois tem por finalidade a con-
servação e dotá-lo de condições para que permita a melhores Condições de Vida 
Humana. 
 
Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 18 de fevereiro de 
2019. 

 
 

LEONISIO MARTINS FILHO 

INDICAÇÃO N.º 19/2019 
 

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais 

(art. 92 R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito Municipal José Maria 

Alves, viabilize junto junto aos departamentos competentes providencias para a 

conservação da Estrada Vicinal Mario Covas que liga os município de Paranapa-

nema , Itai e Itapeva. 

JUSTIFICATIVA 
A indicação tem por finalidade a conservação da Vicinal Mario Covas, ten-

do em vista que a reforma da Rodovia Raposo Tavares e a interdição parcial da 
ponte que interliga os municípios de Paranapanema e Angatuba, intensificou o 
trafego de veículos nessa via. 

 
Cabe aqui salientar que a via acima descrita, principal rota de escoamen-

to de produtos AGROPECUARIO de nosso município e região. 
 
A indicação é medida que requer urgência, pois visa garantia de seguran-

ça daqueles que usam a estrada vicinal Mario Covas. 
 

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 18 de feve-
reiro de 2019 

 
 

LEONISIO MARTINS FILHO ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 
 

INDICAÇÃO N.º 20/2019 
 

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais 

(art. 92 R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Maria Al-

ves, que interceda junto ao departamento competente para que seja sugerido as 

seguintes providencias. 

 
Efetiva a sinalização das faixas de pedestre e lombadas nas ruas de nosso 

município, distrito de Campos de Holambra e Bairros 
 
Demarcação de solo DEVAGAR CUIDADO ESCOLA, nas proximidades das 

escolas do nosso município, Distrito de Campos de Holambra e Bairros 
 

Instalar redutor de velocidades na Rua Roberto D Vieira da Cunha (vila Leme) 
e Avenida José Antunes Paes Sobrinho (CDHU).  

 
JUSTIFICATIVA 

A indicação é medida que requer urgência, pois visa a garantia de segu-
rança dos alunos bem como dos cidadãos que utilizam referidas vias, bem como 
dos alunos e dos professores das escolas do nosso município, distrito de Campos 
de Holambra e bairros 

 
Sendo assim tem por finalidade a conservação, do trafego de veículos 

nas saídas dos alunos da escola, espera-se o atendimento da indicação de forma 
URGENTE. 

 
Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 18 de feve-

reiro de 2019 
 

LEONISIO MARTINS FILHO 
 

Requerimento de Pesar nº. 10/2019. 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades 

regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profun-

do pesar pelo falecimento da Sra. APARECIDA CONCEIÇÃO ALVES PEREI-

RA, ocorrido nesta cidade, no dia 13 de fevereiro de 2019, fato este que cau-

sou grande consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tra-

tar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradi-

cional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enluta-

da, através de seu esposo Sr. Roque Pereira, transmitindo-lhe ao mesmo tem-

po os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso 

acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 18 de fevereiro 

de 2019. 

 

LEONÍSIO MARTINS FILHO 

Requerimento 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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