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Via tradicional de prática esportiva para pedestres e amantes do ciclis-

mo, a rodovia Prefeito Tibiriça que liga a cidade à Ilha do Sol ganhou 

esta semana a sinalização ao longo de sua extensão, chamando a 

atenção dos motoristas com referência aos ciclistas. A rodovia é ex-

pressa, faz ligação 

da rodovia Fernan-

do Lima de Oliveira 

com a balsa e con-

secutivamente o 

acesso à rodovia 

Castelo Branco, é 

bastante utilizada 

por encurtar a dis-

tância de algumas 

cidades da região 

ao centro médico da UNESP em Botucatu. A via possui uma ciclo via 

com um trecho já construído e outro que esta em construção, e os 

amantes do ciclismo e da caminhada costumam utilizar o trecho para 

a prática esportiva. Preocupados com a segurança dos usuários a se-

cretaria de Turismo, Esportes e Cultura solicitou à secretaria de Obras 

que providenciasse a sinalização do local para oferecer mais seguran-

ça aos ciclistas, pedestres e motoristas. Além das placas informando 

“Trânsito de Ciclistas”, foi colocada também outra de advertência infor-

mando que os ciclistas 

estão ao longo da ro-

dovia. É importante 

lembrar que não só a 

sinalização garante a 

segurança, os ciclistas 

devem estar com seus 

equipamentos de se-

gurança como capace-

te, luvas, roupas ade-

quadas e a bicicleta 

com sinalizador lumi-

noso acionado, mesmo durante o dia. Outro detalhe que deve ser ob-

servado para os ciclistas 

é que eles devem conhe-

cer as leis de trânsito, 

inclusive as normas im-

postas aos “ciclistas”, co-

mo por exemplo, se o 

ciclista for mudar de faixa 

de trânsito deve sinalizar 

com o braço qual o desti-

no a ser tomado. Já os 

pedestres ao fazerem suas caminhadas devem estar sob a ciclovia, 

evitar a pista de rolamen-

to e estar vestido com 

roupas claras que au-

mentam a possibilidade 

de visualização principal-

mente em horários notur-

nos. Por se tratar de via 

expressa a velocidade 

máxima permitida em al-

guns trechos da rodovia 

Prefeito Tibiriça é de 80 

km/h, porém na maioria de sua extensão por estar próximos a centros 

de grande movimentação a velocidade máxima é de 50 km/h, o que 

nem sempre é respeitado. 

Sinalização reforça segurança para ciclistas e pedestres na rodovia Prefeito Tibiriça 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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DECRETO Nº 1.752 DE 07 DE JANEIRO DE 2019 

"Dispõe sobre a retificação do Decreto Municipal nº 

1732/2018.” 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Es-

tância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais; 

 

DECRETA 

Art. 1º. Fica retificado a primeira coluna da tabela do 

artigo 1º, do Decreto Municipal nº 1732 de 02 de julho de 

2018, fazendo constar, ao invés de 2018, o ano de 2019, 

conforme segue abaixo: 

[...] 

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 

2018. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de  

Paranapanema/SP, 07 de janeiro de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da  

Estância Turística de  Paranapanema, na data supra. 

 

LILIA MARIA ALMEIDA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ANO 

  

  

2019 

DECRETO 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Eleita a nova mesa diretora da Câmara 

 para o biênio 2019 / 2020 

A última sessão ordinária de 2018 aconteceu na sala das sessões 

Benedito Antunes de Araújo com a presença de oito dos nove vere-

adores que compõem o Legislativo. Após a apreciação e aprovação 

dos vereadores da pauta proposta do dia, aconteceu a eleição para 

a nova mesa diretora que vai administrar a Casa de Leis no biênio 

2019 / 2020. Depois de apresentada a chapa única “União, Trans-

parência e Respeito” e dos votos sendo 7 favoráveis e 1 contra, a 

nova mesa diretora ficou assim composta: Walter Kley Menck como 

Presidente, Leonisio Martins Filho Vice-Presidente, Arimatéia Ca-

margo da Silva como 1º Secretário e Lior Ferreira Mendes Junior  2º 

Secretário. A Câmara Municipal entra em recesso das sessões no 

dia 15 de dezembro até o dia 31 de janeiro de 2019, já o recesso 

dos funcionários e atendimento ao público começa dia 20 de de-

zembro e retorna no dia 7 de janeiro. A primeira sessão ordinária do 

ano de 2019 acontecerá na quinta feira dia 7 de fevereiro sempre 

no mesmo horário, às 20 hs. 

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 04/2018 

 

Pelo presente termo, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2018 para contratação de profissi-
onal técnico para PALESTRA SOBRE O IMPACTO ATUARIAL EM FACE DA PROMULGAÇÃO DA 
LEI MUNICIPAL nº 547/2017(Reforma Administrativa do Executivo) E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO EXERCÍCIO DE 2018 JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOBRE DAIR, DIPR, PARCE-
LAMENTOS, RECEITAS E DESPESAS”, em especial no que se refere a incorporação da sexta-parte 
aos servidores ao completarem após completarem 20 anos no serviço público na sede do IPESPEM, 
com fulcro no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93, no período 13 de dezembro de 2018 e valor da previ-
são estimado de R$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos e cinquenta reais).Paranapanema, 30 de novembro 
de 2018. 

 

Paulo Rubens Guimarães Seawright – Presidente  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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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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