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Levante, olhe seu 

quintal e as proxi-

midades de sua 

residência. Verifi-

que se há recipien-

tes abertos que 

possam armazenar 

água, evite que is-

to aconteça reco-

lhendo os entu-

lhos, mantendo caixas ou qualquer recipiente de água fechados com 

tampa adequada, guardando garrafas sempre de cabeça para baixo e 

enchendo de areia até a borda os pratos dos vasos de plantas. Por 

fim, incentive seus vizinhos a fazer o mesmo e aproveite para colocar 

o papo em dia! Só assim vamos conseguir combater a Dengue e evitar 

o pior, unidos por uma só causa, o combate ao mosquito Aedes Ae-

gypti é possível com simples ações e cuidados permanentes. Nesta 

época do ano quando as chuvas são constantes e intensas, mescla-

das com a tempe-

ratura elevada, 

qualquer acumulo 

de água por me-

nor que seja é um 

prato cheio para a 

proliferação de lar-

vas e consecutiva-

mente a criação 

do mosquito. Não 

está muito difícil 

encontrar lixo acu-

mulado pelas ruas, entulhos, móveis velhos e aparelhos eletrônicos 

descartados irregularmente em vias públicas dentro e fora do períme-

tro urbano, e esta ação irresponsável é tudo o que a natureza repudia 

e os mosquitos da Dengue aplaudem. De nada adianta a Prefeitura 

fazer mutirões, passar regularmente com caminhões recolhendo entu-

lhos e lixos provenientes de limpeza de quintal e logo em seguida, 

pessoas descartam móveis, eletroeletrônicos, pneus velhos e outros 

nas ruas, irregularmente, contrariando o Código de Posturas. Em al-

guns casos, até parece ironia da pessoa, descartar móveis, entulhos e 

lixo em baixo da placa “proibido jogar lixo”. Terrenos com mato alto, 

acumulo de lixo e en-

tulhos, também é fácil 

ser encontrado, bem 

como construções que 

acumulam materiais 

sob o passeio público. 

Quer dizer, tudo irre-

gular, tudo em desfa-

vor da limpeza pública 

e a favor da prolifera-

ção de doenças atra-

vés da facilitação de criadouros. A Prefeitura também possui obras pa-

radas e muitos locais por se fazer a limpeza, o que acontece de acor-

do com o cronograma da secretaria do Meio Ambiente. Já os terrenos 

particulares, a responsabilidade da manutenção e limpeza é do propri-

etário, o que em muitos casos até parece não ter dono. A secretaria 

da Fazenda em comum acordo com as secretarias do Meio Ambiente 

e da Saúde, vão notificar os proprietários para tomarem as devidas 

providencias com seus terrenos e caso a notificação não seja suficien-

te, acontecerá aplicação de multa. A Prefeitura pede a colaboração da 

população no sentido de manter a frente de suas residências ou co-

mércios limpos, não descartar irregularmente lixo, entulho ou móveis 

em locais públicos, denunciar o descarte irregular destes materiais 

através do telefone 3713 1212 ou ainda poderá usar o “E-Sic” disponí-

vel no site da Prefeitura para fazer sua reclamação, sugestão ou de-

nuncia. Lembre-se, você também é responsável. 

Dengue: Combater o mosquito é responsabilidade de todos 

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 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Paranapanema – IPESPEM, instituído pela Lei Municipal nº 595, de 31 de ou-

tubro de 2001, Lei nº 612, de 26 de março de 2002,  tem por missão assegurar aos funcionários municipais e a seus dependentes o acesso aos benefícios 

previdenciários que lhes são de direito. 

APOSENTADORIAS 

Benefício destinado aos servidores efetivos que completarem os requisi-

tos previstos em lei, Aposentadorias voluntárias Aposentadoria especial 

Aposentadoria por invalidez Aposentadoria compulsória. 

AUXÍLIO DOENÇA 

O auxílio-doença é um benefício destinado quando o servidor ficar impossi-

bilitado de trabalhar temporariamente, em razão de doença ou acidente, por 

mais de 15 dias e equivale à média das últimas 12 bases de contribuição. 

PENSÃO POR MORTE 

A Pensão por Morte é um benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, estando ele ativo ou aposentado. Os dependentes são divididos 

em três classes: 

ABONO PERMANÊNCIA 

Como o próprio nome diz, o abono é um bônus, um prêmio, para o servidor 

que completou os requisitos para a aposentadoria pela regra permanente 

(Artigo 40, § 1o, III, “a”, da Constituição Federal e Artigo 37 da L.C. 215). 

 

Tipos de Benefícios 

Rua: Joaquim Vieria de Medeiros, 695 • Centro CEP 18720-000 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 07:30 às 17:00  

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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