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Abertura do XXI Jogos de Verão será dia 17 no estádio Profº. Pedro Sanchez 

A secretaria de Turismo, Esporte e Cultura definiu data e tabela para 

realização do XXI Jogos de Verão 2019. O evento já tradicional em 

Paranapanema vai começar no dia 17 de fevereiro com abertura ofici-

al marcada para as 9 hs, com apresentação das equipes, hasteamen-

to dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal ao som do Hino Naci-

onal, sendo que o encerramento será no dia 10 de março. Atipicamen-

te este ano os jogos acontecerão no mês de fevereiro e março devido 

à reforma e adequação do ginásio de esportes estarem ainda em an-

damento. Segundo a secretaria dezesseis equipes vão participar de 

dezenove modalidades que será disputada no estádio Professor Pe-

dro Sanchez, o campão, no Clube Social Amarelo e Preto, na Associ-

ação Atlética Paranapanemense, na quadra esportiva da Vila Leme 

(av. Benedito Caetano dos Santos), na escola José Gonçalves Men-

des, o grupo escolar, no campo de Malha do Pedro Quirino, na Praça 

da Matriz, ginásio de esportes e Projeto Águia. As modalidades serão: 

futebol de campo nas categorias 

Master e Livre, futebol Society, Fu-

tsal categorias Sub 12 – 14 e 16, 

Judô categoria absoluto, Dama, 

Xadrez, Tênis de Mesa, ciclismo 

categorias masculino e feminino, 

Meia Maratona categorias masculi-

no e feminino, Malha, Truco cate-

gorias masculino e feminino, Prova 

do Laço, O basquete 3, bocha, Vô-

ley de Areia, Cabo de Guerra, Luta 

de Braço, Atletismo e Bilhar. As 

partidas de futebol e o Atletismo 

vão acontecer no estádio Professor 

Pedro Sanchez, o futebol society 

no Clube Social Amarelo e Preto e 

Associação Atlética Paranapane-

mense. O judô absoluto será no 

Projeto Águia, em frente ao Desta-

camento de Polícia Militar, na es-

cola José Gonçalves Mendes vai 

acontecer o Futsal Sub 12 – 14 e 

16 bem como as partidas de Xa-

drez, Dama e Tênis de Mesa. Ci-

clismo, Meia Maratona, Luta de 

Braço, e Cabo de Guerra será na Praça da Matriz, enquanto que a 

Malha no campo do Pedro Quirino, ao lado do campo de futebol. Tru-

co, bilhar e Prova do Laço serão no Recinto de Festas, Basquete 3 na 

quadra da Vila Leme, Bocha e Vôley de Areia  no ginásio de esportes. 

As equipes que vão protagonizar o evento são: Associação Atlética 

Paranapanemense, Atlético Vap, Clube Social Amarelo e Preto, Clube 

Regatas H2, Expressinho, Juventus, Kem Dera/Serrinha, News Boys, 

PSV, Passa Bola, Polêmicos, Villa Real, Vila Maria, Sem Limites H2, 

União Veteranos e Unidos City. A equipe da Secretaria de Turismo, 

Esporte e Cultura agradece aos colaboradores, funcionários que vão 

atuar na realização dos Jogos de Verão e aos dirigentes da Associa-

ção Atlética Paranapanemense e Clube Social Amarelo e Preto por 

ceder o espaço para realização de parte dos jogos.  

  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Contrato nº. 01/2019 

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e de gêneros alimentícios. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

Contratado: Herren Mercado Ltda EPP 

Valor Global R$ 13.362,69 (Treze mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) 

Duração do Contrato – 12 meses 

Assinatura 08/02/2019 

EXTRATO DE CONTRATO 

INDICAÇÕES 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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INDICAÇÃO 06/2019 

Senhor Presidente,  

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

(Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que junta-

mente ao setor competente, especialmente Secretaria Municipal de Obras e Se-

cretaria Municipal de Vias Públicas, viabilizem a manutenção das seguintes 

Vias:  Rua dos CANÁRIOS, Rua do BEIJA-FLOR, Rua das ANDORINHAS, 

Rua do TICO-TICO e Rua dos PARDAIS  no Distrito Campos de Holambra.  

JUSTIFICATIVA: 

A presente propositura tem por finalidade assegurar aos cidadãos a devi-

da manutenção e qualidade nos serviços oferecidos pela Prefeitura, bem como 

maior segurança para utilização dessas vias na proximidade com a Praça da Imi-

gração Holandesa.  

 Ressalto ainda, que nessas ruas, além de buracos ainda há problemas 

com a iluminação, conforme eu já havia comunicado por de meio de Indicação.  

Vale ressaltar que a falta de manutenção e troca das lâmpadas nessas regiões 

dificulta seu uso pelos munícipes no período noturno, oferecendo risco de aci-

dentes, além da falta de segurança.  

Peço atenção especial em relação à Praça da Imigração Holandesa, que 

encontra-se em estado de abandono, bancos quebrados, sem iluminação e pré-

dios depredados por falta de zelador/vigia, facilitando a ação de vândalos.    

Estas reinvindicações contam com apoio dos moradores da região, con-

forme anexo. Peço que incluam no cronograma de ações junto às Secretarias 

competentes para que viabilizem essas solicitações tão importantes para a popu-

lação.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 21 de Janeiro 

de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÕES 
INDICAÇÃO 04/2019 

Senhor Presidente,   

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

(Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Maria Alves, que 

juntamente ao setores competentes,  realizem podas em árvores, roçagem em 

ruas e áreas municipais, bem como  fiscalização da manutenção e limpeza em 

terrenos de terceiros no Município.    

JUSTIFICATIVA: 

 Nosso município é uma “Estância Turística”, portanto é de suma importân-

cia que este serviço esteja em perfeito funcionamento no município, porém o que 

se vê em praticamente todos os Bairros é a falta de manutenção, e até mesmo fis-

calização, pois existe Legislação Municipal que permite a fiscalização da Prefeitura 

em terrenos de terceiros, exigindo sua limpeza. 

Neste período de fortes chuvas é comum grandes temporais, com incidên-

cia de raios e ventos fortes, aumentando o risco de queda de galhos e até mesmo 

arvores inteiras, sendo necessário portanto, a devida atenção e a correta poda des-

sas plantas por parte das autoridades. 

Saliento ainda que além da segurança, a falta de manutenção e limpeza 

aumenta o risco de acidentes com animais peçonhentos como cobras, aranhas e 

escorpiões, além da proliferação de doenças como Leptospirose (Ratos) e Dengue, 

ou seja, a devida manutenção é também uma questão de saúde pública. 

Tenho certeza de que Vossa Excelência, não medirá esforços para atender 

esta indicação, encaminhando de pronto aos departamentos competentes para ini-

cio dessas ações, que poderiam ganhar mais força através de campanhas, como 

por exemplo, “Mutirões de Limpeza” com o apoio e participação da população.   

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 22 de Janeiro 

de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 05/2018 

 

Senhor Presidente,  

 

Conforme (Art. 92 – R.I.) INDICO ao Excelentíssimo Se-

nhor Prefeito Municipal José Maria Alves, que através da Secre-

taria Municipal de Obras e Secretaria de Vias Públicas, viabili-

zem reparos na Ponte de acesso e manutenção na Estrada 

rural da Região da Taquara Branca - Bairro Sapé.  

    

JUSTIFICATIVA: 

A finalidade desta Indicação é assegurar aos moradores 

o direito de ir e vir, com segurança, pois, devido a ação das chu-

vas, a referida Estrada rural precisa de manutenção com urgên-

cia, bem como a Ponte localizada nesta via, que necessita de 

reparos, dificultando  o acesso de veículos nesta estrada Muni-

cipal, prejudicando sua utilização pelos  moradores da região. 

Ressalto que alguns moradores se prontificaram a cola-

borar com o Poder Executivo fazendo inclusive doação de mate-

rial para os reparos. 

Solicito especial atenção de Vossa Excelência em aten-

der esta indicação, e desde já me coloco à disposição.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, 

em 22 de Janeiro de 2019. 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 5 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano II  | Edição nº 60 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Segunda feira, 11 de Fevereiro de 2019 16:39:12 

REQUERIMENTOS 

Requerimento de Pesar nº    01/2019. 

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

regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo 

pesar pelo falecimento da Sra. HELENA DE PAULA SANTOS, ocorrido em 

Avaré, no dia 07 de janeiro de 2019, fato este que causou grande consternação 

perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e 

altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enlutada, 

através de seu esposo, Sr. Celso Galdino dos Santos, residente no Bairro da 

Ponte, Km 230, Paranapanema/SP, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os since-

ros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimen-

to.    

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 11 de janeiro de 

2019. 

 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

Requerimento de Pesar nº  02/2019 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalida-

des regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ CARLOS BRÉSIO, ocorrido 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, 

no dia 07 de janeiro de 2019, fato este que causou grande consternação 

perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista 

e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui ra-

dicada. 

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

lutada, através de sua esposa, Sra. Maria das Graças Severo da Silva, 

residente na Avenida São Paulo, Bairro Santa Helena, Campos de Holam-

bra, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar 

deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 08 de janei-

ro de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

Requerimento de Pesar nº  03/2019 

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

mentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar 

pelo falecimento do Sr. FREDERICUS MARIA HEEZEN, ocorrido na cidade de 

Avaré/SP, no dia 31 de janeiro de 2019, fato este que causou grande consternação 

perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e alta-

mente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enlutada, 

através de sua esposa, Sra. Lourdes Santos Heezen residente na Rua Alagoas, nº 

376 Centro, em Avaré SP, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sinceros senti-

mentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 04 de fevereiro de 

2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

REQUERIMENTO N°   04/2019 

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 

93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja ofi-

ciado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que no prazo Regimental 

envie a esta edilidade junto com as informações que se fizerem necessá-

rias, o que segue: 

Cópias de todas as Guias de recolhimento do ISSQN re-

ferente às obras da Rodovia Raposo Tavares na extensão do nosso Municí-

pio; no exercício de 2018 até a presente data; 

Caso os recolhimentos não estejam sendo efetuados, 

solicito que a atual administração informe os motivos do não recolhimento. 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações refe-

rente o efetivo recolhimento dos impostos sobre serviço de qualquer na-

tureza (ISSQN), referente às obras realizadas na Rodovia Raposo Tava-

res na extensão do nosso Município, com o objetivo de assegurar o inte-

gral recolhimento deste tributo aos cofres públicos municipais. 

Saliente-se que é dever do Vereador analisar, fiscali-

zar e averiguar as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo, com o 

intuito prestar as informações solicitadas pelos Munícipes, bem como ter 

conhecimento das Receitas arrecadadas  e sua destinação, pois a recei-

ta própria gerada pela arrecadação dos Tributos Municipais devem, ser 

investidas em áreas fundamentais, como saúde, educação e infraestru-

tura e o aumento da eficiência nessa arrecadação impacta positivamente 

em todas as áreas do Município, gerando diversos benefícios à popula-

ção. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 04 de fevereiro de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

 

REQUERIMENTO 05/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, conforme prevê o Art. 93 – R.I., REQUER do 

Poder Executivo, as seguintes Informações: 

Informar quais os servidores que ocupam os cargos em Comissão e respec-

tivos locais de Trabalho (Setor) dispostos na Lei Municipal Nº 457/2017 

de 29/12/2017;  

Informar quais os servidores que ocupam os cargos descritos no Artigo 1º 

do Decreto nº 1755 de 01/02/2019, apresentando sua respectiva remu-

neração com a referida gratificação (função gratificada) e Secretaria 

Municipal a que se refere/reporta; 

Informar os servidores que ocuparam os Cargos em Comissão e Cargos 

com Função Gratificada (Decreto 1755/2019) descritos na Lei Comple-

mentar nº 457/2017, no Período de 01/01/2017 até o presente momen-

to; 

 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Presidente, nobres Vereadores desta Casa de Leis, apresento este 

Requerimento no intuito de solicitar esclarecimento e informação sobre o trabalho 

exercido pelos Servidores em Cargos em Comissão e também aqueles que possu-

em funções gratificadas.   

Dessa forma, o Poder Legislativo poderá exercer de maneira objetiva e pon-

tual, o trabalho de fiscalização dos serviços públicos oferecidos e prestados à popu-

lação pelo Poder Executivo; direcionando assim, eventuais questionamentos, aten-

dimentos, e até mesmo, sugestões de melhorias e auxílio aos servidores e Secreta-

rias Municipais, procurando dessa forma, atender as necessidades dos Bairros e 

acompanhar o Cronograma de ações que serão adotadas pelo Excelentíssimo Se-

nhor Prefeito e suas Secretarias Municipais em 2019.  

Procurando contribuir para melhor qualidade de vida de cada cidadão de 

nosso município, antecipadamente agradeço. 

Atenciosamente, 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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