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Dia 3 de março é dia de prevenção auditiva 

““Não entendi o que você falou. Poderia repetir? ”. “Meu 

telefone está muito baixo. Deve estar com problema! ” 

Você tem feito essas afirmações com frequência? Sai-

ba que isso pode ser um sinal de perda auditiva, pro-

blema considerado uma epidemia pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e que afeta cerca de 360 mi-

lhões de pessoas no mundo. O transtorno é cada vez 

mais comum, sendo a segunda maior deficiência mun-

dial, alerta os especialistas. O estilo de vida atual é o 

principal causador, sobretudo entre os mais jovens, que 

estão cada vez mais expostos a ruídos elevados, como 

música alta nos fones de ouvido, em shows e casas 

noturnas, no trânsito caótico das grandes cidades, en-

tre outros. Por isso vale o alerta, muitos possuem o pro-

blema e nem se dão conta. O avanço das estatísticas 

de perda auditiva também se dá em razão do envelhe-

cimento da população, com o crescimento da expectati-

va de vida.  Essa nova realidade contribui para o au-

mento dos casos, visto que as células dos ouvidos en-

velhecem naturalmente, independentemente dos cuida-

dos com a saúde, provocando a chamada presbiacusia, 

ou perda auditiva por idade. Em razão de todos esses 

fatores, no Dia Mundial da Audição, 3 de março, espe-

cialistas apresentam testes muito simples e leva só um 

minuto!  Responda às perguntas espontaneamen-

te: ) As pessoas ao seu redor parecem falar baixo, mur-

murar ou não falar claramente? 2) Alguém já precisou 

repetir a mesma frase várias vezes para você enten-

der? 3) É difícil compreender quando alguém fala ao 

seu lado ou atrás de você? 4) Você possui dificuldades 

para conversar em lugares barulhentos, como uma fes-

ta ou reunião de família? 5) Você evita sair de casa 

quando sabe que será difícil conversar por estar em um 

lugar barulhento? 6) Alguém já pediu para você diminuir 

o volume do rádio ou da televisão?  7) Você possui difi-

culdades para conversar ao telefone? 8) Você não con-

segue identificar de qual direção um som está vindo, 

como quando um carro se aproxima? 9) Ao deitar-se 

para dormir, ou ao estar em um lugar silencioso, costu-

ma ouvir um som parecido com chiado ou zumbido? 

10) Dorme com facilidade, mesmo em lugares com mui-

to barulho? Caso tenha respondido SIM a três ou mais 

dessas questões, é recomendado que procure um es-

pecialista.  E, se a perda de audição for uma realidade 

para você, não há motivos para desespero, pois o pro-

blema tem tratamento. Prevenção e tratamento É im-

portante sempre estar atento à saúde dos ouvidos e 

buscar ajuda ao primeiro sinal de perda auditiva. O di-

agnóstico precoce da deficiência é essencial para que o 

problema seja tratado, o que pode ser feito com o uso 

de aparelhos auditivos. Também chamado de aparelho 

de audição, trata-se de um dispositivo que corrige a 

audição e evita o surgimento de problemas decorren-

tes, como: demências, risco acentuado de quedas, per-

da de memória e distúrbios psicológicos. Tudo isso po-

de acontecer porque o cérebro é menos estimulado 

pelos ouvidos prejudicados pela perda auditiva, que 

ficam mais “cansados”, como alguém que parou de ir à 

academia e está sedentário. Engana-se quem pensa 

que aparelho auditivo hoje é feio e grande. Isso já mu-

dou há muito tempo. Atualmente, existem diversos mo-

delos disponíveis. “Um aparelho auditivo moderno é 

muito pequeno e praticamente invisível, sendo capaz 

de corrigir individualmente cada frequência da audição 

prejudicada e reproduzir os sons da forma mais natural 

possível.  Os aparelhos auditivos possuem linhas de 

modelos à prova d’água, com conexão direta a smar-

tphones e smart TV e com baterias recarregáveis. Você 

pode estar pensando que um aparelho pequeno e que 

faz tudo isso possa ser muito caro, mas o preço do 

aparelho auditivo é determinado pelas funcionalidades 

que ele possui e também pela necessidade do pacien-

te, tal como um carro ou celular.  Cada nível de perda e 

perfil de pessoa exige um dispositivo adequado à sua 

realidade. Com a adaptação realizada, quem possui 

perda auditiva conseguem levar uma vida normal. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Convocamos nos termos do estatuto padrão em vigor, os membros, pais de alunos, 

professores, funcionários e comunidade para participarem da Assembléia Geral da 

A.P.M. da E.M.E.F. Posto Rancho Tibiriça, que se realizará no dia 11 de março de 

2019, às dezessete horas, em primeira convocação, com a presença de mais da 

metade dos associados e em segunda convocação, às dezessete horas e trinta 

minutos, com o mínimo de um terço dos seus membros, no pátio da E.M.E.F José 

Gonçalves Mendes, Praça Coronel José Gonçalves Mendes Nº 800, para eleição 

dos novos membros para constituição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, e 

da Diretoria Executiva da A.P.M., para o período de 11 de março de 2019 a 10 de 

março 2020. 

Estância Turística de Paranapanema, 01 de março de 2019. 

Lucilene Aparecida Cisterna dos Santos 

Diretora de Escola 

Convocamos nos termos do estatuto padrão em vigor, os associados para partici-

parem Assembléia Geral Extraordinária da A.P.M. da E.M.E.F. Posto Rancho Tibiri-

ça, que se realizará no dia 11 de março de 2019, às dezoito horas e trinta minutos, 

em primeira convocação, com a presença de mais da metade dos associados e em 

segunda convocação, às dezenove horas, com o mínimo de um terço dos seus 

membros, no pátio da E.M.E.F José Gonçalves Mendes, Praça Coronel José Gon-

çalves Mendes Nº 800, para alteração do Estatuto Social da Unidade Executora da 

E. M. E. F. Posto Rancho Tibiriça, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 3º. 

Estância Turística de Paranapanema, 01 de março de 2019. 

Lucilene Aparecida Cisterna dos Santos 

Diretora de Escola 

Convocamos nos termos do estatuto padrão em vigor, os associados para participa-

rem Assembléia Geral Extraordinária da A.P.M. da E.M.E.F. Posto Rancho Tibiriça, 

que se realizará no dia 11 de março de 2019, às vinte horas, em primeira convoca-

ção, com a presença de mais da metade dos associados e em segunda convocação, 

às vinte horas e trinta minutos, com o mínimo de um terço dos seus membros, na 

E.M.E.F José Gonçalves Mendes, Praça Coronel José Gonçalves Mendes Nº 800, 

para alteração do Estatuto Social da Unidade Executora da A.P.M. e da E. M. E. F. 

Posto Rancho Tibiriça, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 3º. 

Estância Turística de Paranapanema, 01 de março de 2019. 

Lucilene Aparecida Cisterna dos Santos 

Diretora de Escola 

Edital de Convocação 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos 
interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial 
Nº 07/2019 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de assentamento de lajotas sextavadas de concreto e guias, conforme con-
dições, especificações e quantidades estimadas constantes no Anexo I - Termo de 
Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão 
ser protocolados até as 09h00min do dia 19 de março de 2019. A sessão pública se 
dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endere-
ço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do rece-
bimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações 
no setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou dani-
la.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Pre-
feito Municipal, 28/02/2019. 

Aviso de Licitação 

Decreto 
DECRETO Nº 1.758 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre convocação para III Conferência de Saúde do Município da Estân-

cia Turística de Paranapanema. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de 

Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município; 

DECRETA 

ART. 1º A Conferência Municipal de Saúde é o Fórum máximo de de-

liberação da Política de Saúde, conforme dispõe a Lei Federal 8142/90. 

ART. 2º Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde em 

12/02/2019, fica convocada a III Conferência de Saúde do Município para o dia 

22/03/2019. 

ART. 3º O tema Central da Conferência será “DEMOCRACIA E SAÚ-

DE”. 

ART. 4º A Conferência de Saúde será realizado no Salão Paroquial 

da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, localizado a rua Capitão Pinto de Me-

lo s/nº. 

ART. 5º A Conferência será presidida pelo Prefeito Municipal e Coor-

denada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

ART. 6º As normas de organização e funcionamento da Conferência 

serão expedidas em portaria deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e 

publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

ART. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 22 de feve-

reiro de 2019 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Estância Turística de Para-
napanema, na data supra. 

VANDERLEIA ROSA DE SALES ARRUDA 

Secretária Municipal de Saúde 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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Termo de Doação com Encargos Processo Nº 26826/2019  
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DI-

REITOS HUMANOS  

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FA-

MÍLIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS E O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PA-

RANAPANEMA.  

PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS  

Nº 26926 / 2019 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA MU-

LHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 

com sede no Setor Comercial Sul B, Quadra 9, Lote C, 

Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar, Bra-
sília, DF, CEP.70.308-200, inscrita no CNPJ 

23.657.991/0001-85, doravante denominada DOADO-

RA, neste ato representada pelo (a) Ministro (a) de Es-

tado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, DAMARES REGINA ALVES, brasileiro (a), 
portador (a) do Registro Geral nº 4102238 - SSP/DF, 

inscrito (a) no CPF sob o nº 4102238, residente e domi-

ciliado (a) nesta Capital, no uso da competência outor-

gado(a) pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 

2003, na Seção I, e nomeada pelo Decreto de 05 de 

outubro de 2015 Seção 2 - Edição Especial Edição nr 

0, e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 
com sede Na (o) Rua Capitão Pinto De Melo, N. 485 - 

Centro - Paranapanema-são Paulo Cep: 18.720-000, 

CNPJ 46.634.309/0001-34, doravante denominada DO-

NATÁRIA, neste ato representada pelo (a) Prefeito, 

José Maria Alves, brasileiro (a), portador (a) da Carteira 
de Identidade 19.932.839-0, inscrito no CPF sob o nº 

072.727.438-40, no uso da competência outorgada pe-

lo respectivo ato de nomeação, com fundamento no art. 

15, inciso V, do Decreto nº 99.658, de 10 de outubro de 
1990, com a redação dada pelo Decreto nº 6.807, de 

20 de abril de 2007, e no art. 17, inciso II, alínea "a" da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, têm entre si acor-

dado o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCAR-
GOS, visando o desenvolvimento de ações conjuntas 

voltadas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares, 

conforme as seguintes condições: CLÁUSULA PRIMEI-

RA - DO OBJETO O presente instrumento tem por 

objetivo a doação, pelo Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, de bens móveis, cujas carac-

terísticas constam do Anexo a este Termo, denominado 

Resumo Operacional do Termo, para serem utilizados 

exclusivamente na execução das atribuições legais do
(s) Conselhos Tutelares do Município Paranapanema 

DONATÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO - O anexo é parte 

integrante e indissociável deste Termo. CLÁUSULA 

SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 

BENS Os bens doados somente poderão ser desti-
nados aos fins de interesse social previstos neste Ter-

mo, sendo a sua utilização restrita pelo (s) Conselhos 

Tutelares do Município DONATÁRIO para a exclusiva 

execução das suas atribuições legais. CLÁUSULA 
TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILI-

DADES DA DONATÁRIA A DONATÁRIA obriga-se a: 

Encaminhar documentos, formulários, comprovantes e 

quaisquer outras peças necessárias à instrução do pro-
cesso de doação que forem solicitadas pela DOADO-

RA; Fazer constar do seu planejamento orçamentário e 

financeiro recursos destinados à manutenção dos bens 

constantes no anexo; Realizar, periodicamente, as ma-

nutenções preventivas previstas no Manual de cada 
bem; Realizar os reparos eventualmente necessários, 

assegurando que a utilização dos bens constantes no 

anexo pelo Conselhos Tutelares seja ininterrupta; Man-

ter as condições de cobertura da garantia de 12 (doze) 
meses do bem; Manter o (s) bem (ns) sob sua respon-

sabilidade em local seguro e assumir, a partir da data 

do seu recebimento, todas as responsabilidades civis e 

administrativas que recaiam sobre o (s) bem (ns) doado 

(s), desonerando a DOADORA de quaisquer responsa-
bilidades; Remeter à DOADORA, sempre que solicita-

do, os comprovantes de pagamentos e os documentos 

comprobatórios da realização das manutenções; Sujei-

tar-se à fiscalização da DOADORA relativamente ao 

uso do (s) bem (ns) constante (s) no anexo pelo (s) 
Conselhos Tutelares e às suas condições de manuten-

ção mecânica e documental; Fiscalizar o uso, a guarda 

e a conservação do (s) bem (ns), bem como não one-

rar, nem alienar; Instalar o sistema SIPIA WEB no (s) 

Conselhos Tutelares, para registrar e gerenciar local-
mente as informações dos atendimentos realizados 

pelos conselheiros tutelares; Promover, periodicamen-

te, a inscrição dos conselheiros tutelares nos cursos de 

formação continuada das Escolas de Conselho, confor-
me a oferta de vagas disponibilizadas pela DOADORA; 

Disseminar as ações da Campanha Nacional de Prote-

ção Integral de Crianças e Adolescentes por meio de 

impressão e/ou veiculação de peças da campanha dis-

ponibilizadas pela DOADORA; Restituir o (s) bem (ns) 
objeto deste Termo à DOADORA, a órgão ou entidade 

indicada por esta, caso a DOADORA ou órgão de con-

trole apure a utilização dos bens doados em desacordo 

com este Termo. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRI-
GAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DOADORA A 

DOADORA obriga-se a: Doar o(s) bem (ns) em perfei-

tas condições de uso; Proceder às ações de fiscaliza-

ção junto à DONATÁRIA a respeito da utilização e das 
condições de manutenção do(s) bem(ns) constantes no 

anexo; CLÁUSULA QUINTA - DA REVOGAÇÃO TO-

TAL OU PARCIAL. Em caso de constatação, pela 

DOADORA ou pelos órgãos de controle externo, de 

não utilização do bem doado para os fins e na forma a 
que se propõe a presente DOAÇÃO, será promovida a 

revogação parcial ou total deste Termo de Doação com 

Encargos, estando reservado à DOADORA o direito de 

reclamar a restituição do (s) bem (ns) doado (s) e realo-
cá-lo (s) em outra instituição previamente indicada, sem 

direito de indenização à DONATÁRIA. CLÁUSULA 

SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA-

ÇÃO Incumbe à DOADORA exercer as atribuições 

de acompanhamento, fiscalização e avaliação do cum-
primento das obrigações da DONATÁRIA constante 

deste Termo, podendo firmar parcerias com outros ór-

gãos e entidades para o exercício das atribuições pre-

vistas nesta Cláusula. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A 
DONATÁRIA deverá apresentar, sempre que solicitada 

pela DOADORA, todos os documentos referentes ao(s) 

Bem (ns), para que a DONATARIA determine, quando 

necessário, as providências as serem adotadas para a 
adequação a este Termo, no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da constatação do fato, ou para a aplicação 

das penalidades previstas na legislação vigente. CLÁU-

SULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS BENS A 

DONATÁRIA, por intermédio deste instrumento, atesta, 
plena e irrestritamente, o recebimento de todos os bens 

arrolados no Anexo. CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLI-

CAÇÃO. A DONATÁRIA deverá providenciar a publica-

ção de extrato deste Termo de Doação com Encargos 
no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou em perió-

dico de grande circulação no Município, remetendo có-

pia à DOADORA no prazo de 15 (quinze) dias contados 

da data de assinatura do instrumento. CLÁUSULA NO-
NA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO As partes com-

prometem-se a submeter eventuais controvérsias, de-

correntes do presente ajuste, à tentativa de conciliação 

perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Ad-

ministração Federal da Advocacia-Geral da União, nos 
termos do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 

24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo 

I ao Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. 

Não logrando êxito a conciliação, será competente para 
dirimir as questões decorrentes deste instrumento, o 

foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito 

Federal, por força do inciso I do art. 109 da Constitui-

ção Federal. Fica eleito o Foro do Supremo Tribunal 

Federal para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decor-
rentes da interpretação e aplicação dos encargos pre-

vistos nesta DOAÇÃO, com renúncia expressa de qual-

quer outro. E, por estarem de pleno acordo, as partes 

assinam este Termo de Doação com Encargos em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e 

por seus sucessores, na presença das testemunhas 

abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de 

direito. 

 Brasília (DF) _____ de _______________ de 2019. 

DAMARES REGINA ALVES 

Ministro(a) de Estado-Chefe do Ministério da Mu-

lher, da Família e dos Direitos Humanos  

José Maria Alves 

Prefeito de Paranapanema/SP  

TESTEMUNHAS 

Nome:__________________ 

CPF: ___________________ 

Assinatura: ______________  

Nome:___________________ 

CPF: ___________________ 

Assinatura: _______________ 

 ANEXO 

RESUMO OPERACIONAL DO TERMO  

Quadro 1 - Informações do donatário 

Quadro 2 - Descrição do Bebedouro 

Quadro 3 - Informações do(s) bem(ns) doado(s)

Bebedouro adquirido no Âmbito do Contrato 

30/2018, celebrado entre o Ministério dosDirei-

tos Humanos e o(a) A&R COMERCIAL DE PRODU-

TOS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME  

 

BEB-01554/CT Bebedouro doado pelo MDH para 

uso exclusivo do(a) Conselhos Tutelares 

Município: Paranapanema  

Estado: SP  

Nome do Prefeito: José Maria Alves  

Nome do responsável pela retirada: Luzia Marli 

Bergamo Walravens  

Telefone de contato: (14) 3769-2107  

E-mail: marli.bergamo@paranapanema.sp.gov.br  

Bebedouro refrigerador de coluna. Gabinete em 
plástico injetado e chapa eletro zincada pintado 

na cor branca;Utilização de gás refrigerante eco-
lógico livre de CFC; Pingadeira removível; Capaci-
dade para garrafões de 20 litros; Reservatório e 
dutos em materiais 100% atóxico; Termostato 

regulável; Elétrico; Duas saídas de água, sendo 
uma para água refrigerada e outra para água na 
temperatura ambiente. 

Número identifica-
dor 

Valor unitário 

BEB-01554 R$ 480,00 

Quantidade: 1 
Valor Total: R$ 

480,00 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Termo de Doação com Encargos Processo Nº 26930/2019  
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DI-

REITOS HUMANOS  

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FA-

MÍLIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS E O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PA-

RANAPANEMA.  

PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCAR-

GOS Nº 26930 / 2019 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA MU-

LHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 

com sede no Setor Comercial Sul B, Quadra 9, Lote C, 

Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar, Bra-
sília, DF, CEP.70.308-200, inscrita no CNPJ 

23.657.991/0001-85, doravante denominada DOADO-

RA, neste ato representada pelo (a) Ministro (a) de Es-

tado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, DAMARES REGINA ALVES, brasileiro (a), 

portador (a) do Registro Geral nº 4102238 - SSP/DF, 

inscrito (a) no CPF sob o nº 4102238, residente e domi-

ciliado (a) nesta Capital, no uso da competência outor-

gado(a) pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 

2003, na Seção I, e nomeada pelo Decreto de 05 de 

outubro de 2015 Seção 2 - Edição Especial Edição nr 

0, e PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 
com sede Na (o) Rua Capitão Pinto De Melo, N. 485 - 

Centro - Paranapanema-são Paulo Cep: 18.720-000, 

CNPJ 46.634.309/0001-34, doravante denominada DO-

NATÁRIA, neste ato representada pelo (a) Prefeito, 

José Maria Alves, brasileiro (a), portador (a) da Carteira 
de Identidade 19.932.839-0, inscrito no CPF sob o nº 

072.727.438-40, no uso da competência outorgada pe-

lo respectivo ato de nomeação, com fundamento no art. 

15, inciso V, do Decreto nº 99.658, de 10 de outubro de 
1990, com a redação dada pelo Decreto nº 6.807, de 

20 de abril de 2007, e no art. 17, inciso II, alínea "a" da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, têm entre si acor-

dado o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCAR-
GOS, visando o desenvolvimento de ações conjuntas 

voltadas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares, 

conforme as seguintes condições: CLÁUSULA PRIMEI-

RA - DO OBJETO O presente instrumento tem por 

objetivo a doação, pelo Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, de bens móveis, cujas carac-

terísticas constam do Anexo a este Termo, denominado 

Resumo Operacional do Termo, para serem utilizados 

exclusivamente na execução das atribuições legais do
(s) Conselhos Tutelares do Município Paranapanema 

DONATÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO - O anexo é parte 

integrante e indissociável deste Termo. CLÁUSULA 

SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 

BENS Os bens doados somente poderão ser desti-
nados aos fins de interesse social previstos neste Ter-

mo, sendo a sua utilização restrita pelo (s) Conselhos 

Tutelares do Município DONATÁRIO para a exclusiva 

execução das suas atribuições legais. CLÁUSULA 
TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILI-

DADES DA DONATÁRIA A DONATÁRIA obriga-se a: 

Encaminhar documentos, formulários, comprovantes e 

quaisquer outras peças necessárias à instrução do pro-
cesso de doação que forem solicitadas pela DOADO-

RA; Fazer constar do seu planejamento orçamentário e 

financeiro recursos destinados à manutenção dos bens 

constantes no anexo; Realizar, periodicamente, as ma-

nutenções preventivas previstas no Manual de cada 
bem; Realizar os reparos eventualmente necessários, 

assegurando que a utilização dos bens constantes no 

anexo pelo Conselhos Tutelares seja ininterrupta; Man-

ter as condições de cobertura da garantia de 12 (doze) 
meses do bem; Manter o (s) bem (ns) sob sua respon-

sabilidade em local seguro e assumir, a partir da data 

do seu recebimento, todas as responsabilidades civis e 

administrativas que recaiam sobre o (s) bem (ns) doado 
(s), desonerando a DOADORA de quaisquer responsa-

bilidades; Remeter à DOADORA, sempre que solicita-

do, os comprovantes de pagamentos e os documentos 

comprobatórios da realização das manutenções; Sujei-

tar-se à fiscalização da DOADORA relativamente ao 

uso do (s) bem (ns) constante (s) no anexo pelo (s) 

Conselhos Tutelares e às suas condições de manuten-
ção mecânica e documental; Fiscalizar o uso, a guarda 

e a conservação do (s) bem (ns), bem como não one-

rar, nem alienar; Instalar o sistema SIPIA WEB no (s) 

Conselhos Tutelares, para registrar e gerenciar local-

mente as informações dos atendimentos realizados 
pelos conselheiros tutelares; a. Promover, periodica-

mente, a inscrição dos conselheiros tutelares nos cur-

sos de formação continuada das Escolas de Conselho, 

conforme a oferta de vagas disponibilizadas pela DOA-
DORA; Disseminar as ações da Campanha Nacional 

de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes por 

meio de impressão e/ou veiculação de peças da cam-

panha disponibilizadas pela DOADORA; Restituir o (s) 

bem (ns) objeto deste Termo à DOADORA, a órgão ou 
entidade indicada por esta, caso a DOADORA ou órgão 

de controle apure a utilização dos bens doados em de-

sacordo com este Termo. CLÁUSULA QUARTA - DAS 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DOA-
DORA A DOADORA obriga-se a: Doar o(s) bem (ns) 

em perfeitas condições de uso; Proceder às ações de 

fiscalização junto à DONATÁRIA a respeito da utiliza-

ção e das condições de manutenção do(s) bem(ns) 
constantes no anexo; CLÁUSULA QUINTA - DA RE-

VOGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL Em caso de cons-

tatação, pela DOADORA ou pelos órgãos de controle 

externo, de não utilização do bem doado para os fins e 

na forma a que se propõe a presente DOAÇÃO, será 
promovida a revogação parcial ou total deste Termo de 

Doação com Encargos, estando reservado à DOADO-

RA o direito de reclamar a restituição do (s) bem (ns) 

doado (s) e realocá-lo (s) em outra instituição previa-
mente indicada, sem direito de indenização à DONA-

TÁRIA. CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMEN-

TO E DA FISCALIZAÇÃO Incumbe à DOADORA 

exercer as atribuições de acompanhamento, fiscaliza-

ção e avaliação do cumprimento das obrigações da 
DONATÁRIA constante deste Termo, podendo firmar 

parcerias com outros órgãos e entidades para o exercí-

cio das atribuições previstas nesta Cláusula. PARÁ-

GRAFO PRIMEIRO - A DONATÁRIA deverá apresen-
tar, sempre que solicitada pela DOADORA, todos os 

documentos referentes ao(s) Bem (ns), para que a DO-

NATARIA determine, quando necessário, as providên-

cias as serem adotadas para a adequação a este Ter-
mo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da constata-

ção do fato, ou para a aplicação das penalidades pre-

vistas na legislação vigente. CLÁUSULA SÉTIMA - DO 

RECEBIMENTO DOS BENS A DONATÁRIA, por in-

termédio deste instrumento, atesta, plena e irrestrita-
mente, o recebimento de todos os bens arrolados no 

Anexo. CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO A 

DONATÁRIA deverá providenciar a publicação de ex-

trato deste Termo de Doação com Encargos no respec-
tivo Diário Oficial, onde houver, ou em periódico de 

grande circulação no Município, remetendo cópia à DO-

ADORA no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 

de assinatura do instrumento. CLÁUSULA NONA - DA 
CONCILIAÇÃO E DO FORO As partes comprome-

tem-se a submeter eventuais controvérsias, decorren-

tes do presente ajuste, à tentativa de conciliação peran-

te a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Adminis-

tração Federal da Advocacia-Geral da União, nos ter-
mos do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 

de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I 

ao Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. Não 

logrando êxito a conciliação, será competente para diri-
mir as questões decorrentes deste instrumento, o foro 

da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 

por força do inciso I do art. 109 da Constituição Fede-

ral. Fica eleito o Foro do Supremo Tribunal Federal pa-

ra dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da 
interpretação e aplicação dos encargos previstos nesta 

DOAÇÃO, com renúncia expressa de qualquer outro. 

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam es-

te Termo de Doação com Encargos em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus 

sucessores, na presença das testemunhas abaixo assi-

nadas, para que surtam todos os efeitos de direito.  

Brasília (DF) ____ de ________________ de 2019.] 

DAMARES REGINA ALVES 

Ministro(a) de Estado-Chefe do Ministério da Mu-

lher, da Família e dos Direitos Humanos 

 José Maria Alves 

Prefeito de  

TESTEMUNHAS 

Nome:__________________  

CPF: ___________________ 

Assinatura: _______________ 

Nome:___________________ 

CPF: ___________________ 

Assinatura: _______________ 

ANEXO 

RESUMO OPERACIONAL DO TERMO  

Quadro 1 - Informações do donatário 

 

Quadro 2 - Descrição do Refrigerador 

 

Município: Paranapanema  

Estado: SP  

Nome do Prefeito: José Maria Alves  

Nome do responsável pela retirada: Luzia Marli 

Bergamo Walravens  

Telefone de contato: (14) 3769-2107  

E-mail: marli.bergamo@paranapanema.sp.gov.br  

Especificação Técnica do Refrigerador: 1 (uma) 
porta; Capacidade de armazenamento de, no mí-

nimo, 300 litros; Alimentação bivolt; Cor branca; 
Congelador interno; Prateleiras removíveis; sem 
dispenser de água na porta; Degelo autolimpan-
te; Utilização de gás refrigerante ecológico livre 

de CFC; Garantia mínima de 1 (um) ano; Compro-
vação de que objeto economiza o consumo de 
Energia Elétrica e não produz ruído acima do es-

tabelecido em lei. 

Quadro 3 - Informações do(s) bem(ns) doado

(s) Refrigerador adquirido no Âmbito do Con-

trato 39/2018, celebrado entre o Ministério 

dos Direitos Humanos e o(a) JM MULTIMAR  

Número identifica-
dor 

Valor unitário 

REF-01453 R$ 1.475,49 

Quantidade: 1 
Valor Total: R$ 

1.475,49 

REF-01453/CT 

Refrigerador doado pelo MDH para uso exclu-

sivo do(a) Conselhos Tutelares 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta feira, 01 de março de 2019 16:35:49 

Sessão 28 Fevereiro de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO Nº 21/2019 

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

(art. 92 R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que juntamen-

te com o setor competente, ESTUDE e VIABILIZE O AUMENTO O VALOR DO 

REPASSE AOS ESTUDANTES para custear o gasto com o transporte até o 

destino das faculdades. 

JUSTIFICATIVA 

 Conhecedor da situação dos estudantes que se desdobram para realizar o 

sonho de formação em curso técnico e superior em cidades vizinhas, diante do 

aumento dos jovens que buscam essa formação, solicitamos que seja aumentado 

o valor do repasse com a finalidade de atender a demanda. 

 Certo que o Senhor Prefeito Municipal não medirá esforços em priorizar a 

educação de nossos estudantes, coloco à disposição. 

 Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 18 de fevereiro de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 

VEREADOR 

INDICAÇÃO 22/2019 

Senhor Presidente,  

Conforme (Art. 92 – R.I.) INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-

cipal José Maria Alves, que através da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria 

de Vias Públicas, viabilizem reparos e devida manutenção nas Ruas do Jardim Eu-

ropa.     

JUSTIFICATIVA: 

A finalidade desta Indicação é assegurar aos moradores do Jardim Europa 

a manutenção (cascalhamento) das Ruas do Loteamento que ainda não são pavi-

mentadas, e assim como ocorre no Bairro Santa Helena, enfrentam problemas com 

as vias especialmente em dias chuvosos.  

Esta propositura trata-se de reiterar a Indicação nº 160/2018 apresentada 

em 22/11/2018 e que até o presente momento não foram tomadas nenhuma 

medida pelas Secretarias competentes.  

Solicito especial atenção de Vossa Excelência para que concentrem esfor-

ços por meio das Secretarias competentes para atender esta indicação.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 25 de Feve-

reiro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR – PV   

 

INDICAÇÃO 23/2019 

Conforme (Art. 92 – R.I.) INDICO novamente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal José Maria Alves, que através da Secretaria Municipal compe-

tente, “Efetue Estudo e Melhorias no Sistema de Escoamento de águas pluviais na 

Rua Alfredo Cisterna e Ruas Adjacentes afim de garantir a segurança dos mora-

dores da Região”.   

JUSTIFICATIVA: 

Conforme apresentei na Indicação nº 165/2018, a qual EU e a população 

não recebemos sequer resposta, INDICO novamente que sejam tomadas provi-

dencias com urgência em relação ao Sistema de Escoamento de Águas Pluviais 

(chuvas) na Rua Alfredo Cisterna e Ruas adjacentes, pois no Período e em dias 

de Fortes Chuvas, poderá garantir a segurança de moradores da Região e evitar 

eventuais danos a suas moradias. 

 Já relatado anteriormente, em visita ao Bairro, verifiquei a existência so-

mente de “caixas secas”, que em dias de chuvas enchem com facilidade e não 

comportam o volume de água recebido, prejudicando o correto e seguro escoa-

mento. Afinal, o Departamento responsável da Prefeitura Municipal, e até mesmo 

representantes da Defesa Civil visitaram a Região? Caso positivo, que medidas 

vem sendo adotadas para a solução desses problemas?.     

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 25 de Feve-

reiro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR – PV   

INDICAÇÃO 24/2019 

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

simo Senhor Prefeito Municipal, que através do setor competente, viabilizem me-

didas para Pavimentação com Lajotas de trecho da Avenida João Seleiro e Estra-

da Municipal “Dito Candido” que dão acesso ao novo Conjunto Habitacional “Adir 

Pires Ramos”. 

JUSTIFICATIVA: 

Sem dúvida, estas vias serão as principais de acesso ao novo conjunto 

Habitacional “Adir Pires Ramos”, que esta em fase final, próximo da entrega das 

chaves para os moradores contemplados no sorteio promovido pela CDHU, e, 

portanto peço atenção especial para o atendimento desta Indicação.   

Quero lembrar que o Poder Executivo realizou a Pavimentação Asfáltica 

na região em torno da Praça da Matriz na sede do município, e pergunto: O que 

foi feito das lajotas retiradas da região?  Simplesmente estão jogadas no Campo 

Municipal em total abandono.  

Acredito que grande parte destas lajotas, poderiam ser reutilizadas em 

ruas e logradouros que ainda não possuam pavimentação, como é caso da 

“Avenida João Seleiro” e trecho da Estrada Municipal “Dito Candido”, bem como a 

Rua das Ameixas e praticamente todas as ruas do Bairro Santa Helena, estas, no 

Distrito Campos de Holambra.   

Sei das dificuldades financeiras que nosso país enfrenta, e procurando 

ajudar nosso município através de alternativas criativas é que faço esta Indicação, 

não somente apresentando essas necessidades, mas também, meios para solu-

ção e assim atender a população.  

Aproveito esta oportunidade para agradecer a atenção dada a mim e os 

moradores da Vila Maria, em relação às providências tomadas referente a Ilumi-

nação Pública e atendimento de meu Oficio nº 014/2018 – MPI de 27/08/2018, e 

que conforme contato com a CPFL  os serviço já poderá ser realizado no inicio de 

Março/2019. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 25 de Feverei-

ro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR – PV 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Sessão 28 Fevereiro de 2019 - Requerimentos 

REQUERIMENTO Nº 11/2019 
 

Requeiro na forma regimental, seja oficiado o Sr. José Maria Alves – DD. 

Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria Municipal Competente, no 

sentido de informar as respostas para as questões elencadas abaixo:  

Se empresa MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS possui débito 

de IPTU, não inscritos em dívida ativa e inscritos em dívida ativa; 

Se possui débitos, qual providência adotada pela Prefeitura; 

Se empresa COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA possui débito de 

IPTU, não inscritos em dívida ativa e inscritos em dívida ativa; 

Se possui débitos, qual providência adotada pela Prefeitura; 

Se empresa COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA possui débito de 

ISS, não inscritos em dívida ativa e inscritos em dívida ativa; 

Se possui débitos, qual providência adotada pela Prefeitura; 

Se a empresa CONSÓRCIO SP-270, responsável pela obra na Rodovia Raposo 

Tavares, está cadastrada perante a Prefeitura e se está recolhendo ISS como 

contribuinte eventual; Prazo médio de cobrança dos débitos; 

Descrição detalhada do organograma institucional para os mecanismos de co-

brança executado pela Prefeitura da Estância Turística de Paranapanema; 

JUSTIFICATIVA 
Considerando o cenário pessimista de arrecadação tributária para o Mu-

nicípio de Paranapanema, e as possíveis medidas a serem tomadas pela prefei-

tura para contrapor o impacto negativo deste cenário, motivo que fundamenta 

este pedido para obter as informações sobre a existência de dívidas no município 

de Paranapanema.  

As informações requeridas compõem parte de material essencial para 

estudos e planejamento do Orçamento Municipal e na adequação financeira que 

o município deverá adotar. A cobrança dos impostos atrasados é medida essenci-

al para o saneamento das finanças públicas do município.  

Requer-se, ainda, informações a respeito da eficiência e organização ins-

titucional do município para a cobrança e execução da Dívida Ativa. Face ao ex-

posto e em razão da importância da solicitação para a população de Paranapane-

ma, justifica-se o presente requerimento de pedido de informação. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 25 de fevereiro de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

REQUERIMENTO 12/2019 

Os Vereadores que abaixo subscrevem, conforme prevê o Art. 93 – R.I., 

REQUEREM do Poder Executivo, as seguintes Informações: 

Que seja apresentado de forma detalhada todos os gastos da Secretaria 

Municipal de Educação com recursos próprios nos exercícios de 2017 

e 2018; 

Que seja apresentado de forma detalhada todos os gastos com utilização 

de recursos provenientes de convênios, programas e repasses Esta-

duais e Federais para a Educação, nos exercícios 2017 e 2018; 

Apresentar o Saldo remanescente até a presente data de recursos oriun-

dos de convênios, programas e repasses Estaduais e Federais para a 

Educação do município; 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Presidente, estes nobres Vereadores desta Casa de Leis, partici-

param de Reunião do Conselho Municipal de Educação nesta data (21/02/2019) e 

conforme explanado pelos membros conselheiros, apontaram diversos itens e 

gastos da Secretaria Municipal de Educação nos exercícios de 2017 e 2018 que 

foram objeto de rejeição do Conselho, uma vez que julgaram serem gastos prati-

cados de maneira desnecessária e até mesmo, o possível mau uso dos recursos 

públicos. 

Buscando informações para que possamos exercer a função fiscalizadora 

desta egrégia Casa de Leis, para que possam ser analisados os gastos é que se 

fazem necessários os dados requeridos.  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 21 de Fevereiro de 2019 

CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA       HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

            VEREADORA – SD                                 VEREADOR – SD 

MAURICIO PESSIN IBANEZ                             OTÁVIO AIRES DE MELO 

             VEREADOR – PV                                         VEREADOR – PR  

REQUERIMENTO 13/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que abaixo subscreve, conforme prevê o 

Art. 93 – R.I., REQUER do Poder Executivo, as seguintes Informações: 

Se já foi realizado e entregue o Recadastramento de IP pela empresa 

CPFL à Prefeitura Municipal; 

Caso já tenha sido entregue, fornecer Cópia do Levantamento realizado 

pela empresa CPFL referente ao Recadastramento de IP, bem como 

o levantamento de custo para a implantação de novas tecnologias 

(LED);  

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Presidente, nobres Vereadores desta Casa de Leis, participei de 

Reunião no dia 25/10/2018 junto com Senhor Prefeito Municipal José Maria Al-

ves, Senhor Igor Plens (Jurídico Prefeitura) e Senhor Luiz Henrique Cocchi 

(CPFL) para tratar de interesses do município; sendo em especial, referente ao 

Recadastramento dos pontos de Iluminação Pública (IP), bem como a realização 

de levantamento de custo para Implantação de novas tecnologias (Lâmpadas 

LED), serviço este que seria iniciado em Dezembro/2018.  

Os dados solicitados são de suma importância, considerando que está 

em tramitação nesta Casa, apresentado pelo Poder Executivo, o Projeto de Lei 

nº 16/2018 que institui a Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública.  

Saliento ainda, que nosso município é uma Estância Turística e como tal 

poderia utilizar recursos do DADETUR para investimentos na Iluminação Pública, 

especialmente nas principais vias de acesso e ruas próximas às praças e outros 

espeço públicos de interesse turístico.    

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 21 de Fevereiro de 

2019 

MAURICIO PESSIN IBANEZ                                                                                                       

VEREADOR - PV 

REQUERIMENTO N°. 14 /2019 

                                 REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 

93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, que se oficie ao 

Exmo. Prefeito Municipal Sr. JOSÉ MARIA ALVES, solicitando que informe ao le-

gislativo, dentro do prazo legal, o seguinte: 

 Cópia das 03(três) últimas Atas referente às reuniões realizadas pelos Conselhos 

Deliberativos das Secretarias do Turismo, do Meio Ambiente e da Agricultura;  For-

malização  do endereço eletrônico e contato telefônico dos Presidentes dos Conse-

lhos das Secretarias do Turismo, do Meio Ambiente e da Agricultura. 

JUSTIFICATIVA 

Esta solicitação é de suma importância para o acompanha-

mento dos trabalhos feitos pelos Conselhos supramencionados, visto ser res-

ponsabilidade do Legislativo estar inteirado dos assuntos pertinentes a munici-

palidade, principalmente com os que irá refletir diretamente no repasse de ver-

bas e consequentemente no desenvolvimento do município. O fornecimento dos 

endereços eletrônicos e dos contatos telefônicos aperfeiçoará a comunicação 

de informações, especialmente para que o legislativo possa participar ativamen-

te nos assuntos pertinentes ao município, juntamente com os Conselhos consti-

tuídos para este fim. 

          Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 25 de fevereiro de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta feira, 01 de março de 2019 16:35:50 

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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