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O cartório eleitoral da cidade de Avaré, responsável pela situação do eleito-
rado de Paranapanema, está convocando todas às pessoas que ainda não 
realizaram a identificação biométrica. A convocação se baseia na Lei Eleito-
ral que exige que todo cidadão para ter direito ao voto e manter sua legalida-
de eleitoral, esteja devidamente cadastrado no sistema digital do cartório, a 
biometria. Para cadastrar a biometria, o cidadão deve primeiro fazer o agen-
damento, acessando o site www.tre-sp.jus.br, em seguida você vai ler as ins-
truções descritas na página, clicar em “agendamento” escolher a opção soli-
citar agendamento. Em seguida o cidadão deve estar de posse do Titulo de 
Eleitor e marcar a opção TENHO E SEI O NUMERO. Após clicar aparecerá 
uma caixa em branco onde o cidadão vai digitar o numero do título de eleitor 
e após clicar na caixa “selecionar” e escolher opção sim ou não. A opção 
“sim” é para pessoas que necessitam de atendimento especial, ou seja, com 
dificuldade de mobilidade ou outras, já a opção “não” é para pessoas que 
não possuem nenhuma deficiência. Continuando, terá ao lado alguns 
“caracteres” os quais deverão ser digitados na caixa abaixo com a inscrição 
“digite os caracteres da imagem acima”. Em seguida aparecerão caixas per-
guntando CEP onde você deverá colocar o Nº 18.720-000 para moradores 
de Paranapanema e 18.725-000 moradores do Distrito de Campos de Ho-
lambra, nesta mesma página pergunta ainda o número da sua residência, 
após preencher estes campos, clique em buscar. Abrirá uma página com 
seus dados pedindo para você atualizar seu endereço, onde você deverá 
digitar o nome da rua ou logradouro onde reside. Digite também o número de 
seu telefone para contato e E-mail caso tenha. Na caixa amarela abaixo apa-
recerá a Zona Eleitoral e a opção “escolha o dia” clicando nesta caixa você 
escolherá o dia e horário que deseja ser atendido no cartório de Avaré para 
fazer sua biometria. Após clicar na data escolhida, você deverá marcar o íco-
ne em vermelho com a inscrição “estou ciente de que o não comparecimento 
no dia e horários marcados acarretará o cancelamento do agendamento”. 
Após marcar este ícone, clique em agendar e sua solicitação estará concluí-
da. Quando estiver fazendo seu agendamento Caso apareça nesta página a 

inscrição em vermelho dizendo: “Título de Eleitor não cadastrado ou suspen-
so”. Você deverá procurar o cartório eleitoral de Avaré, levando seus docu-
mentos pessoais, inclusive o Título de Eleitor para regularizar a situação.  
AGENDAMENTO PARA QUEM NÃO TEM ACESSO À INTERNET OU 
POSSUI DIFICULDADE COM INFORMÁTICA 
Para quem não tem acesso à internet ou possui dificuldade com informática, 
poderá dirigir-se à Junta Militar de Paranapanema, rua Avaré S/N, atrás do 
prédio da Prefeitura. Na Câmara Municipal de Paranapanema, rua Manoel 
Domingues Leite, 415 na Praça da Matriz. Para os moradores de Campos de 
Holambra e bairros adjacentes é só comparecer no prédio da Sub Prefeitura, 
na avenida das Posses S/N. O horário para atendimento em todos os locais 
são os mesmos: das 8:00 hs às 11:00 e das 13:00 às 16:30 hs. Lembramos 
que o não cadastramento biométrico resultará no cancelamento do Título de 
Eleitor, impedindo o cidadão de votar inclusive de participar de concurso pú-
blico entre outras limitações.   
O prazo para cadastramento é até o mês de dezembro deste ano. 

 
 
  
 
 
 

Paranapanemenses são convocados para identificação biométrica 

Passo a passo para fazer o agendamento via internet 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.tre-sp.jus.br
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Edital de Convocação 

CONVOCAMOS NOS TERMOS DO ESTATUTO PADRÃO EM VIGOR, OS 
MEMBROS, PAIS DE ALUNOS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E COMU-
NIDADE PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ANTONIO LUIZ DUARTE, QUE SE REALI-
ZARÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019 ÀS DEZOITO HORAS (18h00), EM 
UMA DAS SALAS DA E.M.E.F. ANTONIO LUIZ DUARTE, NESTA CIDADE PA-
RA ESCOLHA DOS MEMBROS PARA O CORRENTE ANO LETIVO. A AS-
SEMBLEIA SE REALIZARÁ EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM PRESENÇA 
DE MAIS DA METADE DOS SÓCIOS, OU, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 
MEIA HORA DEPOIS (18h30) NO MESMO LOCAL DA PRIMEIRA CONVOCA-
ÇÃO, COM NO MÍNIMO 1/3 (UM TERÇO).  

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA, 11 DE MARÇO DE 2019. 

ADRIANA CRISTINA DEL POÇO 

  RG: 18.111.112-8 

   DIRETOR DE ESCOLA 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sessão Ordinária do dia 07 março de 2019 

INDICAÇÕES 
INDICAÇÃO Nº 25/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, conforme prevê o Art. 92 – R.I., INDI-

CA ao Poder Executivo, que sejam tomadas medidas para nosso município 

aderir ao NOVOTEC – Programa de Educação Técnica lançado pelo Governo 

do Estado de São Paulo nesta data. 

JUSTIFICATIVA: 

Apresento esta indicação, pois como é conhecimento de todos, tenho 
lutado pela qualidade da Educação e Qualificação Técnica de nossos muníci-
pes, fazendo Indicações como a Implantação da UNIVESP e implantação de 
uma Unidade ETEC em nosso município. Informo que, nesta data, 01 de mar-
ço de 2019, o Governo de São Paulo lançou o NOVOTEC -  programa que 
dará oportunidade aos alunos do Ensino Médio de cursarem também o Ensino 
Técnico profissionalizante de alta qualidade, simultaneamente, e saírem com 
dois diplomas. 

Esta iniciativa será realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, em parceria com o Centro Paula Souza – instituição que é referência 
em educação de excelência no Brasil. No NOVOTEC os cursos são oferecidos 
de acordo com a demanda dos jovens por profissionalização mais rápida e do 
mercado de trabalho por mão de obra qualificada para as necessidades atuais. 
A grade de 6 aulas por dia possibilitará aos alunos um período disponível para 
trabalhar ou estagiar. 

O programa prevê ainda o compartilhamento da infraestrutura e talen-
tos já existentes, utilizando escolas e professores da rede estadual e do Cen-
tro Paula Souza para trabalharem conteúdos de forma integrada. Segundo o 
Governo Estadual, neste ano já estão sendo oferecidas 5,4 mil vagas do Ensi-
no Médio integrado com o Técnico em 6 aulas diárias – 400 delas em 10 esco-
las da rede estadual de educação e o restante em ETECs. Ao todo, 36 municí-
pios estarão recebendo turmas do NOVOTEC na modalidade integrada. Além 
da modalidade integrada, o programa prevê outras três de curta-duração: NO-
VOTEC Expresso, NOVOTEC Móvel e o NOVOTEC Virtual. Ao todo, serão 
mais de 30 mil vagas em 2019 nas quatro modalidades. Procurando contribuir 
para melhor qualidade de vida de cada cidadão de nosso município, antecipa-
damente agradeço. 

SALA DAS SESSÕES “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO” em 04 de 
março de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº. 26/2019 

Mauricio Ibanez, vereador, no uso de suas atribuições legais (Art. 92 – 

R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que juntamente ao 

setor competente,  viabilize reparos e a manutenção na “Praça das Nações 

Unidas” e “Praça da Imigração Holandesa”, no Distrito Campos de Holambra. 

JUSTIFICATIVA: 

A propositura se faz necessária, pois desde suas inaugurações em 

2006 e 2008 respectivamente, os espaços públicos não receberam nenhuma 

melhoria por parte da Prefeitura Municipal. 

Acredito que para os devidos reparos, pintura e manutenção de equipa-

mentos, como por exemplo, bancos e postes de iluminação e até mesmo outras 

melhorias como a instalação de aparelhos de academia ao ar livre, possam ser 

utilizados recursos provenientes do DADETUR. Caso já estejam destinados 

recursos do DADETUR para serem aplicados na referida “Praça das Nações 

Unidas”, peço que informe o que será feito a esta Casa de Leis, bem como a 

data prevista para inicio das obras.  

Tenho certeza de que Vossa Excelência, que almeja por melhorias nas 

condições de infraestrutura de nosso município, que é um destino turístico, não 

medirá esforços para atender esta indicação, encaminhando de pronto aos de-

partamentos competentes para providências.      

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 04 de 

março de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº. 27/2019 

Senhor Presidente,  

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

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

Públicas, viabilizem reparos na Ponte que liga o Bairro dos Valim e Bairro Faxinal.     

JUSTIFICATIVA: 

Venho reiterar a Indicação 152/2018 – 05/11/2018 e procurando assegurar aos 

moradores o direito de ir e vir, pois necessitam desta via para chegar a Rodovia Rapo-

so Tavares (km 246). A Ponte de madeira localizada nesta via, conforme já relatado 

em novembro de 2018, está quebrada – Foto Anexo - (acesso a Fazenda Palmeiras), e 

dificultando e até impossibilitando o acesso de veículos nesta estrada Municipal, preju-

dicando o transporte escolar, escoamento de produção agrícola, entre outros serviços 

que os moradores da região precisam na cidade, tendo que utilizar um percurso alter-

nativo e mais longo.   

Solicito especial atenção de Vossa Excelência, para que concentre esforços 

por meio das Secretarias competentes para atender esta indicação, especialmente 

para que alunos não percam aulas, faltando à Escola por falta de acesso.  

Me coloco ainda à disposição do Poder Executivo para ajudar a conseguir par-

cerias com moradores para viabilizar os reparos necessários.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 04 de março de 

2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS Nº.   01/2019 

 

REQUEIRO na forma regimental que seja inserido nos anais desta Câmara 
Municipal da Estância Turística de Paranapanema, o Voto de Congratulações e 
Aplausos pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado todo dia 08 de Março. 

 

REQUEIRO ainda, que a Moção seja divulgada na imprensa falada e escrita. 

 JUSTIFICATIVA 

A celebração desse dia, pretende chamar a atenção para o papel e a dignidade 
da mulher e levar a uma tomada de consciência do valor da pessoa e perceber o seu 
papel na sociedade, contestar e rever preconceitos e limitações que vêm sendo im-
postos à mulher. 

Infelizmente, histórias de discriminação e violência contra a mulher ainda fazem 
parte do cotidiano. São muitas as vítimas de violência doméstica, preconceito, assé-
dio moral, sexual, entre outros tipos de violência física e psicológica, mas é importan-
te salientar que mesmo sofrendo retaliações são “guerreiras” que quebram diariamen-
te várias barreiras na luta pela sobrevivência e pelo respeito aos seus direitos. 

Portanto o dia 08 de março, simboliza o crédito mundial concedido as mulheres, 
marca da atuação como cidadãs, verdadeiras protagonistas na construção de uma 
sociedade, justa e fraterna. 

Diante do exposto, na qualidade de Vereador e Presidente desta casa Legislati-
va, requeiro que seja submetida ao Plenário, a apreciação desse reconhecimento que 
expressará o pensamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapa-
nema. 

 

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, 06 de março de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 

Vereador/Presidente da CM  

Moção de Congratulações e Aplausos 

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

Concessão de Aposentadoria 

Processo: nº 002/2019 

Beneficiário: ARLINDO LOPES GONÇALVES 

Benefício: APOSENTADORIA POR IDADE 

Início do benefício: 10 de março de 2019 

Dispositivo legal: Artigo 31 da Lei Municipal n. 595/2001 cc. Artigo 40, inciso III, alínea “b” da Constituição 
Federal.  

Data da Concessão: 08 de março de 2019 

 
Paulo Rubens Guimarães Seawright 

Presidente 

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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