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Prefeitura faz a doação de dois computadores para a Polícia Militar 

A Prefeitura adquiriu através de parceria com a Vivo, dezenas de com-

putadores que estão sendo instalados em diversos setores para me-

lhorar os serviços da municipalidade. Dentro deste contexto, a Prefei-

tura doou para o Destacamento de Polícia Militar, duas máquinas da 

marca Positivo All In One para melhorar nos trabalhos administrativos 

internos e também no atendimento à população. O prefeito esteve no 

destacamento onde fez a entrega oficial para o Comandante do Desta-

camento Sgtº Nobre, o qual revelou a necessidade dos equipamentos 

ressaltando a importância da informática hoje, na prestação de servi-

ços da polícia em prol da população. O Sgtº Nobre agradeceu o prefei-

to pela colaboração, lembrou que a parceria entre os poderes são de 

extrema importância para o bem-estar da comunidade. O prefeito dis-

se que está à disposição para ajudar na segurança do município, no 

que estiver ao seu alcance. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Ratificação 

Eu, José Maria Alves RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação de show artístico da Banda Musical “Santa Esmeralda” através de sua representante a 
empresa EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SANTA ESMERALDA LTDA, para realização de show artístico para realização de show artístico da Banda Musical “Santa 
Esmeralda” no dia 20 de abril de 2019, com fundamento no parecer Jurídico e no artigo 25, “caput”, da Lei federal nº 8.666/93, e autorizo o empenho da despesa, no valor 
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em favor da empresa EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SANTA ESMERALDA LTDA. Paranapanema/SP, José Maria Alves – 
Prefeito Municipal, 12/04/2019. 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 – Objeto: Aquisição de ovos de páscoa, para que produza seus efeitos, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o julgamento procedido 
pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou os itens licitados 
para a empresa licitante vencedora DELMA A. DE MELLO ALIMENTOS - ME  inscrita no CNPJ Nº 19.417.816/0001-43 pelo valor global de R$ 18.438,00 (dezoito mil qua-
trocentos e trinta e oito reais). Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 12/04/2019. 

Aviso de Homologação e Adjudicação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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ATO DA PRESIDÊNCIA DE 11 DE ABRIL DE 2019 

WALTER KLEY MENCK, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, usando das atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, e  

Considerando tradição religiosa de guardar a Quinta-Feira Santa pelos católicos; 

Considerando, que órgãos como Tribunal e Contas e Poder Judiciário também terão suas atividades suspensas;  

RESOLVE:  

I – Declarar Ponto Facultativo nesta Casa Legislativa, no dia 18 de abril de 2019, retornando as atividades normais no dia 22 de abril (segunda - feira). 

II – Este ATO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Estância Turística de Paranapanema, em 11 de abril de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 

Presidente da Câmara 

 

Atos da Presidência 

Sessão Ordinária do dia 11/04/2019 - Indicações 

INDICAÇÃO Nº. 42/2019 

 WALTER KLEY MENCK, Vereador e Presidente desta casa, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Maria 
Alves, que juntamente com setor competente, ESTUDE E VIABILIZE a PARCERIA PÚBLICO – PRIVADA junto com as empresas de corte e transporte de madeiras para 
recuperação da estrada municipal.  

 JUSTIFICATIVA: 

Senhor Prefeito; 
Nobres vereadores, 
A estrada municipal PPM 010 (Rodovia Prefeito Tibiriçá e Avenida Coronel Zé Mendes), foi construída no ano de 1998, interligando o Centro Cultural Momentum a 

ilha do Sol, com acesso a balsa. 
Trata-se de uma importante alça de acesso a cidade de Itatinga e rodovia Castelo Branco e para um dos cartões postais de nossa cidade “Ilha do Sol”.  
Porém, em virtude da temporada de cortes e transportes de madeiras de grandes empresas localizadas na cidade de Itatinga e região, a via pública em questão 

se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois diante da circulação média de 20 (vinte) treminhões e 10 (dez) caminhões diários, inúmeros buracos se for-
maram ao longo da rodovia, ocasionados pelo excesso de peso, fora dos limites do seu projeto inicial (fotos anexa). 

Diante do exposto, nada mais justo que as empresas beneficiadas pelo transporte diário de suas cargas, firmem através de Lei especifica encaminhada para esta 
Casa de Leis, uma parceria público-privadas – PPPs, se comprometendo a oferecer serviços de infraestrutura na recuperação e conservação da estrada municipal.  

Na certeza de poder contar com total apoio de Vossa Excelência, para que concentre esforços para atender esta indicação, agradeço antecipadamente 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 08 de abril de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 
VEREADOR/PRESIDENTE DA CM 

INDICAÇÃO Nº. 43/2019 

O vereador que o presente subscreve, no uso de minhas atribuições legais indico ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor compe-
tente que proceda recuperação das vigas estruturais da cobertura da quadra poliesportiva “José Justo de Almeida”, localizada no Bairro Vila Aparecida (Tibiriçá), em nos-
so Município.   

JUSTIFICATIVA 

A presente propositura tem finalidade de cientificar a autoridade competente deste município, mostrando a necessidade que seja realizado em caráter urgência a 
recuperação das vigas estruturais da quadra poliesportiva em questão. 

Conforme fotos em anexo, a estrutura da cobertura da quadra apresenta danos estruturais, como corrosão em suas vigas de apoio, o que compromete sua utiliza-
ção e segurança dos usuários.  

Na certeza da preocupação de Vossa Excelência com segurança e o bem-estar de nossos munícipes, que utilizam a quadra como uma das poucas opções de 
lazer para prática de atividades físicas, justifico está indicação. 

Atenciosamente;   

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 081 de abril de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Sessão Ordinária do dia 11/04/2019 - Indicações 
INDICAÇÃO Nº 44/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais (R.I. – ART. 92), INDICA ao Excetíssimo Senhor Prefeito, chefe do Poder Executivo, que por 

meio das Secretarias Municipais competentes realizem Palestras e Orientação aos Pequenos Produtores e de Agricultura Familiar a respeito do PPAIS – Programa Pau-

lista da Agricultura de Interesse Social. 

JUSTIFICATIVA: 

Esta propositura se faz necessária uma vez que este Programa Estadual poderá contribuir na geração de renda ao pequeno produtor e de agricultura familiar, 

que pode não estar participando por falta de informação. Criado pelo Governo do Estado pelo meio da Lei 14.591, de 14 de outubro de 2011, o Programa Paulista da 

Agricultura de Interesse Social - PPAIS é uma ação do Governo do Estado de São Paulo que visa estimular a produção e garantir a comercialização dos produtos da 

agricultura familiar. O Programa faz com que o Estado se torne o principal comprador dos produtos da agricultura familiar, permitindo a melhora da qualidade de vida dos 

que trabalham no campo. De acordo com o Programa, o Governo deverá utilizar no mínimo 30% das verbas estaduais destinadas à compra de alimentos para adquirir 

produtos oriundos da agricultura familiar, in natura e manufaturados, até o limite de R$ 12 mil reais anuais por família. O Governo vai comprar frutas, verduras, legumes e 

outros alimentos que serão utilizados para a produção de refeições em órgãos estaduais como hospitais, escolas, presídios, entre outras instituições. 

 Qualquer agricultor(a) familiar – assentado (a) ou quilombola – assistido pela Fundação Itesp pode se inscrever para participar. Os agricultores familiares deve-

rão comparecer às Casas da Agricultura da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e os assentados e quilombolas a qualquer escritório da Fundação Ins-

tituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), e solicitar a expedição da Declaração de Conformidade ao PPAIS (DCONP), que tem validade por quatro anos, além 

dos documentos solicitados para a expedição da DCONP. A participação é garantida através de Chamada Pública. Os editais serão divulgados no Diário Oficial do Esta-

do, em grandes jornais de circulação local, regional ou estadual, ou na forma de mural em local público de ampla circulação, ou por outros meios de comunicação. Infor-

mações: nos escritórios da Fundação Itesp ou na Ouvidoria. Procurando contribuir com o desenvolvimento e qualidade de vida aos cidadãos de nosso município, é que 

apresento esta Indicação. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 08 de abril de 2019. 
MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº 45/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais (R.I. – ART. 92), INDICA ao Excetíssimo Senhor Prefeito, chefe do Poder Executivo, que por 

meio de Secretarias Municipais competentes tomem providências para regularização documental de propriedade (escrituras) das Quadras Poliesportivas Municipais do 

Bairro Serra Velha e Vila Aparecida. 

JUSTIFICATIVA: 

Em consulta ao cartório de registro de imóveis, bem como Departamento de Patrimônio do município pude constatar que os referidos imóveis não se encontram 

devidamente registrados e documentados em nome da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, impossibilitando assim angariar Recursos e Emen-

das Estaduais e Federais para investimentos, como a reforma ou benfeitoria nas Quadras. 

Sendo assim, peço que os Setores competentes tomem as devidas providências buscando efetuar essa regularização. Penso ainda, que seja feito levantamento 

da documentação das outras quadras poliesportivas públicas existentes no município.  

Acompanho as dificuldades, e representando cada cidadão que almeja melhores serviços públicos, solicito o atendimento deste pedido, e desde já, me coloco à 

disposição para auxiliar o Poder Executivo no que estiver em minha alçada. 

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 08 de abril de 2019.  

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº 46/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais (R.I. – ART. 92), INDICA ao Excetíssimo Senhor Prefeito, chefe do Poder Executivo, que por 

meio do SEMUTRAN e Secretarias Municipais competentes tomem providências para Sinalização com Placas e Faixas de Pedestre nas ruas do entorno da Praça da Ma-

triz. 

JUSTIFICATIVA: 

A Praça da Matriz é o ponto central do Município, pois além do comércio, em seu entorno estão localizadas a Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, Agências 

Bancárias, Casa Lotérica, Câmara Municipal, além de outros serviços públicos próximos como a Prefeitura Municipal e DETRAN, entre outros. Portanto, ocorre um bom 

fluxo de pessoas diariamente, especialmente pedestres.  

Sendo assim, peço que os Setores competentes tomem as devidas providências para efetuar a devida sinalização com placas indicativas, sinalização de estacio-

namentos e faixa de pedestres, afim de orientar melhor o trânsito e evitar acidentes. 

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 08 de abril de 2019. 

Atenciosamente, 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sessão Ordinária do dia 11/04/2019 - Requerimentos  
REQUERIMENTO Nº.  27/2019 

 
HAROLDO SOARES DA SILVEIRA, Vereador, nos termos regimentais, ouvindo o plenário, requeiro que seja oficiado o Sr. José Maria Alves – Exmo. Prefeito 

Municipal, para que determine ao setor competente, que envie a esta edilidade as seguintes informações: 
 

Relação nominal dos funcionários ocupantes dos cargos de Secretários Municipais e suas respectivas secretarias; 

Relação nominal dos funcionários ocupantes de funções gratificadas, relacionando o setor/departamento o qual se encontram vinculados.  

 
JUSTIFICATIVA 

 
Considerando, os últimos ajustes na estrutura e no preenchimento dos cargos de Secretariado e funções gratificadas da Prefeitura Municipal; 

Considerando, que como vereador eleito tenho como função cobrar as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo; 

Considerando, que para que possa dirigir de forma clara e concisa os questionamentos e cobranças de nossos municípios, tenho que tomar conhecimento da 

identidade dos ocupantes dos cargos e pelo qual pasta respondem, justifico o presente requerimento.  
Atenciosamente;  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 08 de abril de 2019. 

 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 
VEREADOR - SD 

                                                               REQUERIMENTO Nº. 28/2019 

 REQUEIRO, ouvido o Plenário, observadas as disposições regimentais, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que no prazo legal preste as seguintes 

informações sobre a obra do Ginásio de Esporte a esta Casa: 

 

01 – Qual empresa esta fazendo a reforma; 

02 – Qual o valor pago até o momento;  

03 – Cópias dos empenhos e notas pagas; 

04 – Qual a data prevista para o termino da obra. 

                    

J U S T I F I C A T I V A 

Visa o presente requerimento fazer cumprir a função fiscalizadora do Vereador assegurada pelo Regimento Interno desta Casa de Leis e pela Lei Orgânica Muni-

cipal, bem como, dar conhecimento a este Poder Legislativo o qual ocupa papel preponderante no controle e fiscalização dos contratos efetuados pelo Poder Executivo. 

Na certeza de pronto atendimento, agradeço antecipadamente.  

 Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 08 de abril de 2019. 

ARIMATEIA CAMARGO DA SILVA 

Vereador 

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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