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Prefeitura informa programação de aniversário da cidade. 

Para comemorar os 160 anos de fundação e emancipação política adminis-

trativa de Paranapanema, as secretarias de turismo e educação elaboraram 

uma programação para agradar dos 8 aos 80 anos. As festividades serão 

comemoradas no sábado dia 20, ocasião em que a Princesinha do Vale 

completará mais um ano de existência. A partir das 16h30 concentração das 

escolas em frente o grupo escolar e às 17 hs em ponto começam as apre-

sentações que vão acontecer na Praça da Matriz, na concha acústica, opor-

tunidade em que as autoridades, convidados e a população já estarão aco-

modados aguardando. A Cavalaria da Polícia Militar da cidade de Avaré fará 

a abertura oficial do desfile, empunhando os pavilhões Nacional, Estadual e 

Municipal, que serão recebidos ao som do Hino Nacional. Em seguida a 

apresentação do Pelotão Mirim da Polícia Militar comandado pelo Sgtº No-

bre, que estarão acompanhados da Banda Musical de Paranapanema sob a 

regência do Maestro Alexandre. Em seguida começam as apresentações do 

Projeto Águia de Judô e demais escolas e entidades do município, que vão 

apresentar recitais, danças e prestar homenagens às pessoas que deixaram 

seu legado na cidade. Logo mais a partir das 22 hs, no calçadão Durival Ra-

mos, na Praça da Matriz a renomada banda Santa Esmeralda vai agitar a 

noite que terá ambiente bem familiar para receber não só os paranapane-

menses assim como os visitantes. Para melhorar a noitada que promete, a 

Feira da Lua vai prestigiar as festividades com suas tradicionais barracas de 

comes e bebes, e não vai faltar os brinquedos para a garotada. Mas as co-

memorações não param por ai não, para os amantes dos motores sob duas 

rodas, na Ilha do Sol acontecerá a 2ª Etapa Copa Paulista de Motocross, co-

meçando no sábado 20, a partir das 15 hs e no domingo 21, com início às 9 

hs. Em todos os eventos a entrada é franca, então venha participar, convide 

os amigos, traga sua família, vamos festejar o “niver” da nossa querida Para-

napanema. 

Sábado, 20 de abril 

Na Praça da Matriz comemorando  

o “niver” de Paranapanema 

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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