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Feira da Lua neste sábado! Ôôôôbáááá......... Viva as Mamães!!! 

Gente, vamos combinar né, sábado sem Feira 

da Lua é o mesmo que comer macarronada 

sem queijo, não tem gosto. E tem mais, apro-

veita que é véspera do dia das mães e de um 

presente diferente para sua mamãe, leva ela 

para passear e saborear as delicias da Feira 

da Lua. Por isso reserve o final de semana pa-

ra a tradicional Feira da Lua em homenagem 

ao dia das mães, na praça da Matriz a partir 

das 17 hs. O evento que já conquistou os 

amantes da culinária diversificada vem se des-

tacando pelas delícias apresentadas pelos fei-

rantes, que buscam na criatividade, nos sabo-

res e cheiros, atrair a clientela dos 8 aos 80 

anos. Tem para todos os gostos, peixe frito, 

embutidos, salgados, lanches tradicionais e o 

de pernil, doces caseiros e o tradicional chur-

ros, pizza de cone e a tradicional, pasteis, es-

petinhos, Sushimi, Yakisoba, Pão de queijo 

recheado, sucos, refrigerantes e cervejas, e 

olha, se falar que tudo isso engorda, é mentira 

porque é uma vez a cada 15 dias, então dá 

para quebrar o regime né. Ahh... a garotada 

não fica sem diversão não viu, enquanto o pa-

pai e a mamãe degustam as delicias, os filhos 

se divertem nos brinquedos e no calçadão. 

Vem com a gente... vem pra feira da lua você 

também!!! 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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INDICAÇÃO 61/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso 

de suas atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Se-

nhor Prefeito Municipal que através da Secretaria Municipal de Educação, 

tome medidas para viabilizar o projeto: “ESCOLINHA DA POLICIA MILI-

TAR ” em nosso município. 

JUSTIFICATIVA:  

A ESCOLINHA DA POLICIA MILITAR é um Projeto que foi desen-

volvido e criado no 53º Batalhão da Policia Militar do Interior, na cidade de 

Avaré, e vem sendo realizado naquela cidade através de uma parceria 

entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal, que com apoio da Secreta-

ria Municipal da Educação para que os alunos possam realizar a visita ao 

Quartel. 

O Projeto tem a finalidade de trazer até o Batalhão, crianças que 

já tiveram aulas do PROERD, para que tenham um contato ainda maior 

com a Polícia Militar. Na ocasião é oferecido a elas aulas de Cidadania e 

Civismo, onde elas têm a oportunidade de participarem do hasteamento 

da Bandeira Nacional e do Estado de São Paulo, podendo ainda visitar as 

seções administrativas, adentrar e tirar as curiosidades sobre o funciona-

mento das viaturas operacionais da Polícia Militar. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 30 de 

Abril de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  
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INDICAÇÃO 62/2019 

MAURICIO IBANEZ e WALTER KLEY MENCK, Vereadores que a presente subs-

crevem, no uso de suas atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICAM ao Excelentíssimo Se-

nhor Prefeito Municipal que juntamente de sua equipe de Secretários, seja realizada 

“Reunião para a Apresentação do Diagnóstico do ITESP para a Regularização dos Lotea-

mentos do Bairro São Pedro ”. 

JUSTIFICATIVA: 

Apresentamos esta Indicação pois desde o início de nosso mandato em 2017 

(Requerimento nº 64/2017), temos buscado auxiliar o Poder Executivo no que é permitido 

por Lei objetivando a regularização do Loteamento São Pedro.  

 Estivemos no dia 20 de março de 2019, em São Paulo, para participar do evento 

realizado pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado e a Fundação Itesp, onde na 

oportunidade ocorreu a assinatura do Termo de interesse para a regularização do Bairro 

São Pedro e também foi entregue à Prefeitura Municipal o diagnóstico de regularização 

fundiária elaborado pelo ITESP (vide matéria em anexo).  

Portanto, solicitamos ao Poder Executivo, que em parceria com o Poder Legislati-

vo, realize reunião com os moradores do referido Bairro, para que seja apresentado o di-

agnóstico elaborado pelo ITESP e informar as ações e medidas que serão adotadas pelo 

Poder Executivo para a devida regularização das propriedades.  

Certos do atendimento desta Indicação, desde já, nos colocamos à disposição do 

Poder Executivo, inclusive disponibilizando o Plenário da Câmara Municipal para a reali-

zação deste importante evento.   

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 02 de Maio de 2019. 

      MAURICIO PESSIN IBANEZ                      WALTER KLEY MENCK  

                  VEREADOR                        VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA 

INDICAÇÃO Nº. 63/2019 

O vereador que o presente subscreve, no uso de minhas atribui-

ções legais indico ao Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente 

com Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, verifi-

que a possibilidade de reativar o programa Horta Comunitária em municí-

pio.  

JUSTIFICATIVA 

Há alguns anos, Paranapanema tinha a horta comunitária locali-

zado no Bairro Remanso. Mas, infelizmente o projeto foi interrompido. 

As Hortas Comunitárias se desenvolvem a partir da utilização de 

áreas públicas dentro da cidade fazendo o seu aproveitamento para a 

produção de alimentos, através do trabalho voluntário e solidário da co-

munidade monitorados por uma equipe de técnicos e tem como principal 

objetivo o cultivo e melhoria na alimentação dos munícipes menos favore-

cidos e enriquecimento na merenda escolar. 

Na certeza de que Vossa Excelência, não medirá esforços para 

atender esta indicação, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 06 de maio de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº. 64/2019 

 

Os vereadores que o presente subscrevem, no uso de nossas atribuições legais 
indicamos ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao Secretário 
Municipal de Esportes que efetive a inscrição do nosso município no “Programa Estadu-
al para Centro de Formações de Atletas”.   

 

JUSTIFICATIVA 

Na manhã do sábado passado (4/06), na Estância Turística de Piraju, aconteceu 
reunião com a Associação dos Municípios do Vale do Paranapanema – AMVAPA. Na 
oportunidade esteve presente o Secretário Estadual de Esporte Dr. Aildo Rodrigues Fer-
reira, o qual nós informou que o governo do Estado de São Paulo, irá fornecer aos muni-
cípios o “centro de formação de atletas”, porém é importante o cadastramento de nossa 
cidade o mais breve possível, para que possamos ser comtemplados com esse impor-
tante programa.   

    

Saliente-se que o esporte é um direito constitucional do cidadão. É saúde e qua-
lidade de vida, cultura e educação. É papel do Poder Executivo, através da Secretaria 
de Esportes garantir, em todos os aspectos, o desenvolvimento e a prática do esporte. 

 

Neste sentido, o programa em questão é mais uma ferramenta de grande rele-
vância para esporte, sendo importante que nosso munícipio possa ser contemplado com 
essa ação de incentivo.  

 

Na certeza de poder contar com total apoio de Vossa Excelência, agradeço an-
tecipadamente  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 06 de maio de 2019. 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA                        LEONISIO MARTINS FILHO  

VEREADOR                                                        VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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INDICAÇÃO Nº. 65/2019 

O vereador que o presente subscreve, no uso de minhas atribui-

ções legais indico ao Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com 

Setor competente, verifique a possibilidade de implantar tarifa reduzida de 

ônibus para Distrito Campos de Holambra e Bairros de nosso município.  

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito;  

Conforme consta nos documentos protocolados nesta casa (prot. 

nº. 20/2019), em reposta ao requerimento nº. 20/2019 de minha autoria, 

tomei conhecimento que em relação ao serviço público de transporte co-

letivo urbano e rural Municipal, existe somente um taxa única no valor de 

R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois reais), para as linhas e itinerários. 

Diante destes fatos, indico ao Senhor Prefeito que verifique a pos-

sibilidade de ser aplicada tarifa reduzida de acordo com KM rodado pelo 

passageiro para que possamos ser justos com os usurários e estimular a 

adesão da população pelo transporte público. 

Na certeza de que Vossa Excelência, não medirá esforços para 

atender esta indicação, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 06 de maio de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 
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INDICAÇÃO Nº  66/2019. 

 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Secretaria 

competente na forma da lei, verifique a possibilidade de providenciar com URGÊNCIA 

uma vistoria e manutenção elétrica em todas as praças e prédios públicos do município. 

JUSTIFICATIVA 

 

            Tal indicação se faz necessária, pois como é do conhecimento de todos houve um 

incidente de curto circuito envolvendo uma criança que estava brincando na Praça da Ma-

triz, ocorrência gravíssima, pois no local encontram-se fiações expostas, colocando em 

risco iminente as pessoas que circulam no local.  

 

 Saliento a importância desta vistoria e manutenção elétrica, com posterior relató-

rio dos serviços realizados para que possamos responder aos questionamentos da popu-

lação que se encontra insegura ao frequentar locais públicos, devido à falta de manuten-

ção do Poder Executivo Municipal com a rede elétrica em áreas públicas.  

 

            Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a referida 

indicação, visando preservar a integridade física e a vida dos munícipes, antecipo os agra-

decimentos. 

 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 06 de maio de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

Requerimento n.º 32/2019 
 

Nos termos regimentais fundamentado no artigo 28 da Lei Orgâ-
nica Municipal e inciso IX, § 3º, do artigo 93 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, ouvido o plenário, requeremos a convocação dos 
Secretário Municipais das seguintes pastas: Obras, Vias Públicas e 
Turismo, para que no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2019, às 
18h:00m, compareça à sede da Câmara Municipal, para tratamos de 
assuntos de interesse público e coletivo.  

 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento solicitar a presença dos Secretá-
rios Municipais nas dependências da Câmara Municipal, para que 
possamos proporcionar aos munícipes uma resposta clara sobre as-
suntos de interesse da comunidade local, pois somos cobrados diaria-
mente sobre diversas demandas que são de competência exclusiva 
do Poder Executivo. 

Salientamos ainda, que é nosso dever atender aos pedidos dos 
nossos munícipes e com isso cumprir com nossa função de vereado-
res eleitos como representantes do povo. 

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

Vereadores: 

 

Arimatéia Camargo da Silva   

Caren Cristina de Oliveira  

Maurício Pessin Ibanez  

Romildo Agapto  

Haroldo Soares da Silveira  

Leonisio Matins Filho  

Lior Ferreira Mendes Junior 

Otávio Aires de Melo  

REQUERIMENTO N° 33/2019 

 

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 93 do Regi-

mento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao senhor Prefeito 

Municipal, solicitando que no prazo legal informe a esta edilidade referente à atual situa-

ção do transporte escolar no município: 

Quais as providências estão sendo adotadas pelo Executivo Mu-

nicipal para a regularização e retomada com urgência do 

transporte escolar? 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referentes à pa-

ralisação do transporte escolar no município, devido a irregularidades que impediram 

a renovação dos contratos. 

Saliento que a partir do momento que chegou a informação da 

referida paralisação a esta Casa de Leis, tivemos a iniciativa de procurar a Secretá-

ria Municipal de Educação para unirmos forças com o intuito de solucionar o proble-

ma, e juntos participamos de uma reunião no Paço Municipal no dia 25 de abril de 

2019 com a presença de representantes do Conselho de Educação, representantes 

do Poder Executivo e o representante da Cooperativa Nova Paranapanema, na qual 

ficou acertado que os contratados providenciariam a regularização da documentação 

necessária para habilitação e renovação do contrato de transporte, por conseguinte, 

agendamos uma segunda reunião no dia 29 de abril de 2019, no plenário da Câmara 

Municipal onde também foram convidados os cooperados da Cooperativa Nova Pa-

ranapanema e todos os vereadores, com o objetivo de mais esclarecimentos sobre a 

situação e possibilidades de resolução do problema, segue anexo os convites e a 

lista de presença da referida reunião. 

Considerando todas as tratativas acertadas nas reuniões supraci-

tadas e o fato de até a presente data nenhuma providência ter sido adotada, levando 

a maioria dos alunos da rede pública não comparecerem às aulas em razão da sus-

pensão do transporte escolar disponibilizado pela Prefeitura Municipal, justifico este 

requerimento. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 06 de maio de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 
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Requerimento de Pesar nº 34/2019. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as forma-

lidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um 

voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. MARIA HELENA PIN-

TO BECKERS, ocorrido na cidade de Avaré, no dia 07 de maio 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. Jacobus W. Beckers, transmitin-

do-lhe ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legis-

lativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 09 de 

maio de 2019. 

 

MAURÍCIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

Requerimento de Pesar nº 35/2019. 
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. DANIEL ARAÚJO, ocorrido em Paranapanema, no dia 06 de 

maio de 2019, fato este que causou grande consternação perante todas as camadas 

sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencen-

te que era a tradicional família aqui radicada. 

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

através de sua esposa, Sra. Madalena Cacilda de Araújo e sua filha Sra. Marlene 

Aparecida Araújo, residentes à Rodovia Raposo Tavares Km 230, Bairro da Ponte, 

Paranapanema/SP, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de 

pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.    

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 09 de maio de 2019. 

 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR - SD 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2019   

“Concede o Título de Cidadão Paranapanemense ao Senhor URIAS LOPES DA SILVA.” 

Faço saber que Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:                

ARTIGO 1º - Fica concedido o título de cidadão Paranapanemense ao Senhor URIAS LOPES DA SILVA, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a 

nossa comunidade.  

 ARTIGO 2º - A entrega do diploma legal será feita em Sessão Solene da Câmara Municipal, especialmente convocada para esse fim, em data a ser determinada 

pela presidência do Legislativo. 

 ARTIGO 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo ocorrerão por conta de dotação orçamentária próprias, suplementadas se necessário 

(emenda aditiva nº. 01/2019). 

ARTIGO 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação (emenda modificativa nº. 01/2019). 

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 10 de maio de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK                  ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

                                                                                       PRESIDENTE                                        1º SECRETÁRIO 

Publicado na Secretaria da Câmara na data supra. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Concessão de Aposentadoria 

Processo: nº 003/2019  

Beneficiário: ELENIR VENDRAMETO 

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 13 de maio de 2019 

Dispositivo legal: Art. 30 “caput” da Lei n. 595/2001 cc. Art. 40, §1º, inciso III, alínea “a” da Constituição federal. 

Data da Concessão: 10 de maio de 2019 

 
Paulo Rubens Guimarães Seawright 

Presidente 

 

 

Processo: nº 005/2019  

Beneficiário: PEDRO DO PRADO RIBEIRO  

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 13 de maio de 2019 

Dispositivo legal: Art. 30 “caput” da Lei n. 595/2001 cc. Art. 40, §1º, inciso III, alínea “a” da Constituição federal. 

Data da Concessão: 10 de maio 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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