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Prefeito reúne secretários e exige relatórios de serviços e metas 

Dando sequência ao cro-

nograma de reuniões de 

trabalho semanal, o prefei-

to reuniu na manhã desta 

sexta-feira 31, os secretá-

rios, e exigiu a apresenta-

ção de relatórios individu-

ais de serviços realizados 

e metas para os próximos 

dias. Durante a reunião 

além dos relatórios foi 

apresentada as metas pa-

ra a semana seguinte de 

cada secretaria e também as pendências de 

cada setor nos órgãos administrativos. As reu-

niões têm surtido efeito positivo dentro do âm-

bito administrativo já que as realizações dos 

serviços passaram a ser executados em par-

ceria quando necessário, colocando sempre 

em prioridade os serviços essenciais como 

saúde, educação e social. O prefeito agrade-

ceu o empenho dos secretários e pediu que 

continuem empenhados em melhorar a quali-

dade do serviço público e o atendimento aos 

anseios da população. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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17ª Sessão Ordinária - Quinta Feira, 30 de maio de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO Nº 74/2019 

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

cretaria de Municipal de Planejamento e Gestão e a Secretaria Municipal de Go-

verno e Negócios Jurídicos na forma da lei, verifique a possibilidade de viabilizar 

um estudo para a implantação de um Distrito Industrial em nosso município. 

JUSTIFICATIVA 

            Considerando os benefícios que a implantação de um Distrito Industrial 

bem elaborado e estruturado pode trazer, é de suma importância que o Poder 

Executivo Municipal viabilize a instalação de empresas em nosso município. 

Salientando que, ao trazer novas empresas para o município, trazemos 

com elas o desenvolvimento, pois aumentará a arrecadação para os cofres públi-

cos e gerará novos empregos para a população que tanto necessita. 

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

referida indicação, visando garantir o desenvolvimento econômico do município e 

da população, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de maio de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

INDICAÇÃO Nº 75/2019 

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

taria de Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Saúde na forma da lei, veri-

fique a possibilidade de providenciar com URGÊNCIA um orçamento para aquisição 

de materiais, custos indiretos e mão de obra para a pintura geral do prédio do Hos-

pital Municipal Leonardus van Melis, localizado na sede do município. 

JUSTIFICATIVA 

            Tal indicação se faz necessária, pois conforme relatório fotográfico em ane-

xo foi constatado que o prédio do Hospital Leonardus van Melis tem muitos batentes 

de portas deteriorados, paredes descascando a pintura e apresentando infiltrações 

e outras danificações decorridas do tempo de uso, ficando explicitamente evidencia-

da a urgência na realização de reforma no local.  

Saliento a importância da realização deste orçamento detalhado, para que 

possamos buscar empresas interessadas em realizar parcerias com a finalidade de 

ajudar o Poder Executivo Municipal nesta importante reforma. 

Considerando a importância de somar forças entre o Poder Legislativo, Po-

der Executivo e a iniciativa privada, defendo a parceria público-privada como uma 

alternativa para sanar as dificuldades encontradas pela Administração Pública devi-

do à falta de recursos.  

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

rida indicação, visando garantir a qualidade no atendimento e a segurança dos paci-

entes que utilizam o atendimento hospitalar municipal, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de maio de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

INDICAÇÃO 76/2019 

No uso de minhas atribuições legais, conforme Art. 92 – do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

que juntamente aos Departamentos competentes, viabilizem medidas para execu-

ção e aplicação da LEI MUNICIPAL Nº 1226 de 16 de agosto de 2017 que “Institui 

o Dia Municipal do Rio Paranapanema”  

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o Projeto de Lei 26/2017 que Institui o “Dia do Rio Parana-

panema” que foi proposto e apresentado por mim, Vereador Mauricio Ibanez, nes-

ta Casa de Leis, sendo aprovado por unanimidade com o apoio dos nobres verea-

dores desta Câmara Municipal, e transformando-se em LEI nº 1226 /2017 que tem 

por objetivo valorizar e preservar nosso maior patrimônio natural que é o Rio Para-

napanema.  

Considerando esta Legislação Municipal, em seu Artigo 2º: 

ARTIGO 2º - Para fins de comemorações poderão ser realizadas as se-

guintes ações no Rio Paranapanema, em seus ribeirões afluentes e tributários: 

 a) Soltura de alevinos e juvenis de peixes nativos da bacia hidrográfica; 

 b) Plantio de mudas e árvores nativas nas margens visando a recomposi-

ção da mata ciliar e preservação da flora e fauna local;  

c) Limpeza e coleta de lixo, bem como eventos de educação ambiental; 

 d) Realização de campeonato de Pesca; 

 e) Apoio e realização de eventos culturais nos Bairros Ribeirinhos. 

INDICO que seja realizada reunião com as Secretarias Municipais, em 

especial a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação visando o pla-

nejamento de ações a serem realizadas para este ano de 2019.  

 Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 27 de maio de 

2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 77/2019 

No uso de minhas atribuições legais, conforme Art. 92 – do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

que juntamente aos Departamentos competentes, viabilizem medidas para execu-

ção e aplicação da LEI MUNICIPAL Nº 1217 de 28 de abril de 2017 que “Institui o 

Dia Municipal do Plantio de Árvores Nativas”  

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o Projeto de Lei 19/2017 que Institui o “Dia Municipal do 

Plantio de Árvores Nativas” que foi proposto e apresentado por mim, Vereador 

Mauricio Ibanez e Vereador Walter Kley Menck, nesta Casa de Leis, sendo apro-

vado por unanimidade com o apoio dos nobres vereadores desta Câmara Munici-

pal, e transformando-se em LEI nº 1217 /2017 que tem por objetivo conscientizar 

a população a preservar o meio ambiente bem como promover a recuperação de 

áreas degradadas, e em especial a preservação de árvores nativas da região.  

INDICO que seja realizada reunião com as Secretarias Municipais, em 

especial a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação visando o pla-

nejamento de ações a serem realizadas para comemoração deste importante dia 

neste ano de 2019.  

 Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 27 de Maio 

de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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17ª Sessão Ordinária - Quinta Feira, 30 de maio de 2019 - Indicações 

Indicação Nº 78/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso de suas 

atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Senhor Prefeito que a através da Se-

cretaria Municipal da Agricultura, procurando atender importante demanda da po-

pulação da Estância Turística de Paranapanema, que seja promovida “Ações e 

Políticas Públicas para a Prevenção e Combate ao Greening”. 

JUSTIFICATIVA: 

Como membro do Legislativo Municipal, estou a serviço da população co-

mo seu representante eleito, visando auxiliar o Poder Executivo na solução de 

problemas, e portanto, tenho buscado incessantemente por apoio, parcerias e pro-

pondo Legislações que possam contribuir para o desenvolvimento e economia de 

nosso município.  

“Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo” em 27 de maio de 2019. 

 
MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº. 79/2019 

Indicamos na forma regimental ao Chefe do Poder Executivo que, juntamente aos órgãos 
responsáveis, estude a possibilidade do envio a está Casa de Leis de Projeto de Lei para 
criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos Animais.  

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação visa solicitar iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
para envio de projeto de Lei para criação de Conselho de Proteção e Defesa dos Direitos 
Animais. 

A criação de conselho seria um avanço do nosso município em favor dos animais, 
pois vai permitir a orientação quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos animais; a 
adoção de animais; a guarda responsável; o registro e identificação; a promoção do bem-
estar; além de permitir diligencias de prevenção no controle e repressão de maus tratos em 
conformidade com a Lei Municipal nº. 1126/2014 (anexa). 

Porém, para que possamos avançar na criação desse órgão consultivo em ações e 
políticas públicas relacionadas a animais do município é necessário o envio de projeto pelo 
chefe do Poder Executivo, em conformidade com o que determina o artigo 30 da Constituição 
Federal e inciso III, do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, o qual estabelece iniciativa exclu-
siva do prefeito para criação de órgãos da Administração Pública, como é o caso dos Conse-
lhos Municipais. 

Na certeza que Vossa Excelência, não medirá esforços para atender essa indicação, 
encaminho anexo a título de “modelo”, a Lei Municipal nº. 2149/2018, da cidade de Itatinga e 
solicito ainda, o cumprimento da administração pública no que determina a Lei Municipal nº. 
1127/2014 (anexa), que “Dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos no município 
da Estância Turística de Paranapanema e dá outras providências”. 

Atenciosamente;  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 27 de maio de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA                    LEONISIO MARTINS FILHO 

    Vereador                                                      Vereador 

Requerimento de Pesar nº. 44/2019 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades 

regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Sr. GILBERTO SERAFIM DE ALMEIDA, ocorrido no 

Hospital da Unesp em Botucatu, no dia 24 de maio de 2019, fato este que cau-

sou grande consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tra-

tar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradici-

onal família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enluta-

da, através de sua esposa, Sra. Michele Bereza de Almeida, residente em 

Campos de Holambra, Paranapanema/SP, transmitindo-lhe ao mesmo tempo 

os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso 

acontecimento.    

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”,  

em 24 de maio de 2019. 

WALTER KLEY MENCK                                           ROMILDO AGAPTO 

PRESIDENTE                                                        VEREADOR 

REQUERIMENTO N° 45/2019 

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

Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao se-

nhor Prefeito Municipal, solicitando que no prazo legal informe a esta edilidade 

referente à realização de leilão da frota municipal sucateada: 

Quais as providências estão sendo adotadas pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal para a realização 

de um leilão da frota municipal sucateada? 

Qual a data prevista para a realização deste leilão? 

 Já foi realizado levantamento da quantidade de veículos a 

serem leiloados? Em caso positivo, informar o número 

de veículos? 

E demais informações que julgar pertinentes. 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referentes 

às providências adotadas pelo Poder Executivo para a realização de um leilão 

da frota municipal sucateada, pois como é do conhecimento de todos temos 

um expressivo número de veículos deteriorados e sucateados na garagem 

municipal. 

Considerando os prejuízos ao erário público, devido o alto 

custo que a manutenção e recuperação desses bens podem gerar aos cofres 

públicos, é de suma importância que com URGÊNCIA seja viabilizado esse 

leilão, com o intuito de que os veículos sucateados possam ser transformados 

em receita para ser revertida em melhorias na frota municipal, com prioridade 

dos veículos que prestam serviços de transporte de pacientes. 

Saliento que as informações solicitadas servirão para o 

cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercí-

cio de suas funções, também servirão para prestar esclarecimentos aos muní-

cipes, visto tal assunto já ter sido matéria de indicações nos anos de 2015, 

2017 e 2018, devido aos grandes questionamentos que chegam a esta Casa 

de Leis. 

        Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 27 de maio de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR  

17ª Sessão Ordinária - Quinta Feira, 30 de maio de 2019 - Requerimentos 

Requerimento de Pesar n º. 46/2019. 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalida-

des regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-

fundo pesar pelo falecimento do Sr. REGINALDO DOS SANTOS CISTERNA, 

ocorrido na cidade de Paranapanema/SP, no dia 29 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 enluta-

da, através de sua esposa, Sra. Rafaeli Estefani Sales da Silva e seus pais 

Reinaldo Cisterna e Nira, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sinceros 

sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento. 

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 30 de maio de 

2019. 

LIOR FERREIRA MENDES JÚNIOR 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Extrato de Contrato 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 10/2019 

Objeto: Aquisição de 01 aparelho DVR de 08 canais, 04 câmeras de monitoramento em sistema CFTV, nobreak, rack para guardar DVR e acessórios. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

Contratado: Aparecida de Fatima da Costa- EIRELI  

Valor Global R$ 2.964,00 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais) 

Duração do Contrato – 15 (quinze) dias 

Assinatura 24/05/2019 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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