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Secretaria do social retoma programa Ação Jovem 

Depois de algum tempo paralisado, por iniciativa 

da secretária do social, o programa Ação Jovem 

está sendo reativado e vai beneficiar 40 jovens já 

inscritos e que estão dentro das exigências do pro-

grama. Uma reunião convocada pela secretaria 

levou os jovens até a Câmara Municipal nesta 

quinta-feira 6, onde foi abordado temas sobre a 

reativação do programa, apresentação da nova 

equipe gestora da secretaria e do CRAS. Durante 

o bate papo, foi explanado sobre a importância de 

cumprir as condicionalidades do programa, foi es-

tabelecido que nas próximas reuniões será traba-

lhado temas específicos entre outros assuntos per-

tinentes ao programa. As reuniões acontecem 

mensalmente e segundo a secretária do social, no 

total são 40 jovens inscritos no programa, porém 

apenas 16 compareceram nesta reunião, lembran-

do que o jovem que deixar de comparecer nas reu-

niões, automaticamente perderá o benefício. Para 

a próxima reunião, que ainda não tem data defini-

da, o tema trabalhado será sobre “drogas” e conta-

rá com a participação de palestrantes.  Um delicio-

so lanche encerrou a reunião para selar a confra-

ternização. 

O Ação Jovem é um programa de transferência de 

renda do Governo do Estado de São Paulo, que 

visa estimular a conclusão de escolaridade básica 

e oferecer ações complementares e de apoio à 

iniciação profissional. O objetivo é a inclusão soci-

al de jovens em situação de pobreza ou extrema 

pobreza, promovendo a conclusão da escolaridade 

básica e o desenvolvimento pessoal mediante a 

transferência direta de renda com apoio financeiro 

temporário do Estado. O jovem para ser inserido 

neste programa, deve ter no mínimo 15 e no máxi-

mo 24 anos e 11 meses de idade, ter ensino fun-

damental ou médio incompleto, e suas famílias 

devem ter renda per capita até meio salário míni-

mo nacional, prioritariamente ¹/4 do salário míni-

mo. Para se manter inscrito no programa, o jovem 

tem que estar regularmente matriculado na educa-

ção básica, ensino médio ou EJA, lembrando que 

a frequência é de no mínimo 75% e é controlada 

entre educação e social. O jovem deve também 

frequentar as atividades socioeducativas disponibi-

lizadas pela equipe técnica do CRAS.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Retificação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 - Eu, José Maria Alves, prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, venho por meio da presente  RETIFICAR o 

ato de homologação do pregão presencial nº 14/2019, cujo extrato foi veiculado no DOE de 30 de maio de 2019.ONDE SE LÊ: o Prefeito HOMOLOGOU o julgamento pro-

cedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou os itens 203 

e 204 Cota Ampla e os itens 103, 199, 200, 203 e 204 Cota ME/ EPP como fracassadas, onde lê-se o item 182 cota Ampla para empresa licitante vencedora Centermedi 

Comércio de Produtos Hospitalares LTDA.LEIA-SE:o Prefeito HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 

43 da Lei 8.666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou o item 103 e 199 cota ME/EPP para a empresa l icitante vencedora Mamed Comercial 

LTDA-EPP, item 200 cota ME/EPP para a empresa licitante vencedora Medcedral Com. De Prod. Médicos e Hospitalares LTDA-ME, item 203 e 204 cota Ampla e cota ME/

EPP para a empresa licitante vencedora Classmed Produtos Hospitalares Eireli-Epp e também leia- se o item 182 cota Ampla para a empresa licitante vencedora Fragnari 

Distribuidora de Medicamentos LTDA. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 07/06/2019.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Extrato de Contrato 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 11/2019 

Objeto: Aquisição de doze (12) unidades de nobreaks 700VA BIV. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA 

Contratado: Sonoda Informática - Carlos Eduardo Sonoda Eirelli EPP 

Valor Global R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) 

Duração do Contrato – 15 (quinze) dias 

Assinatura 05/06/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

  
ITEM 

  
DESCRIÇÃO 

  
UNIDADE 

QUANTIDADE DE HO-
RAS ESTIMADAS 

VALOR UNITÁRIO ESTIMA-
DO DA HORA 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
DO ITEM 

  
  

01 

Instalação, configuração, Gerenciamento e Oti-
mização de um Servidor Windows 2008 R2 ou 
Posterior; Instalar e configurar um Servidor HP, 
em nível Raid 1; 

  
  

hora 

  
  
36 

    

  
  

02 
  

Formatação, Instalação, Configuração, Imple-
mentação, Administração e Gerenciamento SQL 
Server 2008 R2 ou Posterior; 

  
  
     hora 

  
  
36 

    

03 Backup computadores hora 20     

  
04 

Instalação e Manutenção em Hardware 
(Computadores, Impressoras, Scanner, Notebo-
ok, projetores e Câmeras de Segurança); 

  
  

hora 

  
  
60 

    

05 Controle de Backup Dia rio e Mensal no 
sistema 

hora 20     

06 Formatação, Instalação de Sistemas operacio-
nais e Aplicativos em Estações de Trabalho/
Cliente; 

  
hora 

  
20 

    

07 Instalação e Manutenção em rede cabeada ou 
sem fio, por ponto. 

hora   
30 

    

08 Instalação, configuração de modem, roteadores 
e switches; 

  
hora 

  
30 

    

09 Instalações de Aplicativos (Office, Navegadores, 
Antivirus, etc...) 

  
hora 

  
30 

    

Termo de Referência 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Aviso de Audiência Pública 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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18ª Sessão Ordinária - Quinta feira 06/06/2019 - Indicações e Requerimentos 

INDICAÇÃO Nº.  80/2019 

O vereador que o presente subscreve, no uso de minhas atribui-
ções legais indico ao Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao setor 
competente, especialmente Secretaria Municipal de Vias Públicas, que 
viabilize os devidos reparos na Rua da Alamandas, no Bairro Serrinha 
em nosso Município.   

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito; 

Conforme Vossa Excelência pode verificar no documento anexo, 
somos constante cobrados sobre diversas demandas que são de com-
petência exclusiva do Poder Executivo. 

Por isso na qualidade que de vereador eleito pelo povo, e em 
conformidade com que dispõe o artigo 91 do Regimento Interno desta 
casa de Leis, dentro do que a Lei me permite, solicito que medidas 
urgentes sejam tomadas através do setor competente da Prefeitura 
Municipal, para viabilizar os devidos reparos na Rua da Alamandas, 
no Bairro Serrinha em nosso Município. 

Na certeza de que Vossa Excelência, não medirá esforços para 
atender esta indicação, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 03 de junho de 
2019. 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº. 81/2019 

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

ções legais indico ao Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao setor 

competente, especialmente Secretaria Municipal Vias Públicas, que via-

bilize os devidos reparos e manutenção na Estrada Municipal que liga o 

Bairro Serrinha até o Portal da Maria Liebe, em município.  

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito;  

A pedido de alguns pais de alunos da rede pública de ensino, 

estive fazendo visita in loco na estrada municipal que liga o Bairro Serri-

nha até Portal da Maria Liebe, o qual é rota fundamental para transporte 

escolar, para escoamento agrícola e demais serviços públicos. 

Na vista em questão, tirei algumas fotos do local (doc. Anexo), 

para que Vossa Excelência tome ciência do estado precário da estrada 

rural, o qual em dias de chuvas se agrava e torna o local intransitável. 

Na certeza de que Vossa Excelência, não medirá esforços para 

atender esta indicação, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 03 de junho de 

2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº 82/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, conforme Art. 92 – R.I. apresento esta 

INDICAÇÃO ao Poder Executivo, conforme solicitado por moradores, para que 

o Sr. Prefeito, por meio de suas Secretarias Municipais, viabilize melhorias ne-

cessárias para o trânsito e manutenção nas Ruas: Rua das Calêndulas, Rua 

das Rosas, Travessa dos Iris e Rua das Dálias, no Distrito Campos de Holam-

bra. 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme apresentado e justificado na Indicação nº 153/2017 de 

26/05/2017, as vias citadas estão más condições para o tráfego, portanto peço 

que o Poder Executivo tome providências para minimizar e solucionar esta situ-

ação. 

 Desde já agradeço vossa atenção, e reitero que este representante do 

Legislativo está a serviço da população, e por isso faço as INDICAÇÕES neces-

sárias, mas sempre me coloco à disposição do Poder Executivo para auxiliar e 

buscar apoio e recursos no intuito de resolver as situações difíceis que nosso 

município apresenta. Informo ainda que, existem diversos moradores do Bairro 

onde se localizam as vias supracitadas que gostariam de ajudar o Poder Execu-

tivo. 

Cordialmente, 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº  47/2019. 

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

malidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, 

um voto de profundo pesar pelo falecimento da SRA. LICINIA ROSA 

DOS SANTOS, ocorrido nesta cidade, no dia 30 de maio de 2019, 

fato este que causou grande consternação perante todas as cama-

das sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente re-

lacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a famí-

lia enlutada, através de seu esposo Sr. José Lorenço, transmitindo-

lhe ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legisla-

tivo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 31 de 

maio de 2019. 

LEONÍSIO MARTINS FILHO         HAROLDO SOARES SILVEIRA  

             VEREADOR                                      VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº 48/2019. 

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

malidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, 

um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ AP. DE ME-

LO (ZELÃO), ocorrido nesta cidade, no dia 30 de maio de 2019, fato 

este que causou grande consternação perante todas as camadas so-

ciais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relaciona-

da, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a famí-

lia enlutada, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sinceros sentimen-

tos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 31 de 

maio de 2019. 

 

LEONÍSIO MARTINS FILHO      HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR                                        VEREADOR  

Requerimento de Pesar nº 49/2019. 

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

malidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, 

um voto de profundo pesar pelo falecimento do SR. JOÃO AUGUS-

TO MAGALHÃES, ocorrido nesta cidade, no dia 30 de maio de 2019, 

fato este que causou grande consternação perante todas as cama-

das sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente re-

lacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a famí-

lia enlutada, através de seus filhos: Wanderley, Ivone, Vera, Ageu, 

Mirian, Rubens e Samuel, transmitindo-lhe ao mesmo tempo os sin-

ceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso 

acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 31 de 

maio de 2019. 

LEONÍSIO MARTINS FILHO                      

                                               VEREADOR                                                       

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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