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Mutirão renova imagem da praça da Matriz 

Um mutirão convocado pelo prefeito, resultou 

na renovação da imagem da Praça da Matriz 

que em meio ao verde das árvores destacou-

se o branco e o amarelo das guias e sarjetas, 

ressaltando as curvas e os desenhos sinuosos 

formados pelas ruas internas da praça. Em 

decorrência do final de semana que antecede 

o feriado de 9 de julho, na sexta feira dia 5 

acontecerá a feira da Lua e um sensacional 

bingão. As apresentações de quadrilhas, dan-

ças e bailão gaúcho, será no sábado dia 6, e 

para recepcionar a população que deverá 

comparecer em massa, o prefeito determinou 

que funcionários das secretarias de obras e 

meio ambiente, auxiliados por todos os secre-

tários, renovasse a imagem da praça em tem-

po recorde. Os trabalhos se iniciaram pela ma-

nhã de hoje (3), com a varrição e limpeza das 

ruas internas e em torno da praça, preparação 

das tintas e distribuição dos materiais para 

que todos colocassem a mão na massa, lite-

ralmente. Divididos em grupos os secretários 

em meio aos funcionários começaram o muti-

rão que despertou a atenção dos frequentado-

res da praça e daqueles que por ali passavam. 

Todas as guias das ruas internas da praça re-

ceberam pintura com cal branca enquanto que 

as guias laterais a pintura em amarelo com 

tinta de demarcação viária que tem maior du-

rabilidade. Alguns postes de sinalização que 

estavam inclinados ou danificados pela ação 

do tempo ou de vândalos, foram substituídos. 

Os banheiros públicos também foram pintados 

e feitos alguns reparos de alvenaria onde pre-

cisava. Por conta da concentração das institui-

ções financeiras e boa parte do comércio, o 

número de vagas para estacionamento em tor-

no da praça ficou insuficiente, e para resolver 

o problema, o calçadão que margeia a aveni-

da Rodrigo Martins de Camargo, foi transfor-

mado em área de estacionamento. No calça-

dão foram demarcadas 31 vagas para estacio-

namento de veículos de passeio e mais cinco 

vagas para motos, lembrando que ainda não 

está liberado o uso, por estar em fase conclu-

siva com a instalação de sinalização. Alguns 

postes de iluminação também receberam ma-

nutenção e substituição de lâmpadas que es-

tavam queimadas. A renovação visual da pra-

ça da Matriz deverá entrar para o cronograma 

de manutenção dos bens e prédios públicos 

das secretarias envolvidas.  

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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