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Depois de concluída a reforma e ampliação, a 

secretaria da educação entregou oficialmente 

a escola que já está de portas abertas para 

receber os alunos da Vila Aparecida e zona 

rural adjacentes. A solenidade de entrega 

aconteceu na noite de terça feira 30, com a 

presença do prefeito, vereadores, secretários, 

pais e alunos. Na solenidade a secretaria da 

educação leu um breve histórico que contou 

um pouco sobre a escola, desde a sua cons-

trução até o momento atual, com 

a entrega da reforma e amplia-

ção. Já o prefeito ao fazer uso da 

palavra, agradeceu a todos os 

envolvidos e em especial aos 

pais de alunos que pacientemen-

te aguardaram a reforma. Após 

os discursos as autoridades fo-

ram convidadas a descerrarem a 

placa inaugural da ampliação, 

momento em que foi entregue 

oficialmente o prédio aos coorde-

nadores, professores e alunos. 

Na ocasião, foi apresentado aos 

pais o sistema de ensino aposti-

lado para o segundo semestre, com exposição 

do material e explanação feita pelas represen-

tantes da empresa Pearson Cristiane e Julia-

na.  

Conheça mais sobre a EMEIF Posto Ran-

cho Tibiriça 

Construída pelo então prefeito Arnaldo Antero 

de Abreu na gestão 89/92, a unidade escolar 

passou a atender alunos da Vila Aparecida e 

bairros adjacentes. Na gestão 93/96 do então 

prefeito João van Melis, a escola foi ampliada 

para atender a demanda da época e em 1998, 

outra ampliação e reforma foi feita pelo prefei-

to da época Beto Mendes, que aproveitando a 

municipalização do ensino proposta pelo en-

tão Governador Mário Covas, veio a extinguir 

no município as classes multiseriadas, ou se-

ja, àquelas que apenas uma professora minis-

trava aulas para alunos da 1ª à 4ª série, sendo 

que todos ficavam na mesma sala e aula. Na 

administração João Carlos Menck 2005/2008, 

mais uma reforma foi feita na unidade escolar 

para melhorar o atendimento aos alunos e as 

condições de trabalho dos professores. Em 

2010, uma nova reforma com a construção de 

duas salas pequenas onde passou a funcionar 

o médico da família e o serviço odontológico 

do município, aconteceu na segunda gestão 

João van Melis. Nesta recente obra, a unidade 

escolar passou por reforma nas salas de aulas 

já existentes, cobertura do pátio, revisão no 

sistema elétrico e hidráulico, pintura, substitui-

ção de pisos e revestimentos entre outras pe-

culiaridades. 

Secretaria da educação entrega a EMEIF Posto Rancho Tibiriça  

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

CONTRATO Nº 58/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019 

CONTRATADO: LCA ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA- ME 

DATA DA ASSINATURA: 24/07/2019 - VIGÊNCIA: 23/07/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM GERENCIAMENTO  E PROCESSAMENTO DE MULTAS                     DE  TRANSITO 
COM A IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
24/07/2019. 

 

 

CONTRATADA: RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME 

CONTRATO N°: 59/2018 – TOMADA DE PREÇOS 01/2018 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e/ou serviços de reforma e ampliação da EMEIF Posto Rancho Tibiriçá. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 04 (quatro) meses, a contar de 06/07/2019 e encerrando-se em 05/11/2019, na forma do inciso II, 
do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. DO VALOR GLOBAL Fica acrescido o valor de 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) 
ao  contrato supracitado, o que corresponde a R$ 15.522,14 (quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais, quatorze centavos),  atualizando-se o valor global 
do contrato para R$ 392.527,58 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais, cinqüenta e oito centavos). Paranapanema/SP, José Maria 
Alves – Prefeito Municipal, 06/07/2019. 

Extrato de Termo Aditivo 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Sem Atos Oficiais nesta Edição 

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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