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A diretora-vice-presidente do Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), Neiva 
Aparecida Doretto, ao lado do prefeito, José Maria 
Alves, e outras autoridades locais, participou nesta 
terça-feira (6/8) da solenidade de inauguração da 
unidade modernizada do Detran.SP em Paranapa-
nema. No local são oferecidos todos os serviços 
de trânsito relacionados à Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e veículos. O cidadão que der 
início ao processo de habilitação poderá realizar a 
prova teórica eletrônica e o teste prático de dire-
ção no município. Antes, os exames eram realiza-

dos em Avaré. A unidade do Detran.SP em Para-
napanema está situada na Rua Capitão Pinto de 
Melo, 428, Centro. O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  posto do 
Detran.SP conta com infraestrutura moderna, co-
municação visual facilitadora, condições de acessi-
bilidade, prazos reduzidos nos serviços, entre ou-
tros benefícios ao cidadão. O Detran.SP tem pro-
curado, ao longo dos anos, atingir os mais eleva-
dos índices de excelência em relação à qualidade 
das instalações, à qualificação dos funcionários e 
ao atendimento ao público. O objetivo é prestar os 

serviços de forma cada vez mais padronizada, cé-
lere e desburocratizada. Para tanto, tem investido, 
de forma sistêmica e permanente, na moderniza-
ção de seus postos no Estado de São Paulo. Ain-
da na agenda desta semana, os municípios de Itaí, 
Piraju e Bofete também recebem oficialmente suas 
novas unidades modernizadas do Detran.SP, com 
a presença da diretora-vice-presidente, Neiva Do-
retto. Atualmente, 257 unidades do Detran.SP fun-
cionam sob novo padrão no Estado, com média de 
96,78% de aprovação dos usuários. 

Detran.SP inaugura unidade modernizada em Paranapanema 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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22ª Sessão Ordinária - Quinta feira 01 de agosto de 2019 - Indicações 

I                                                   INDICAÇÃO  92/2019 

Senhor Presidente, 

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

Regimento Interno desta Casa de Leis, INDICO ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, por meio dos Departamentos competen-

tes, viabilizem medidas para a Aplicação da LEI MUNICIPAL N Q 

1260 de 17 de SETEMBRO de 2018 que "Autoriza a exploracão de 

publicidade em Ginásios Municipais de Esportes, Quadras-

Poliesportivas do Município e Estádios Municipais para fins de Incen-

tivos e Desenvolvimento do Esporte. 

JUSTIFICATIVA: 

No início do ano de 2018, eu, Vereador Mauricio Ibanez, 

apresentei o Projeto de Lei 04/2018 nesta Casa de Leis, sendo este 

aprovado por unanimidade com o apoio dos nobres vereadores desta 

Câmara Municipal, em seguida foi sancionada pelo Prefeito Municipal 

a LEI Municipal n e 1260/2018, que tem por finalidade criar fonte de 

recursos para a municipalidade, contribuindo para a manutencão e 

reparos nos espacos esportivos do município, bem como a compra 

de equipamentos e material esportivo. 

A aplicação desta LEI poderá auxiliar diretamente na solução 

de problemas hoje constatados na administração, e tendo em vista 

às inúmeras reclamações feitas pelos munícipes a este Vereador, e 

como seu representante eleito, INDICO que sejam tomadas provi-

dências pela Prefeitura Municipal através de seus responsáveis em 

relação à Orientação, Informação, Aplicabilidade e Execução desta 

Lei Municipal. Procurando contribuir para que o atendimento seja 

feito dentro da Lei vigente, antecipadamente agradeço em nome da 

população. 

sala das sessões "BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO", em 18 de Ju-

lho de 2019. 

 
                            MAURICIO PESSIN IBANEZ 

                                         VEREADOR 

I                                                   INDICAÇÃO 93/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que .a presente subscreve, 

no uso de suas atribuições legais (Art. 92 — R.l.) INDICA ao Exce-

lentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao setor com-

petente, especialmente Secretaria Municipal de Vias Públicas e Se-

cretaria do Meio Ambiente, viabilizem reparos, manutencão e limpe-

za nas ruas do Bairro CDHU — Campos de Holambra. 

JUSTIFICATIVA: 

Procurando garantir o direito e assegurar aos cidadãos e visi-

tantes de nossa querida Estância Turística a boa conservação de 

suas vias de acesso, em especial para os munícipes que moram no 

CDHU — Campos de Holambra peço atenção da equipe da Prefeitu-

ra Municipal para viabilizarem a manutenção e reparo nas lajotas e 

guias das ruas do referido Bairro. 

Aproveito a oportunidade para agradecer o atendimento de 

minhas Indicações referentes: a manutencão da Estrada da Praia 

Branca, reparos da Estrada Perobal/Anta Brava e também no atendi-

mento da Indicação ne 24/2019: onde solicitei a Pavimentação com 

lajotas de trecho da avenida João seleiro e Estrada Municipal "Dito 

Candido" para oacesso ao novo conjunto Habitacional "Adir Pires 

Ramos". 

sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 

18 de Julho de 2019. 

   MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

                                        INDICAÇÃO 94/2019 

No uso de minhas atribuições legais (Art. 92 — R.l.) INDICO 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que através do setor 

competente, viabilizem Levantamento de Custo e Projetos para a 

pavimentação 'de ruas do Bairro Santa Helena — Distrito Campos de 

Holambra. 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Prefeito, peço que solicite a sua equipe técnica que 

providencie o levantamento de custo e Projetos para pavimentação 

das ruas do Bairro Santa Helena que ainda não possuem pavimenta-

ção, pois com os Projetos em mãos, eu, Vereador. Mauricio Ibanez e 

demais vereadores desta Casa de Leis poderemos solicitar recursos 

junto à Deputados para a viabilização dessas obras. 

Aproveito para reiterar mais uma vez, que viabilize a manu-

tenção das guias, lajotas e construção de calçada na Rua dos Pinus 

(Rua de entrada do Bairro Santa Helena) pois o atuai estado de con-

servação que se encontra oferece diariamente risco aos moradores, 

especialmente os pedestres. 

Uso a oportunidade para agradecer ao Secretário de Vias 

Públicas e sua equipe que atendendo heus pedidos e Indicação, du-

rante o mês de Julho vieram efetuando reparos e melhoramentos de 

grande parte das ruas do Bairro Santa Helena. Ressalto aqui tam-

bém a necessidade da Prefeitura Municipal realizar a demarcação 

correta das guias das ruas, assim os moradores poderão fazer suas 

calçadas, sendo esse um pedido que recebo constantemente dos 

moradores do Bairro. 

Na certeza de que Vossa Excelência estará encaminhando 

de pronto aos departamentos competentes, para viabilizarem estas 

importantes e necessárias demandas do Distrito Campos de Holam-

bra, antecipadamente agradeço vossa atenção. 

sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 

18 de Julho de 2019. 

                                        MAURICIO PESSIN IBANEZ 

            VEREADOR 

Próxima sessão 

 

Quinta feira, dia 8 de 

agosto de 2019 

 

20 hs. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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22ª Sessão Ordinária - Quinta feira 01 de agosto de 2019 - Requerimentos 

Requerimento de Pesar n 55/2019. 

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

formalidades regimentais, seja consignado êm ata de nossos 

trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sra. 

MARIA MADALENA VIEIRA, ocorrido na cidade de Paranapa-

nema/SP, no dia 28 de junho 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 seus filhos, Sr. Pedro Batista Viei-

ra e Sr. Ozelio Vieira, 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 

IO de julho de 201 Ó. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

       Requerimento Pesar no. 56/2019 

 

REQUEIRO; à Mesa, após consultada a Casa e dispen-

sada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nos-

sos trabalhos, um voto de profúndo pesar pçlo falecimento da Sr. 

Lourival Correa, ocorrido na cidade de Paranapanema, neste municí-

pio, no dia 08 de julho de 2019, fato este que causou graride cons-

ternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de 

pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a 

tradicionål família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cienti-

ficada a família enlutada, através de sua esposa Esmeralda de Lur-

des B. Correa, transmitindo-lhe a eles os sinceros sentimehtos de 

pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento. 

sala das sessões, "BENEDITO ANTUNES DE ARAÚ-

JO", em 11 de julho de 2019. 

                                               WALTER  MENCK 

VEREADOR/PRESIDENTE 

                         Requerimento de Pesar n.0 57/2019 

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

as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nos-

sos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do 

Sr. Antonio Leite de Moraes, ocorrido na cidade de Paranapa-

nema/SP, no dia 04 de julho de 2019, fato este que causou 

grande consternação perante todas as camadas sociais lo-

cais, 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 família enlutada, através da sua esposa, Sra. Juvelina dos 

Dos Santos Jardim de Moraes, 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 

12 de julho de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

                                                  VEREADOR 

                         Requerimento de Pesar no 59/2019 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispen-

sada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nos-

sos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. 

ANTONIO BUENO, ocorrido em Paranapanema, no dia 28 de junho 

de • 2019, fato este que causou grande consternação perante todas 

as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altar-

nente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui 

radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cienti-

ficada a família enlutada, através de seus filhos: Sidneia, Adriana, 

Vanderlei, Alexandre, Sandra, Maria Aparecida e Matheus, transmi-

tindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste 

legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento. 

sala das Sessões "BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO", em 12 de julho de 

2019. 

                                             WALTER KLEY MENCK 

VEREADOR/PRESIDENTE 

                                     REQUERIMENTO 60/2019 

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

atribuições legais (Art. 93 — R.l.) REQUER ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal que juntamente de sua equipe de Secretários, seja realizada "Reunião 

com o Poder Legislativo (TODOS VEREADORES) objetivando a Elaboração do 

novo Plano Municipal de Saneamento Básico" de acordo com as Diretrizes Ge-

rais Instituídas pela Lei Federal NQ 11.445, de 05 de Janeiro de 2007. 

JUSTIFICATIVA: 

Foi apresentada nesta Casa de Leis a Indicação ne /2019 com base na 

Lei Municipal 1153/2015, em seu Art.22: 

 "Art. P. O Município e a sQciedade civil procederão às avaliações periódi-

cas da implementação do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do 

Município da Estância Turística de Paranapanema. Parágrafo Único. A Câmara 

Municipal, através da 
Comissão específica, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambi-
ente COMDEMA acompanharão a execução do Plano Municipal Integrado de Sanea-

mento Básico que será avaliado em prazo não superior a 04 (quatro) anos de 
sua implantação e, ao mesmo tempo, proporão medidas legais decorrentes com vistas 
a correções de deficiências e distorções". 

Como representante do povo nesta Casa de Leis, peço atenção a esta 

Indicação que visa o bem estar, saúde e qualidade vida de nossos cidadãos, pois 

o Plano Municipal de Saneamento Básico em sua essência busca atender as se-

guintes demandas, descritas no Art.4Q da referida Lei, conforme segue: 

I - intervenções em. áreas de influência ou ocupadas predominantemente por 

população de baixa renda, visando à regularização urbanísticà e fundiária de assen-

tamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares, a fini de viabilizar o acesso 

dos-ocupantes aos serviços de saneamento básico; 

II - ampliação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas plu-

viais urbanas;  

 - III - ampliação e manutenção dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos; 

IV - drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamen-

tos; 
VI - recuperação da malha viária danificada em razão de obras de 

saneamento básico; 

VII - estudos e projetos de saneamento; 
VIII - ações de educação ambiental em relação ao saneamento bá-

sico; 
IX - ações de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, inclusi-

ve por meio de assoCiação ou cooperativas de catadores de materiais reci-
cláveis; 

X - desapropriação de áreas para implantação das aç5es de res-
ponsabilidade do 

Fundo; 
XI - desenvolvimento de sistema de informação em saneamento básico; 

XIIformação e capacitação de recursoshumanos em saneamento básico e educa-
ção ambiental. 

Portanto, com o objetivo de definir as ações a serem realizadas 

pelo Poder Executivo nos Bairros do município; buscando o bem coletivo, 

pela saúde, cidadania e dignidade das pessoas, como por exemplo: direi-

to à rede de água tratada (Bairro Mato Dentro), regularização de proprie-

dade (Bairro Serrinha, Remanso Paranapanema e Loteamentos São Pe-

dro), tratamento de esgotos e resíduos sólidos (Bairro Serra Velha, Bair-

ro Serrinha e Terras de Jurumirim), entre outros problemas a serem re-

solvidos em nossa cidade, peço especial atenção em relação a este Re-

querimento, sendo fundamental esta reunião entre os Poderes Legislati-

vo e Executivo. 

sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 18 de 

Julho de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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