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A secretaria do Verde e Meio Ambiente em 

parceria com a ONG Hideal, Aciapar, APPA 

Oxigênio e Cooperativa Holambra, realizará 

a coleta de lixo eletrônico em Paranapane-

ma e Campos de Holambra. O dia “D”, será 

31 de agosto quando um caminhão da Pre-

feitura estará percorrendo as ruas de Para-

napanema, para recolher todo e qualquer 

tipo de eletroeletrônico que não esteja 

mais em uso. Para aqueles que quiserem 

fazer o descarte do lixo eletrônico antecipa-

do, a Prefeitura disponibilizará em Parana-

panema uma caçamba que vai ficar na Pra-

ça da Matriz nos dias 29, 30 e 31 de agosto. 

Já os bairros da Ponte, Vila Aparecida, Serri-

nha e Serra Velha, a coleta será no dia 14 

de setembro. Em Campos de Holambra a 

coleta será feita por caçamba que ficará à 

disposição da população, das 8 hs às 14 hs, 

em frente ao prédio da Aciapar, na avenida 

das Posses. É importante que o lixo eletrô-

nico seja descartado corretamente, para 

tanto separe já o que você não usa mais em 

sua casa, comércio ou empresa. Além dos 

eletroeletrônicos, será coletado também os 

produtos conhecidos da “linha branca” co-

mo fogão, geladeira, freezer, máquina ou 

tanquinho de lavar roupas e micro-ondas. 

Já os eletroeletrônicos são inúmeros como 

computador, monitor, televisão, aparelho 

de som, rádios, caixa de som, MP3, celular, 

telefone convencional, estabilizador de 

energia, impressora, periféricos de compu-

tador, ferro de passar roupas, liquidificador, 

batedeira, processador, entre outros equi-

pamentos e aparelhos. O descarte correto 

ajuda a preservar o Meio Ambiente evita 

riscos à saúde pública lembrando que os 

eletroeletrônicos possuem metais pesados 

que despejados na natureza degradam o 

meio ambiente e pode causar doenças crô-

nicas. 

Coleta de lixo eletrônico será feita no dia 31 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Licitação 

Tomada de Preços Nº 04/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de campo de futebol society, conforme projetos, memori-
ais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físicos financeiros constantes do Anexo I do edital, na modalidade empreitada global, com forneci-
mento de toda a mão-de-obra, material, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias para a execução. A Comissão Permanente de Licitação co-
munica para conhecimento dos interessados que os envelopes nº 01 (Documentos de Habilitação) e nº 02 (Proposta) deverão ser protocolados até as 
09h00min do dia 28 de agosto de 2019, na Divisão/Expedientes de Protocolos, sendo que a sessão será realizada a seguir. O edital encontra-se a disposi-
ção no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site 
www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações na Divisão de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Parana-
panema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 12/08/2019. 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se reaberto o processo licitatório devolvendo 
todos os prazos na modalidade Tomada de Preços Nº 03/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de ponte na estrada 
municipal de Paranapanema – Bairro Mato Dentro, conforme projeto e memorial descritivo do Anexo I do edital, na modalidade empreitada global, com for-
necimento de toda a mão-de-obra, material, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias para a execução, os envelopes nº 01 (Documentos de 
Habilitação) e nº 02 (Proposta) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 29 de agosto de 2019, na Divisão/Expedientes de Protocolos, sendo que a 
sessão será realizada a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas 
que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-
9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 12/08/2018. 

Aviso de Reabertura de Licitação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
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Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO 95/2019 

Mauricio Ibanez, 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 competentes, viabilizem medidas para a manutenção do Ginásio de Esportes de Campos de Holambra.  

JUSTIFICATIVA: 

O Ginásio de Esportes de Campos de Holambra, atualmente possui diversas lâmpadas queimadas, inclusive nos vestiários e banheiros (que estão também com portas e vidros 

quebrados); Lembro ainda que está sem material de limpeza e de higiene, dificultando o trabalho do funcionário Sr. Paulo Paes de Camargo, que vem realizando o trabalho muitas vezes 

custeando o material ou através de doações. Peço atenção para que providenciem o devido material para o bom funcionamento do Ginásio, bem como a troca de lâmpadas e reparos ne-

cessários. 

Ressalto que 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 nº 1260/2018, que tem por finalidade criar fonte de recursos para a muni-

cipalidade, contribuindo para a manutenção e reparos nos espaços esportivos do município, bem como a compra de equipamentos e material esportivo. A aplicação desta LEI poderá auxili-

ar 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, peço mais uma vez, que sejam tomadas providências pela Prefeitura Municipal.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 05 de Agosto de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 96/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao 

setor competente, especialmente Secretaria Municipal de Vias Públicas e Secretaria do Meio Ambiente, viabilizem reparos, manutenção e limpeza da Estrada Maria Ribeiro.    

JUSTIFICATIVA: 

É sabido que a pavimentação desta via está no Plano Diretor de Turismo do Município e que já foi encaminhado pedido de recursos para sua pavimentação parcial ao DADETUR. 

Porém até que seja realizado os trâmites legais para essa obra, peço atenção do Poder Executivo em relação sua manutenção pois os munícipes e usuários não podem continuar sendo 

prejudicados com a falta desse serviço.   

Procurando garantir o direito e assegurar aos cidadãos e visitantes de nossa querida Estância Turística a boa conservação de suas vias de acesso, em especial para os munícipes 

que moram nos Loteamentos e propriedades rurais, bem como empreendimentos dessa região (acesso ao Parque Aquático e Marinas). 

 Representando cada cidadão que almeja melhores serviços, solicito especial atenção de Vossa Excelência, que através das Secretarias competentes concentrem esforços para 

atender esta indicação.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 05 de Agosto de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

Indicação Nº 97/2019 

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 Secretaria Municipal de 

Governo e Assuntos Jurídicos, procurando atender importante demanda da população da Estância Turística de Paranapanema, que seja promovida “Ações e Políticas Públicas para a revi-

são e atualização de Legislação Municipal referente aos serviços de transporte urbano coletivo, bem como prestadores de serviços como: Táxi, Moto-Táxi e “Uber’”. 

JUSTIFICATIVA: 

Como membro do Legislativo Municipal, estou a serviço da população como seu representante eleito, visando auxiliar o Poder Executivo na solução de problemas, e portanto, tenho 

buscado incessantemente por apoio, parcerias e propondo Legislações que possam contribuir para o desenvolvimento e economia de nosso município.  

Desde já, me coloco à disposição do Governo Municipal para colaborar, até mesmo por ser autor desta propositura. 

“Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo” em 05 de Agosto de 2019. 

 
MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

Repetição de Extrato de Edital 

REPETIÇÃO 

EXTRATO DE EDITAL 

PROCESSO N°012/2019 

CARTA CONVITE N°001/2019 

EDITAL N°003/2019 

 

A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e suas 

alterações, torna público que fará realizar a REPETIÇÃO da CARTA CONVITE N°

001/2019 para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para elaboração 

de projetos, planilhas, memorial, cronograma, fiscalizaçã, conforme especificações 

do Anexo I. 

A entrega dos envelopes será no dia 29 de agosto de 2019 às 10h00 horas, na sede 

da Câmara Municipal, sito à Rua Manoel Domingues Leite, n°415- Centro, na cidade 

de Paranapanema/SP. 

O texto integral do Edital está disponível na secretaria da Câmara Municipal, dela 

fazendo parte os anexos e a minuta do Contrato. 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licita-

ções, no endereço acima, ou pelo telefone (14) 37131203. 

Paranapanema 06 de agosto de 2019 

                                                      Walter Kley Menck 

Presidente da Câmara 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO N.º   99/ 2019 
 

O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições legais 

(art. 92 R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Maria 

Alves, que solicite ao departamento competente as seguintes providencias: 

Efetiva a sinalização das faixas de pedestre e lombadas nas ruas de nosso 
município, distrito de Campos de Holambra e Bairros; 

 
Demarcação de solo DEVAGAR CUIDADO ESCOLA, nas proximidades das 

escolas do nosso município, Distrito de Campos de Holambra e Bairros; 
 

Instalar redutor de velocidades na Rua Roberto D Vieira da Cunha (vila Le-
me) e Avenida José Antunes Paes Sobrinho (CDHU), Rua Egidio Pinto 
do Santo (próximo a Igreja Santa Terezinha e faz fundo com a Congre-
gação Cristã do Brasil).  

 
JUSTIFICATIVA 

 
A indicação é medida que requer urgência, pois visa à garantia de segu-

rança dos cidadãos que utilizam referidas vias, bem como dos alunos, professo-
res e demais profissionais das escolas do nosso município, distrito de Campos 
de Holambra e bairros. 

 
Além disso, visa melhorar o trafego de veículos nas saídas dos alunos 

da escola, evitando risco de acidentes. Dessa forma, espera-se o atendimento 
da indicação de forma URGENTE. 

 
Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 05 de 

agosto de 2019. 
 

LEONISIO MARTINS FILHO 
Vereador PV 

Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Requerimentos 

Requerimento Pesar nº 62 /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 da SRA. ONDINA CISTERNA DOS SANTOS, ocorrido na cidade de Botucatu, no dia 03 de agosto de 2019, fato este que causou grande conster-

nação 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 seu esposo Sr. Carlos Benedito dos Santos, transmitindo-lhe a ele 

os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.  

Sala das Sessões, “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 05 de agosto de 2019. 

LIOR FERREIRA MENDES JUNIOR                                              
  VEREADOR                                                                                  

Requerimento Pesar nº 63 /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 da SRA. SANTINA MENDES BRESIO, ocorrido no dia 03 de agosto 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: Antônio, Nélia, Elaine, Eloísa, Suze, Jorge, Maria e 

Celia, transmitindo-lhe a ele os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões, “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 05 de agosto de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 
  VEREADOR                                                                                  

Requerimento Pesar nº. 66/2019 

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. ISMAEL DOMINGUES, ocorrido na cidade de Jaú, no dia 07 de agosto 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 famíl ia aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua esposa Sra. Maria Rosa Pereira Marques, transmitindo-lhe a 

ela os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões, “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 08 de agosto de 2019. 

LIOR FERREIRA MENDES JUNIOR                                              
  VEREADOR                                                                                  

INDICAÇÃO N.º 98/2019 

Senhor Presidente 

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições 

legais (art. 92 – R. I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. 

José Maria Alves, para que viabilize junto ao Sr. Secretário de Obras e Vias Públi-

cas a instalação de braços de luminária na Rua Voluntário dos Holandeses, neste 

município. 

JUSTIFICATIVA 

A indicação é medida que requer urgência, visto que permite me-

lhores condições de tráfego dos moradores e demais transeuntes da referida via. 

Esta medida evita, ainda, ocorrência de acidentes de trânsito no local, já que, co-

mo é sabido, a rua tem grande tráfego de veículos, pois dá acesso ao Bairro São 

Pedro. 

Por isso, solicito especial atenção de Vossa Excelência a presen-

te indicação, com determinação imediata de providencias por parte do setor com-

petente. 

Certo de que Vossa Excelência, não medira esforços para aten-

der esta indicação, antecipo votos de agradecimentos. 

 

Sala das sessões “Benedito Antunes de Araujo” 05 de agosto de 

2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR - PV 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Projeto de Lei 

PROJETO DE LEI N.º 09/2019 

“Dispõe Sobre Denominação Viela junto as Rua José do Patrocínio Situado no Centro” 

LEONISIO MARTINS FILHO, Vereador, o uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte Projeto de Lei; 

Artigo 1º - Fica denominado como Viela Rua Hortelino Rodrigues Machado Vulgo “Otelino”, a via que interliga com a Rua José do Patrocínio, Centro, da Estância 
Turística de Paranapanema, conforme mapa em anexo. 

Artigo 2º - Fica o chefe do poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa, calçamento, e iluminação relativa à denominação de que trata o artigo ante-
rior. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores vereadores: 

Tenho honra de submeter à elevada apreciação dessa casa de Leis o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação de bem publico. 

A viela em questão esta localizada no Centro deste Município e faz ligação com a rua José do Patrocínio. Contudo, não possui denominação oficial, motivo o qual 
proponho que seja inserido o nome do saudoso Senhor Hortelino Rodrigues Machado, conhecido como “Otelino”, por atender que essa iniciativa é uma justa e merecida 
homenagem à memória desse nobre cidadão Paranapanemense, bem como seus familiares. 

Senhor Hortelino Rodrigues Machado nasceu em 25 de julho de 1940 no município de Paranapanema filho Geronimo Rodrigues Machado de Maria Benedita Ro-
drigues, casou-se com a Senhora Orendina Fogaça, onde teve seus filhos, Elza, Leila, Edna, Edinéia e José Carlos. 

O referido projeto de lei é uma justa homenagem póstuma ao saudoso “Sr. Otelino”, como era conhecido, homem bem e conduta exemplar, foi cumpridor fiel de 
seus deveres para com seus semelhantes e para com nosso município, onde trabalhou como Agricultor no Bairro Serra Velha junto a propriedade da Família Menck, por 
30 (trinta) anos, onde após cumprir com suas obrigações mudou-se para a cidade no qual vendia suas verduras como ambulante,  deixando para nos um exemplo de pro-
fissional que soube honrar. 

Por sua trajetória nada mais justo, que os Poderes Executivos e Legislativos prestem essa singela homenagem em sua memória. 

Por oportuno, estado, pois plenamente justificado a presente propositura e dado à relevância do projeto, solicitamos que a presente proposição se emoldure do 
Regime de Urgência Especial, conforme dispõe do artigo 111,§1º do Regimento Interno desta Casa de Leis e contanto como apoio unanime de todos os vereadores. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

PROJETO DE LEI Nº 10/2019 

“Dispõe Sobre Denominação Viela junto as Rua Elizário Pereira de Melo, situado no centro deste Município de Paranapanema” 

LEONISIO MARTINS FILHO, Vereador, o uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte Projeto de Lei: 

Artigo 1º - Fica denominado como Viela Rua Izaltino André de Oliveira, conhecido popularmente como “Izaltino André”, a via sem saída, que 
interliga com a Rua Elizario Pereira de Melo, Centro, da Estância Turística de Paranapanema, conforme mapa em anexo. 

Artigo 2º - Fica o chefe do poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa, calçamento, e iluminação relativa à denominação de 
que trata o artigo anterior. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Seções BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores vereadores: 

Tenho HONRA DE SUBMETER À ELEVADA APRECIAÇÃO DESSA Casa de Leis o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação de bem publico. 

A viela em questão esta localizada no Centro desta cidade e faz ligação com a Rua Elizario Pereira de Melo, porém não possui denominação oficial. Dessa forma, proponho que 
seja inserido o nome do saudoso Senhor Izaltino André de Oliveira, conhecido popularmente como “Izaltino André”, por entender que essa iniciativa é uma justa e merecida homenagem 

à memória desse nobre cidadão Paranapanemense, bem como seus familiares. 

Senhor Izaltino André de Oliveira nasceu no município Paranapanema de filho José André e da Senhora Catarina André Senhor Izaltino, casou-se com a Senhora Benedita Soares 

Ramos, onde teve seus filhos, Benedita, Elcio, José Benedito, Vanderlei, Ângela, Ana Creusa (Lola), Samila, José Roberto e Claudemir. 

O referido projeto de lei é uma justa homenagem póstuma ao saudoso “Sr Izaltino André” como era conhecido, homem bem e conduta exemplar, foi cumpridor fiel de seus deveres 
para com seus semelhantes e para com nosso município, onde trabalhou como Agricultor funcionário na Fazenda Sobradinho por vários anos, no qual mudou-se para a cidade e continuou 

seu trabalho como braçal junto às propriedades agrícolas do município, deixando para nos um exemplo de profissional que soube honrar. 

Por sua trajetória nada mais justo, que os Poderes Executivos e Legislativos prestem essa singela homenagem em sua memória. 

Por oportuno, estado, pois plenamente justificado a presente propositura e dado à relevância do projeto, solicitamos que a presente proposição se emoldure do Regime de Urgên-

cia Especial, conforme dispõe do artigo 111,§1º do Regimento Interno desta Casa de Leis e contanto como apoio unanime de todos os vereadores. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Projeto de Lei 

PROJETO DE LEI N.º 11/2019 

“Dispõe Sobre Denominação Viela junto as Ruas Egidio Pinto dos Santos e Euclides Augusto Pereira Situado na Vila Leme” 

LEONISIO MARTINS FILHO, Vereador, o uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte Projeto de Lei; 

Artigo 1º - Fica denominado como Viela Rua Manoel Leite de Morais, conhecido também como “Mané Ferramenta”, a via que interliga com as Ruas Egidio Pinto 
dos Santos e a rua Euclides Augusto Pereira, Vila Leme, da Estância Turística de Paranapanema, conforme mapa em anexo. 

Artigo 2º - Fica o chefe do poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa, calçamento, e iluminação relativa à denominação de que trata o artigo ante-
rior. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores vereadores: 

Tenho honra de submeter à elevada apreciação dessa casa de Leis o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação de bem publico. 

A viela em questão esta localizada na Vila Leme e faz ligação com as ruas Egidio Pinto dos Santos e a rua Euclides Augusto Pereira, mas não possui denomina-
ção oficial. Por esse motivo proponho que seja inserido o nome do saudoso Senhor Manoel Leite de Morais, conhecido popularmente como “Mané Ferramenta”, por aten-
der que essa iniciativa é uma justa e merecida homenagem à memória desse nobre cidadão Paranapanemense, bem como seus familiares. 

Senhor Manoel Leite de Morais nasceu em 02 de Dezembro de 1932 no município de Angatuba filho de Orlando Leite de Morais e Dona Tercilia Valeriana de Mo-
rais, casou-se com a Senhora Benedita Juliana Aires, onde teve seus filhos, Aparecida Ondina de Morais, Maria de Fátima Morais, Benedito Antonio de Morais, Zilda Ma-
dalena de Moraes Medeiros, Keite Vanessa de Morais e Vânia Aires de Morais. 

O referido projeto de lei é uma justa homenagem póstuma ao saudoso “Sr Mané Ferramenta” como era conhecido, homem bem e conduta exemplar, foi cumpridor 
fiel de seus deveres para com seus semelhantes e para com nosso município, onde trabalhou como motorista profissional com os Senhores Leonisio Martins, Luiz Geraldo 
Albano e Jair Libaneo, também como funcionário Publico Municipal por  deixando para nos um exemplo de profissional que soube honrar. 

Por sua trajetória nada mais justo, que os Poderes Executivos e Legislativos prestem essa singela homenagem em sua memória. 

Por oportuno, estado, pois plenamente justificado a presente propositura e dado à relevância do projeto, solicitamos que a presente proposição se emoldure do 
Regime de Urgência Especial, conforme dispõe do artigo 111,§1º do Regimento Interno desta Casa de Leis e contanto como apoio unanime de todos os vereadores. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

PROJETO DE LEI Nº 12/2019 

“Dispõe Sobre Denominação Viela junto as Rua José do Patrocínio Situado no Centro” 

LEONISIO MARTINS FILHO, Vereador, o uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte Projeto de Lei; 

Artigo 1º - Fica denominado como Viela Rua Otavio Prestes de Oliveira, conhecido popularmente como “Tavio Prestes”, a via que interliga com a Rua José do Pa-
trocínio, Centro, da Estância Turística de Paranapanema, conforme mapa em anexo. 

Artigo 2º - Fica o chefe do poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa, calçamento, e iluminação relativa à denominação de que trata o artigo ante-
rior. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores vereadores: 

Tenho honra de submeter à elevada apreciação dessa casa de Leis o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação de bem publico. 

A viela em questão esta localizada no Centro deste Município e faz ligação com a rua José do Patrocínio, porém não possui denominação oficial. Por essa razão, 
proponho que seja inserido o nome do saudoso Senhor Otavio Prestes de Oliveira, conhecido popularmente como “Tavio Prestes”, por atender que essa iniciativa é uma 
justa e merecida homenagem à memória desse nobre cidadão Paranapanemense, bem como seus familiares. 

Senhor Otávio Prestes de Oliveira nasceu em 02 de Fevereiro de 1932 no município de Paranapanema filho de Antonio Prestes de Oliveira e Dona Francisca Mar-
celo Teodoro, casou-se com a Senhora Benedita Maria, onde teve seus filhos, Guiomar, Noel e Ederaldo, logo após sua viúves casou-se com a Senhora Maria Aparecida 
de Oliveira, no qual teve os filhos Célia, Edson, Ângela e Natalina. 

O referido projeto de lei é uma justa homenagem póstuma ao saudoso “Sr Tavio Prestes” como era conhecido, homem bem e conduta exemplar, foi cumpridor fiel 
de seus deveres para com seus semelhantes e para com nosso município, onde trabalhou como Agricultor no Bairro Capim Velho e Fazenda Boa Vista até os seus 52 
(cinquenta e dois) anos quanto se mudou para a cidade e trabalhou com comercio de secos e molhados deixando para nos um exemplo de profissional que soube honrar. 

Por sua trajetória nada mais justo, que os Poderes Executivos e Legislativos prestem essa singela homenagem em sua memória. 

Por oportuno, estado, pois plenamente justificado a presente propositura e dado à relevância do projeto, solicitamos que a presente proposição se emoldure do 
Regime de Urgência Especial, conforme dispõe do artigo 111,§1º do Regimento Interno desta Casa de Leis e contanto como apoio unanime de todos os vereadores. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Projeto de Lei 

PROJETO DE LEI N.º 13/2019 

“Dispõe Sobre Denominação Viela junto as Ruas Egidio Pinto dos Santos e Euclides Augusto Pereira Situado a Vila Leme” 

LEONISIO MARTINS FILHO, Vereador, o uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte Projeto de Lei; 

Artigo 1º - Fica denominado como Viela Rua José Gomes, conhecido popularmente como “Zé Perereca”, a via sem saída, que interliga com as Ruas Egi-
dio Pinto dos Santos e a Rua Euclides Augusto Pereira, Vila Leme, da Estância Turística de Paranapanema, conforme mapa em anexo. 

Artigo 2º - Fica o chefe do poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa, calçamento, e iluminação relativa à denominação de que trata o arti-
go anterior. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Seções BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO em 05 de agosto de 2019. 

 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADO PV 

JUSTIFICATIVA: 

Senhores vereadores: 

Tenho HONRA DE SUBMETER À ELEVADA APRECIAÇÃO DESSA Casa de Leis o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a denominação de bem publico. 

A viela em questão esta localizada na Vila Leme, e faz ligação com as Ruas Egidio Pinto dos Santos e Euclides Augusto Pereira, todavia, não possui denomina-
ção oficial, motivo o qual proponho que seja inserido o nome do saudoso Senhor José Gomes, conhecido popularmente como “Zé Perereca”, por entender que essa inicia-
tiva é uma justa e merecida homenagem à memória desse nobre cidadão Paranapanemense, bem como seus familiares. 

Senhor José Gomes nasceu, no município de Paranapanema, casou-se com a Senhora Maria Aparecida Gomes, onde teve seus filhos, Benedito Aparecido Go-
mes e a Senhora Eva Gomes. 

O referido projeto de lei é uma justa homenagem póstuma ao saudoso “Sr José Gomes”, conhecido popularmente como “Zé Perereca” como era conhecido, ho-
mem bem e conduta exemplar, foi cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e para com nosso município, onde trabalhou como servidor publico munici-
pal até a sua aposentadoria sendo um patrulheiro nas estradas do nosso município, deixando para nós um exemplo de profissional que soube honrar. 

Por sua trajetória nada mais justo, que os Poderes Executivos e Legislativos prestem essa singela homenagem em sua memória. 

Por oportuno, estado, pois plenamente justificado a presente propositura e dado à relevância do projeto, solicitamos que a presente proposição se emoldure do 
Regime de Urgência Especial, conforme dispõe do artigo 111,§1º do Regimento Interno desta Casa de Leis e contanto como apoio unanime de todos os vereadores. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO, em 05 de agosto de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO 

VEREADOR E VICE-PRESIDENTE 

RESOLUÇÃO Nº 03/2019 

“Institui a Gratificação Especial para os servidores públicos municipais efetivos, no âmbito da Câmara Municipal  cedidos à Justiça eleitoral”. 

FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 Artigo 1º - Fica instituída a Gratificação Especial a ser pagas aos servidores públicos municipais efetivos, no âmbito da Câmara Municipa l 
de Paranapanema, requisitados pela Justiça Eleitoral e cedidos à Justiça Eleitoral. 

 Parágrafo 1º - A Gratificação será paga ao servidor público municipal requisitado pela Justiça Eleitoral, que estiverem em pleno exercício 
dos seus direitos eleitorais e não se incorporará em nenhuma hipótese aos seus vencimentos. 

 Parágrafo 2º - Os servidores designados, em razão da responsabilidade e da complexidade da função, receberão gratificação corresponden-
te a 30% (trinta por cento) sobre a referência V. 

 Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Projeto de Resolução correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas, se necessário. 

 Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 Estância Turística de Paranapanema – SP, 09 de Agosto de 2019. 

 

Walter Kley Menck 

Presidente 

                                                          Arimatéia Camargo da Silva    Lior Ferreira Mendes Junior 

                                                                    1º Secretário                              2º Secretário 

                                            Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra. 

 
Vânia Lencioni de Camargo 

Assessora Parlamentar 

Sessão Ordinária de quinta feira dia 08 de agosto de 2019 - Resolução 
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Concessão de Aposentadoria 

Processo: nº 015/2019 

Beneficiário: GISELDA MARIA DE MELO 

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 10 de agosto de 2019 

Dispositivo legal: Artigo 30 “caput” da Lei 595/2001 c.c Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da CF em consonância com o Artigo 3º, inciso III da EC 47/2005.  

Data da Concessão: 09 de agosto de 2019 

 
Paulo Rubens Guimarães Seawright 

Presidente 

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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