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O prefeito acompanhado de secretários e assessores recebeu no gabinete o 

empresário André Lanna da Cedros Empreendimentos, o qual estava acom-

panhado de profissionais e parceiros. A reunião foi para apresentar o projeto 

que visa a construção de um Hotel Padrão com características internacionais 

em Campos de Holambra. Na oportunidade os profissionais que acompanha-

vam o empresário, apresentou detalhadamente o empreendimento hoteleiro, 

que segundo o projeto prevê a construção de 70 apartamentos, recepção, 

sala para reuniões, área de estacionamento entre outras acomodações. As 

obras estão previstas para ter início no mês de outubro e o prazo para con-

clusão é de 36 meses. O empreendimento será construído através de parce-

rias entre a Cedros e investidores que compram cotas, com prazo de 44 me-

ses para pagar e retorno garantido. O empreendimento é de 

cunho internacional, onde o projeto atende a todas as normas 

exigidas oferecendo uma hospedagem confortável e preços 

acessíveis. O presidente da Cooperativa Holambra Simon 

Veldt acompanhado do superintendente Renzo, participaram 

da reunião para conhecer melhor o projeto. Na ocasião os em-

presários protocolaram uma cópia do projeto que vai ser anali-

sado pelo setor de engenharia e secretários. O prefeito achou 

a iniciativa importante para o desenvolvimento turístico do mu-

nicípio e da região, sendo que o empreendimento é de grande 

porte e tem o perfil das grandes redes hoteleiras. A Cedros 

Empreendimentos desenvolve produtos diferenciados 

que agregam valor patrimonial e trazem resultados fi-

nanceiros. A empresa está focada em desenvolver pro-

jetos hoteleiros em cidades do interior do estado de 

São Paulo, com potencial e vocação para receber Ho-

tel econômico de padrão internacional.  Realizam estu-

do de viabilidade para implantação do Hotel, e sendo 

positivo, reuni parceiros investidores para construção 

do empreendimento. Trabalha em parceria com a maior rede hote-

leira em operação no Brasil, a qual possui bandeiras internacional-

mente conhecidas pela qualidade e bom preço, que valida o proje-

to para implantação. Possuí equipe técnica com know -how para 

desenvolver o projeto em harmonia com os especialistas da rede 

hoteleira, assim como expertise para administrar e gerenciar a 

obra da aprovação até a entrega para a operadora hoteleira do 

grupo. A operadora Safe Hoteis realiza contratação dos colabora-

dores e executa a implantação do Hotel, no que tange a estrutura-

ção de operação e de alimentos e bebidas.  

 

Empresários apresentam projeto para construção de hotel padrão em Campos de Holambra 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Comunicado 

COMUNICADO CMDCA 

A Comissão Eleitoral do processo Seletivo para escolha de Conselheiros Tutelares da Estância Turística de Paranapane-

ma/SP, no uso de suas atribuições legais, torna público a decisão da Comissão Eleitoral referente às impugnações das 

candidaturas dos candidatos para Conselheiros Titulares e Suplentes da Estância Turística de Paranapanema, estado de 

São Paulo, para o exercício de 2020/2024, uma vez ter superado o prazo para impugnações sobre o resultado da prova 

escrita  (01 a 07 de agosto de 2019) e não haver nenhum protocolo para tanto, informa que todos os classificados na Pu-

blicação dos Resultados da Prova escrita (02 de agosto) se encontram aptos para o PROCESSO AVALIATIVO, por meio 

de avaliação psicológica específica-Caráter Eliminatório, no período de 19 a 22 de agosto de 2019. 

CONTRATADA: CARLOS ANDRADE RODRIGUES 

CONTRATO N°: 47/2014 – DISPENSA  Nº 13/2014 

OBJETO: Locação de imóvel para instalação do SAMU- CAMPOS DE HOLAMBRA 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 21/07/2019 e encerrando-se em 20/07/2020, na forma do inciso II, 
do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato fica reajustado em 6,53%, referente à variação do Índice IGP-M acumulado no período, atualizan-
do-se o valor global do contrato em R$ 24.105,10 (vinte quatro mil, cento e cinco reais, dez centavos ), nos termos da Cláusula Terceira do Instrumento ori-
ginal. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 21/07/2019.  

Extrato de Termo Aditivo 

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS 

CONTRATO N°: 36/2018 – PREGÃO  Nº 13/2018 

OBJETO: CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/06/2019 e encerrando-se em 17/06/2020, na forma do inciso II, 
do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato fica reajustado em 4,7566%, referente à variação do Índice IGP-M acumulado no período, atuali-
zando-se o valor global do contrato em R$ 523.782,94 (quinhentos vinte e três mil, setecentos oitenta e dois reais, noventa e quatro  centavos), nos termos 
da Cláusula Terceira (3.2) alinea b do Instrumento original. 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 18/06/2019.  

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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