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Educação de Paranapanema foi contemplada com o programa NOVOTEC 

A partir de 2020, os alunos da escola Estadual Antônio Luiz Duarte ao 

fazer sua matrícula ou rematrícula no Ensino Médio, poderá optar em 

cursar o período normal, ou seja, o do 1º ao 3º ano do Médio ou do 1º 

ao 3º do ensino profissionalizante. A conquista se deu através da con-

templação da unidade escolar pela DERITA de Itapetininga, que trouxe 

a novidade para Paranapanema e apresentou o programa para os pais 

de alunos na noite de quarta feira 28. A reunião aconteceu nas depen-

dências da escola e foi ilustrada e apresentada com imagens e explica-

ções, sendo que os pais deixaram a reunião bastante otimistas e satis-

feitos com a boa nova. O programa NOVOTEC do Governo do Estado 

permite que o aluno faça a opção em cursar o ensino médio profissio-

nalizante, sendo que o polo da ETEC mais próximo, dará suporte à es-

cola contemplada. O programa em Paranapanema está em fase de 

lançamento e adesão por parte da unidade escolar, e já em 2020 os 

alunos da Antônio Luiz Duarte poderão fazer a opção. A secretária da 

Educação informou que para 2020, outras unidades escolares deverão 

ser contempladas com o programa NOVOTEC, no Estado e possivel-

mente a escola Holambra II seja uma delas. O programa NOVOTEC foi 

lançado pelo Governo do Estado no dia 1º de março deste ano, em so-

lenidade no Palácio dos Bandeirantes, oportunidade em que o Gover-

nador Dória falou da importância do aluno cursar o ensino médio junto 

com um curso Técnico Profissionalizante, podendo encerrar o ciclo 

com dois diplomas. O programa será realizado em parceria entre a Se-

cretaria do Desenvolvimento Econômico e a Instituição Centro Paula 

Souza, que é referência em educação de excelência no Brasil. O objeti-

vo é levar esta educação de excelência do Centro Paula Souza para a 

rede estadual de ensino em larga escala, através da oferta de cursos 

técnicos integrados ao Ensino Médio, com meta de atender 180 mil alu-

nos ao final de três anos. Comentou Dória na oportunidade do lança-

mento. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 

CONTRATO N°: 56/2017 – DISPENSA  Nº 07/2017 

OBJETO: Contratação de agente de integração de estágio visando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de 
estágios curriculares remunerados de estudantes de nível médio e superior no âmbito da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2019 e encerrando-se em 02/07/2020, 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 5,68%, referente à variação do Índice IGP-M acumulado no período, atualizan-
do-se o valor global do contrato em R$ 114.134,40 (cento e quatorze mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), nos termos da Cláusula Quinta 
do Instrumento original.  Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 03/07/2019.  

Aviso de Cancelamento de Ítem 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que fica excluído o item 325 referente a fórmula manipula-
da: fosfato bibásico de sódio anidro 852 mg - fosfato monobásico de sódio monoidratado 130 mg - fosfato ácido de potássio 155 mg da Ata de Registro de 
Preços n.º 36/2019, firmada entre a Prefeitura de Paranapanema e a empresa Medcedral Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli decorrente 
do Pregão Presencial Nº 17/2019, por solicitação da própria detentora, haja vista que a mesma comprovou estar impossibilitada de fornecê-lo por falta de 
matéria prima no mercado. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do instrumento inicialmente celebrado.Maiores informações no 
setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
28/08/2019. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
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        PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 
           QUINTA FEIRA DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 

 

      20 HS. 

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

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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