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Secretaria do Social promovera conferência de Assistência Social  

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promovera na quar-
ta-feira, dia 18 de setembro, a V Conferência Municipal de Assistência 
Social em nosso Município. A Conferência é a instância que tem por 
atribuição a avaliação da política e a definição de diretrizes para o apri-
moramento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e confor-
me a legislação estabelecida ocorrerá no âmbito da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios. O evento acontecerá no pré-
dio da Secretaria do Social, na sala do Centro de Referência de Assis-
tência Social - CRAS, que fica na av. Neópolo Teodoro da Silva, em 
frente à Garagem Municipal. Com início às 8 horas, a V Conferência 
Municipal de Assistência Social terá como tema: “Assistência Social é 
um direito”. A Proposta como eixo de discussão a viabilização do finan-
ciamento da Assistência Social no Município para atingir uma maior 

parte de beneficiários; gestão e avaliação dos serviços, programas, 
projetos e benefícios, tendo em vista a qualidade e efetividade dessas 
ofertas; e a participação e o controle da sociedade através dos Conse-
lhos. “A participação da sociedade civil é de suma importância nesta 
Conferência que visa um planejamento de ações, busca de novas idei-
as e traçar metas que sejam a bem comunitário, principalmente para os 
menos favorecidos” Comentou a secretária do Social. Outra prerrogati-
va do evento é que vem de encontro com o tema da Campanha da Fra-
ternidade 2019 da Igreja Católica, que fala sobre Políticas Públicas, ou 
seja, a igreja sugere às comunidades que participem de movimentos 
oferecidos pelas políticas públicas, onde a participação permite suges-
tões.  Planeje de estar presente e contribuir com as suas sugestões. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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26ª Sessão Ordinária - Quinta feira dia 29 de agosto de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO Nº 104/2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente ao setor 

competente da Prefeitura Municipal verifique a possibilidade de elaborar um Proje-

to de Lei para a criação de um “Pipódromo Municipal” no Recinto de Festas Nhô 

Vico, localizado na sede do município. 

JUSTIFICATIVA 

            A iniciativa visa oferecer à população em geral, especialmente aos aficio-

nados pelas pipas, um local apropriado e seguro para a brincadeira, além de pro-

porcionar lazer, cultura, socialização e educação quanto às regras e responsabili-

dades para soltar pipas. 

Considerando que a área no recinto de festas destinada ao “Pipódromo 

Municipal”, garantirá segurança e diversão aos pipeiros, protegendo-os das redes 

elétricas e outros obstáculos, evitando acidentes, além de garantir a segurança da 

população em geral, que devido a posterior sinalização saberá que estará aden-

trando área onde existe a prática de soltar pipas, é de suma importância que o 

Poder Executivo elabore esse projeto de lei para apreciação desta Casa de Leis. 

            Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a 

referida indicação, visando garantir a diversão dos pipeiros e a segurança da po-

pulação em geral, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 26 de agosto de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

INDICAÇÃO 105/2019 

Senhor Presidente,  

Conforme (Art. 92 – R.I.) INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-

cipal José Maria Alves, que através da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria 

de Vias Públicas, viabilizem reparos na Ponte que liga o Bairro dos Valim e Bairro 

Faxinal.     

JUSTIFICATIVA: 

Venho reiterar o pedido para atendimento da Indicação 152/2018 – 

05/11/2018 e Indicação 27/2019 de 04 de Março de 2019.  

Procurando assegurar aos moradores o direito de ir e vir, pois necessitam 

desta via para chegar a Rodovia Raposo Tavares (km 246). A Ponte de madeira 

localizada nesta via, conforme já relatado em novembro de 2018, está quebrada – 

Foto 1 Anexo - (acesso a Fazenda Palmeiras), e dificultando e até impossibilitando 

o acesso de veículos nesta estrada Municipal, prejudicando o transporte escolar, 

escoamento de produção agrícola, entre outros serviços que os moradores da re-

gião precisam na cidade, tendo que utilizar um percurso alternativo e mais longo.   

Solicito especial atenção de Vossa Excelência, para que concentre esfor-

ços por meio das Secretarias competentes para atender esta indicação, especial-

mente para que alunos não percam aulas, faltando à Escola por falta de acesso, 

pois atualmente só está passando pequenos veículos devido o estado em que se 

encontra a Ponte (Foto 2 em anexo).  

Quero lembrar que no dia 02 de Abril deste ano de 2019, estive no Gabi-

nete do Senhor Prefeito, acompanhado de produtores rurais e moradores da regi-

ão que demonstraram interesse em colaborar com o Poder Executivo para ajudar 

a viabilizar a aquisição de material para os reparos necessários e até mesmo dar 

uma solução definitiva como a colocação de tubos e aterramento da via. Mais uma 

vez, eu Vereador Mauricio Ibanez me coloco à disposição do Senhor Prefeito e da 

população para tornar possível o atendimento dessa Indicação.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 23 de Agosto 

de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 106/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, conforme prevê o Art. 92 – R.I., INDICA ao 

Poder Executivo, que sejam tomadas medidas para nosso município aderir ao NO-

VOTEC – Programa de Educação Técnica lançado pelo Governo do Estado de 

São Paulo nesta data. 

JUSTIFICATIVA: 

Venho por meio deste reiterar minha Indicação nº 25/2019 de 04/03/2019, 
pois como é conhecimento de todos, tenho lutado pela qualidade da Educação e 
Qualificação Técnica de nossos munícipes, fazendo Indicações como a Implanta-
ção da UNIVESP e implantação de uma Unidade ETEC em nosso município. In-
formo que, em 01 de março de 2019, o Governo de São Paulo lançou o NOVO-
TEC -  programa que dará oportunidade aos alunos do Ensino Médio de cursarem 
também o Ensino Técnico profissionalizante de alta qualidade, simultaneamente, e 
saírem com dois diplomas. 

Esta iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
em parceria com o Centro Paula Souza – instituição que é referência em educa-
ção de excelência no Brasil. No NOVOTEC os cursos são oferecidos de acordo 
com a demanda dos jovens por profissionalização mais rápida e do mercado de 
trabalho por mão de obra qualificada para as necessidades atuais. A grade de 6 
aulas por dia possibilitará aos alunos um período disponível para trabalhar ou es-
tagiar. 

O programa prevê ainda o compartilhamento da infraestrutura e talentos já 
existentes, utilizando escolas e professores da rede estadual e do Centro Paula 
Souza para trabalharem conteúdos de forma integrada. Segundo o Governo Esta-
dual, neste ano já estão sendo oferecidas 5,4 mil vagas do Ensino Médio integra-
do com o Técnico em 6 aulas diárias – 400 delas em 10 escolas da rede estadual 
de educação e o restante em ETECs. Ao todo, 36 municípios estarão recebendo 
turmas do NOVOTEC na modalidade integrada. Além da modalidade integrada, o 
programa prevê outras três de curta-duração: NOVOTEC Expresso, NOVOTEC 
Móvel e o NOVOTEC Virtual. 

Procurando contribuir para melhor qualidade de vida de cada cidadão de 
nosso município, antecipadamente agradeço. 

SALA DAS SESSÕES “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO” em 23 de 
agosto de 2019. 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº 107/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, conforme Art. 92 – R.I. apresento esta IN-

DICAÇÃO ao Poder Executivo, conforme solicitado por moradores, para que o Sr. 

Prefeito, por meio de suas Secretarias Municipais, viabilize melhorias necessárias 

para o trânsito e manutenção nas Ruas em situação precária: Rua das Epicenas, 

Rua das Araucárias (proximidades do Supermercado Freitas), Rua das Calêndu-

las (acesso ao SAMU), Rua dos Eucaliptos (acesso ao ponto de ônibus-Praça Na-

ções Unidas) no Distrito Campos de Holambra. 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme apresentado e justificado em outras oportunidades, através de 

Indicações ao longo de 2017, 2018 e 2019, as vias citadas apresentam trechos 

que estão em más condições para o tráfego, portanto peço que o Poder Executivo 

tome providências para minimizar e solucionar esta situação. 

 Desde já agradeço vossa atenção, e reitero que este representante do 

Legislativo está a serviço da população, e por isso faço as INDICAÇÕES necessá-

rias, mas tenho sempre me colocado à disposição do Poder Executivo para auxili-

ar e buscar apoio e recursos no intuito de resolver as situações difíceis que nosso 

município apresenta. 

Aproveito o ensejo, para solicitar novamente ao Governo Municipal 

(Secretaria de Obras) que faça o levantamento de custo para a pavimentação de 

ruas do Bairro Santa Helena, bem como incluir em seu cronograma de obras os 

reparos das ruas do CDHU Holambra e Bairro Sapé. 

Cordialmente, 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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26ª Sessão Ordinária - Quinta feira dia 29 de agosto de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO Nº 108/2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Se-

cretaria Competente na forma da lei, verifique a possibilidade de interceder junto à 

empresa de ônibus Rápido Campinas para que as linhas de ônibus sejam amplia-

das e passem pelo Conjunto Habitacional “Adir Pires Ramos”, localizado na sede 

do município. 

JUSTIFICATIVA 

Como é de conhecimento de todos, o recém-inaugurado complexo ha-

bitacional “Adir Pires Ramos” é afastado do centro de cidade, encontrando-se dis-

tante do terminal rodoviário, portanto é de suma importância que o Poder Executi-

vo interceda junto à empresa de ônibus Rápido Campinas para que seja incluído 

no trajeto da linha o complexo habitacional supracitado, visando atender as inúme-

ras famílias que residem no local e dependem do transporte coletivo para se loco-

moverem. 

Cumpre esclarecer que em contato com a gerência da referida empre-

sa, fomos informados que as solicitações para a ampliação das linhas de transpor-

te coletivo devem ser de iniciativa do Poder Executivo, diante dessa situação, soli-

cito em caráter de urgência as medidas cabíveis para que que possamos atender 

a solicitação dos moradores do conjunto habitacional “ Adir Pires Ramos”.  

             Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a 

referida indicação, em nome da população antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 26 de agosto de 

2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR - SD 

INDICAÇÃO Nº 109/2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Se-

cretaria Municipal da Educação e a Vigilância Sanitária na forma da lei, providen-

cie o combate e a prevenção de escorpiões na CEI Lázaro Theodoro Menck, loca-

lizada no Bairro Serra Velha, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

           Esta indicação se faz necessária visando atender a solicitação dos pais dos 

estudantes e servidores da creche supracitada, devido à incidência de escorpiões 

nas dependências da unidade escolar, colocando em risco a segurança das crian-

ças, o que tem gerado extrema preocupação nos pais que necessitam deixar seus 

filhos para trabalhar. 

Portanto, pensando na segurança e na saúde das crianças que frequen-

tam a unidade de ensino, é de suma importância que a Secretaria Municipal da 

Educação e a Vigilância Sanitária tomem as medidas cabíveis para o combate e a 

prevenção de animais peçonhentos nas unidades educacionais regularmente, pois 

como é do conhecimento de todos os escorpiões são encontrados em ambientes 

sujos e com acúmulo de lixos e entulhos, portanto é inadmissível que o Poder Pú-

blico não garanta a segurança e a limpeza dos prédios públicos.  

               Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a 

referida indicação, em nome dos alunos, professores e funcionários da CEI Lázaro 

Theodoro Menck, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 26 de agosto de 

2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº 110 /2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Secretaria Competente na forma da lei, verifique a possibilidade de retornar os atendimentos 

odontológicos no Bairro Serra Velha neste município, conforme solicitação dos moradores através do abaixo assinado anexo. 

JUSTIFICATIVA 

              A presente indicação tem por finalidade, atender as constantes reclamações da população residente no Bairro Serra Velha, pela falta de atendimento odontológi-

cos. 

 Como é de conhecimento de toda a assistência odontológica é uma garantia concedida aos usuários da Saúde Pública, porém no bairro em questão, a sala onde se 

era realizado o atendimento se encontra deteriorada, necessitando de reformar e adequações sanitárias para retomada dos atendimentos.   

Saliente-se que é de suma importância que esses atendimentos sejam retomados o mais rápido possível, visando acompanhar cotidianamente a população que 

necessita de atendimento por intercorrências de saúde bucal. 

Ante ao exposto, esperamos empenho e atenção especial do Executivo Municipal para com esta Indicação, me colocando desde já, como representante do povo, 

para buscar recursos e participar das atividades de mãos de obra, para que possamos o mais breve possível reabrir as atividades da sala odontológica, visto que se trata 

de um pleito da comunidade e cujo atendimento é de suma importância. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 26 de agosto de 2019. 

ARIMATEIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR  

        PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 
           QUINTA FEIRA DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 

 

      20 HS. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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REQUERIMENTO Nº 71 /2019 
 

Requeiro na forma regimental, seja oficiado o Sr. José Maria Alves – DD. 

Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria Municipal Competente, no 

sentido de prestar informações atualizadas sobre qual fase se encontra o procedi-

mento licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DIÁ-

RIO DE ALUNOS da Rede Municipal e Estadual de Ensino   

JUSTIFICATIVA 
Realizando uma rápida pesquisa no site da Prefeitura Municipal de Para-

napanema foi observado que os CONTRATOS EMERGENCIAIS nº13/2019 e nº 

14/2019, ambos assinados em 10 (dez) de maio de 2019, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, encontram-se VENCIDOS. Consta, ainda, nos referidos contratos 

na cláusula 4.1, que o procedimento licitatório já se encontrava em andamento. 

 Importante ressaltar que a regra para contratações é a instauração de pro-

cedimento licitatório, sendo as contratações emergenciais exceções devidamente 

autorizadas pela legislação que regula a matéria. Além disso, é nossa preocupa-

ção que não ocorra novamente à paralisação do transporte escolar.  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de agosto de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 
VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº 72 /2019. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as 

formalidades regimentais, seja consignado em ata de nossos tra-

balhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra.  TE-

REZINHA DE JESUS C. SIMÕES, ocorrido na cidade de Itapeti-

ninga, no dia 25 de agosto de 2019, fato este que causou grande 

consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tra-

tar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente  a 

tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a 

família enlutada, através de seus filhos: Donizeti, Paulo, Silvio, 

Marcos, Jorge, Anderson, Carvalho, Cláudio, Márcia, Fátima, 

Adriana, Claúdia, Cida, Vilma, Rita, Laura e Sônia,  residentes 

nesta cidade, transmitindo-lhes os sinceros sentimentos de pesar 

deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 26 

de agosto de 2019. 

LEONÍSIO MARTINS FILHO 

VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº. 73/2019. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-

fundo pesar pelo falecimento do Sr. JOÃO LOPES DA MOTA (JOÃO MISSIONEIRO), ocorrido nesta cidade, no dia 29 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, 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 29 de agosto de 2019. 

LEONÍSIO MARTINS FILHO                         

  VEREADOR                                                          

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

CNPJ: 05.152.243/0001-69 

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

 

Contrato: nº 004/2016  

Contratada: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

Objeto: Locação de software Via Web para Gestão de Recursos do IPESPEM  

Valor Global: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). 

Prazo: 12 (Doze meses) 

Modalidade: Art. 24, II da Lei 8.666/93  

Vigência: 01 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020. 

 

..... – Diretoria Executiva. 

Termo de Prorrogação Contratual 

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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