
 

 

 1 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano II   Edição nº 196 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quarta feira, 04 de setembro de 2019 16:58:37 

Biblioteca do grupo escolar ganha nome de professora 

Com nova identificação, porém com os mesmos objetivos, a biblioteca da es-

cola José Gonçalves Mendes ganhou nome de professora e agora se chama 

“Biblioteca Seris do Carmo Andrade”. A solenidade aconteceu nas dependên-

cias da biblioteca e teve a participação de familiares da homenageada, autori-

dades, professores e funcionários da unidade escolar. Após a abertura oficial 

do evento o prefeito disse que nomear um espaço público não é apenas ho-

menagear uma pessoa em destaque, e sim reconhecer o trabalho prestado 

pela pessoa em prol da comunidade. “Que bom se pudéssemos ter muitos e 

muitos lugares onde nomear aqueles que colaboraram como nosso desenvol-

vimento”. Finalizou o Prefeito. A nomeação do espaço foi através do Projeto 

de Lei 25/2017, foi proposto na época pelo vereador que hoje é atual presi-

dente da Casa de Leis. O Presidente da Câmara usou da palavra para falar 

sobre a propositura, lembrou da professora Seris e de seus diversos atributos 

como educadora, catequista e pessoa humana de muita bondade e fé. Outro 

vereador que prestigiou o evento, lembrou da professora Seris e da amiga 

Maria José também professora, que fazia presente, agradecendo os ensina-

mentos e a dedicação junto a profissão de educadoras. Dos familiares Jaci 

Andrade, falou da pessoa maravilhosa que foi a professora Seris que passou 

maior parte da sua carreira de educadora dentro da biblioteca, após ser rea-

daptada ao serviço. Emocionada Jaci agradeceu ao vereador autor da propo-

situra, aos professores e funcionários da unidade escolar e a todos que de 

alguma forma participou desta justa e honrosa homenagem. Familiares, auto-

ridades e amigos descerraram a placa que sacramentou o nome da bibliote-

ca. 

Sobre a homenageada 

Seris do Carmo Andrade, nasceu em 13 de julho de 1947 na cidade de Gua-

rei, filha de Domingos Pereira de Andrade e Maria Costa de Andrade, dos 12 

filhos era a 11ª, iniciou no grupo escolar José Gonçalves Mendes aos 8 anos 

de idade, ao longo dos anos mudou-se para a cidade de Itapetininga onde 

começou a cursar a faculdade, tendo que trancar matrícula devido ao faleci-

mento do pai. De volta à Paranapanema começo a dar aulas na fazenda For-

taleza e ao mesmo tempo ensinava catequese, formando cidadãos para a 

vida cristã. Pessoa simples, costumes interioranos, muito religiosa, teve seu 

nome cravado na educação municipal trabalhando por muitos anos na EMEF 

José Gonçalves Mendes. Entre tantas atribuições, ainda dividia sua vida soci-

al com pessoas da comunidade sempre levando o amor, a presteza e a dedi-

cação aos menos favorecidos.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Extrato de Contrato 

Contratado: RGM Indústria e Comércio LTDA – ME 

Contrato nº 05/2019 - Pregão Presencial nº 07/2019 
Data da assinatura: 28/03/2019 - Vigência: 27/06/2019  

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de assentamento de lajotas sextavadas de concreto e guias. 

Valor global: R$ 24.063,24 (vinte e quatro mil, sessenta e três reais, vinte e quatro centavos). Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
28/03/2019. 

CONTRATO: nº 56/2015– Dispensa de Licitação Nº 06/2015 - CONTRATADO: Associação Centro Social São Jose de Paranapanema.  

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel na Travessa das Paineiras, no Distrito de Campos de Holambra, neste município de Paranapanema/SP. 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais por mais 06 (seis) meses, a contar de 20/08/2019 e encerrando-se em 19/02/2020, na forma do 
inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 01/08/2019. 

 

Contrato nº 13/2019 - Contratado: Botutrans Transportes de Passageiros LTDA. 

Objeto: contratação de empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda de alunos da rede municipal e estadual de ensino. 

Do reajuste de valor: o valor global do presente contrato fica reajustado em 4,36%, o que corresponde a R$ 72.387,00 (setenta e dois mil trezentos e oitenta 
e sete reais) referente as rotas 01, 02 e 03 do instrumento original. Paranapanema/SP. José Maria Alves – prefeito municipal, 07/08/2019. 

 

Contrato nº 14/2019 - Contratado: Conopar Cooperativa Nova Paranapanema 

Objeto: contratação de empresa especializada em transporte escolar para atender a demanda de alunos da rede municipal e estadual de ensino. 

Do acréscimo: O valor global do presente contrato fica acrescido em 2,04808%, o que corresponde a R$ 28.299,22 (vinte e oito mil duzentos e noventa e 
nove reais e vinte e dois centavos) referente as rotas 01, 02 e 03 do Instrumento original. 

Da supressão: Fica suprimido o percentual de 3,8647% do valor atualizado do contrato, o que corresponde a R$ 53.400,40 (cinquenta e três mil e quatro-
centos reais e quarenta centavos), referente ao item 14 do Instrumento original. Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 07/08/2019. 

Extrato de Termo Aditivo 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

        PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 
           QUINTA FEIRA DIA 05 DE SETEMBRO 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 

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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