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Prefeito participa da abertura do IRRIGASHOW 2019 

Prestigiada por autoridades municipal, do Estado e 

representantes de entidades e empresas de reno-

me voltadas para o agronegócio, a abertura do IR-

RIGASHOW 2019 foi marcada por discursos direci-

onados à sustentabilidade, preservação ambiental 

e produtividade. Mauricio Swart presidente da AS-

PIPP – Associação do Sudoeste Paulista de Irri-

gantes e Plantio na Palha, responsável pela reali-

zação e organização do evento, falou da importân-

cia da irrigação na produtividade e da preocupação 

da entidade com a preservação ambiental e con-

servação dos mananciais. Mauricio ressaltou algu-

mas dificuldades em que o produtor irrigante en-

contra frente à burocracia dentro dos órgãos gover-

namentais e na oportunidade pediu a colaboração 

das autoridades presentes. Simon Veldt, presiden-

te da Cooperativa Agroindustrial Holambra desta-

cou a produtividade irrigada citando números, res-

saltando que a perspectiva de produtividade pode 

triplicar, falou também das estradas vicinais que 

necessitam de manutenção para o escoamento da 

produção, pedindo às autoridades presentes empe-

nho e colaboração. Frederico D’avila Deputado Es-

tadual e associado irrigante da ASPIPP, discursou 

com conhecimento de causa, por ser produtor, fa-

lou do crescimento da área irrigada e da importân-

cia do apoio do Governo do Estado e Federal para 

a agricultura. Disse que estará empenhado em co-

brar ações e reivindicações dentro dos órgãos go-

vernamentais para atender as necessidades dos 

produtores e associados da ASPIPP. O secretário 

da Agricultura Gustavo Junqueira que também é 

produtor na região de Guaira, também discursou 

dando ênfase à produtividade irrigada. Falou aos 

presentes que estará levando as reivindicações ao 

governo do Estado lembrando que o Governo João 

Doria destaca o apoio aos empresários, inclusive 

do campo, que são os produtores. Após os discur-

sos, as autoridades receberam presentes da AS-

PIPP e Cooperativa e em seguida deu-se início às 

atividades programadas para o IRRIGASSHOW 

2019, que você confere: Dia 4, aconteceu as pales-

tras sobre Manejo da Irrigação sobre solos areno-

sos com Fernando Brás; palestra Tecnologia de 

manejo da irrigação em Pivô central via Smartpho-

ne; Debate com Abel Rodrigues e no encerramento 

do primeiro dia de atividade, com a palestra 

“construindo margens no promissor futuro do Agro-

negócio”. Na quinta feira dia 5, palestra “Lavoura 

de alta performance, ambientes de produção e prá-

ticas de manejo com João Paulo Sá Dantas, às 

9hs. Palestra “Como usar tecnologias de agricultu-

ra de precisão para tomar decisões importantes 

com Carlos Eduardo de Castro Almeida. Debate 

com Gabriel Anastácio às 10 hs e horário livre para 

visitação às estantes expositoras, em seguida pau-

sa das apresentações para o almoço. No período 

vespertino as atividades começam às 13:30 hs 

com a palestra “Irrigação e a Legislação Ambiental” 

com Samanta Pineda; às 14:10 palestra 

“Tendências do agronegócio mundial e brasileiro 

para 2020 com Vlamir Brandalizze e às 14:50 hs 

um debate com Bruno Dias. A partir das 15 hs ha-

verá um tempo livre para visitações às estantes e 

encerrando o ciclo de palestras e também a IRRI-

GASHOW 2019 o renomado palestrante Max 

Gehringer falará aos presentes sobre “Gestão de 

Mudanças”. O prefeito participou da abertura, visi-

tou as estantes e conversou com agricultores e po-

pulares, se limitou a não fazer uso da palavra, mas 

em conversa com autoridades nos bastidores pediu 

a colaboração e o empenho em trazer benfeitorias 

para o setor agrícola e a malha viária do município, 

inclusive o programa Melhor Caminho em estradas 

rurais. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019 – Objeto: aquisição de gás de cozinha (P45 e P13) e galão de água para Secretaria Municipal de Educação, para que 
produza seus efeitos, o Prefeito Municipal HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 
da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o ato do pregoeiro que adjudicou os itens licitados 01 e 03 Cota Ampla e Cota ME/EPP para a empresa licitante 
vencedora ALMEIDA & OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, o item 02 Cota Ampla e Cota ME/EPP para a 
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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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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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http://www.ipespem.com.br/


 

 

 5 

 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 197 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta feira, 05 de setembro de 2019 16:58:04 

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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