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Institucionais 

“Foi um mês de ações diversas que marcaram o “Setembro Amarelo” em 

Paranapanema, mês reservado para o combate ao suicídio. A secretaria da 

saúde através do serviço de saúde mental, organizou e colocou em prática 

diversas ações realizadas durante o mês, com intuito de chamar a atenção 

da população para a problemática do suicídio, que vem crescendo ano a 

ano. Movimentos como pedágio, palestras em grupos e faixas amarelas 

penduradas nos prédios públicos, foram algumas das ações. Na sexta feira 

27, no plenário da Câmara Municipal aconteceu durante o dia todo, pales-

tras com temas voltados para a campanha e teatros com peças encenando 

as tentações do mundo e algumas formas de dizer “não” para os convites 

para o abismo. No sábado, a equipe do serviço de saúde mental organizou 

uma caminhada que saiu da praça Ademir Negrão na Vila Leme com desti-

no à praça da Matriz, onde aconteceu durante a tarde brincadeiras e jogos 

com a população, sempre trazendo a lembrança do amarelo, para chamar a 

atenção. À noite um culto com o tema “Valorizando a Vida” fechou as ati-

vidades e consecutivamente as ações. A secretária da saúde parabenizou os 

organizadores e destacou a importância da participação da população nes-

tas ações, lembrando que o problema não é apenas dos poderes públicos, 

mas também da sociedade.  O Prefeito participou de uma das palestras na 

Câmara Municipal, agradeceu o empenho dos funcionários da saúde e a 

participação da população, outras autoridades também prestigiaram os 

eventos. Os agradecimentos foram extensivos a todos que de alguma forma 

colaboraram, em especial para a diretoria da ACIAPAR que não mediu es-

forços para a realização de mais um evento comunitário. 

Caminhada e culto encerram a campanha do setembro amarelo Torneio do Alimento em prol da APAE começa com muitos gols 

Marcada para as 9 hs da manhã deste domingo 29, a abertura do 1º Tor-

neio do Alimento em prol da APAE de Paranapanema contou com a partici-

pação das equipes, dirigentes, autoridades e público em geral. Após as 

apresentações, as dez equipes participantes pousaram para foto oficial e 

em seguida deu-se início as partidas previstas para o domingo. O primeiro 

jogo foi entre as equipes da Vila Maria e Igreja Batista, onde os meninos da 

Vila levaram a melhor vencendo o jogo com o placar de 3 X 0, com gols de 

Matheus Henrique e Half. A segunda partida do dia ficou assim: Jovens de 

Cristo 1 e Prefeitura Futebol Clube 3, os gols foram marcados pelos atletas 

Luiz Henrique, Juliano e Pedro Henrique. No período vespertino as equipes 

do PSV e Serrinha fizeram a terceira partida desta primeira rodada e o re-

sultado foi a favor do PSV que venceu o jogo por 1 a 0. Na quarta disputa 

do dia o confronto foi entre as equipes Juventus Serrinha e União Vetera-

nos que empataram no tempo regulamentar, e na disputa nos pênaltis o 

time do Juventus Serrinha levou a melhor convertendo 3 vezes contra dois 

gols dos Veteranos. Os organizadores agradeceram a participação e cola-

boração do todos os envolvidos, da ACIAPAR, da Polícia Militar e Sabesp. 

Os agradecimentos foram extensivos aos dirigentes de equipes e atletas 

pela participação, lembrando que a equipe da Vila Maria prestou uma sim-

bólica homenagem ao seu dirigente e agora presidente do Clube, o popular 

Palito. No próximo domingo a competição continua sendo que a secretaria 

de Turismo, Esporte e Cultura deverá anunciar os nomes das equipes que 

vão disputar a segunda rodada do torneio, ainda esta semana.  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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INDICAÇÃO Nº 123/2019 

            O vereador que a presente subscreve, no uso de suas atribuições 

legais (art. 92 R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que 

juntamente com o setor competente, ESTUDE A POSSIBILIDADE DE CON-

CEDER INCENTIVOS PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICAS PARA BENEFI-

CIAMENTO DE SUCO DE LARANJA, EM NOSSO MUNICÍPIO.   

                                               JUSTIFICATIVA 

                         O objetivo desta indicação é fortalecer o agronegócio em nosso 

município, uma vez que a cada ano o cultivo de laranja vêm crescendo. A instala-

ção de fábricas para o beneficiamento deste produto aumentará a oportunidade de 

empregos e movimentará o comércio local, centralizando e expandindo nossa 

economia, além de ter foco na agregação de valor dos produtos primários, o que 

aumentará a arrecadação de impostos do Município.  

                        Precisamos incentivar com urgência o agronegócio no município, 

pois é um setor que vai nos ajudar a evoluir continuamente no desenvolvimento 

econômico e na distribuição de renda.  

  Certo que o Senhor Prefeito juntamente com o Setor Competente, 

não medirão esforços em priorizar importante iniciativa para o crescimento econô-

mico e aumento de receita para o município, coloco-me a disposição.  

 

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

tembro de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SIVA              

                                                    VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº. 125/2019 

O vereador que o presente subscreve, no uso de minhas atribuições le-
gais indica ao Senhor Prefeito que estude a possibilidade de construir PONTOS 
DE ESPERA (guaritas) destinados aos pacientes usuários do transporte público 
municipal (ônibus da saúde) que são conduzidos até a cidade de Botucatu 
(Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP), no Bairro 
CDHU no Distrito Campos de Holambra, nesse município. 

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO que se trata de uma reivindicação dos pacientes aguar-
dam condução para serem encaminhados até Hospital das Clinicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu – UNESP (doc. anexo); 

CONSIDERANDO que o local em questão não possui guarita de proteção 
para abrigar os usuários do serviço público em especial os pacientes que necessi-
tam esperar o ônibus da saúde, as quais, especialmente nos dias com chuva e 
frio, ficam totalmente expostas. 

CONSIDERANDO ainda que o custo para a construção de guarita é relati-
vamente baixo, especialmente se comparado aos seus benefícios, justifico a pre-
sente indicação.  

Na certeza de que Vossa Excelência, não medirá esforços para atender a 
presente proposição, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de setembro de 2019. 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

INDICAÇÃO 126/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso de suas 

atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-

cipal, que juntamente ao setor competente, viabilizem reparos, manutenção e pin-

tura do Terminal Rodoviário do Bairro Serrinha.   

JUSTIFICATIVA: 

Procurando garantir e a assegurar os direitos aos cidadãos e visitantes de 

nossa querida Estância Turística em relação à boa conservação dos imóveis, 

equipamentos e serviços públicos, em especial para os moradores do Bairro Serri-

nha peço atenção da equipe da Prefeitura Municipal para viabilizarem devida ma-

nutenção, reparos e pintura do Terminal Rodoviário local. 

Em visita ao local, pude observar e constatar os diversos problemas apon-

tados por moradores do Bairro a este Vereador, problemas estes que estão apre-

sentados conforme fotos em anexo a esta Indicação.  

Aproveito a oportunidade para reiterar novamente que a Prefeitura Munici-

pal tome as providências para a conclusão das Obras do Terminal Rodoviário de 

Campos de Holambra e da Rodoviária na sede de nosso município, que já se ar-

rastam por anos. 

Certo da apreciação do Senhor Prefeito em relação a esta Indicação e 

pedidos, antecipadamente agradeço a atenção.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 20 de Setem-

bro de 2019. 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

Indicação Nº 127/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador que a presente subscreve, no uso de suas 

atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Senhor Prefeito que a através da Se-

cretaria Municipal da Agricultura e Secretaria Municipal de Educação, em parceria 

com o SINDIPAR, estudem a possibilidade de implantar o PROGRAMA JOVEM 

AGRICULTOR DO FUTURO – PJAF também na sede do município. 

JUSTIFICATIVA: 

O Programa Jovem Agricultor do Futuro, o PJAF, hoje realizado pelo so-

mente no Distrito Campos de Holambra poderia também ser estendido aos jovens 

da sede (Paranapanema), conforme este Vereador levantou junto ao SINDIPAR/

SENAR. 

 O projeto busca minimizar as necessidades dos adolescentes de nossa 

região, oferecendo ações transformadoras dentro do cotidiano e promovendo o 

resgate da cidadania, preparando-os na área agropecuária com objetivo de tornar 

cidadãos do bem. Em Campos de Holambra os jovens implantaram uma horta, e 

toda produção colhida durante o curso, é destinada ao refeitório e distribuída entre 

os alunos. 

 Ao concluírem todas as atividades do programa, os alunos recebem o 

certificado válido em todo Território Nacional prontos para o mercado de trabalho, 

e muitos deles já saem com emprego garantido recomendado às empresas par-

ceiras do Projeto. 

Como membro do Legislativo Municipal, estou a serviço da população co-

mo seu representante eleito, visando auxiliar o Poder Executivo na solução de 

problemas, e portanto, tenho buscado incessantemente por apoio, parcerias, bons 

projetos e propondo Legislações que possam contribuir para o desenvolvimento e 

economia de nosso município.  

Assim como tem sido nossa luta pela implantação da ETEC e agora o NO-

VOTEC, Programas Educacionais e de Qualificação Profissional aos jovens de 

nossa cidade, destaco a importância do PJAF, e certo de que o Senhor Prefeito 

encaminhará de pronto esta Indicação para as Secretarias municipais competen-

tes, conte comigo e antecipadamente agradeço. 

“Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo” em 23 de Setembro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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INDICAÇÃO Nº 128/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais (R.I. – ART. 92), INDICA ao Excetíssimo Senhor Prefeito, chefe do Poder Executivo, que por meio 

da Secretarias Municipais competentes viabilizem adesão e credenciamento e atualização de dados de nosso município no Programa do Governo Estadual – “CIDADANIA 

NO CAMPO”. 

JUSTIFICATIVA: 

Esta propositura se faz necessária uma vez que este Programa Estadual poderá contribuir para a administração do município, em especial na conquista de melhori-

as e recursos para a cidade, especialmente para o “homem do campo”, estimulando e auxiliando na geração de renda desde o pequeno produtor e de agricultura familiar 

quanto os demais agricultores, criadores e produtores rurais do município.  

Em anexo, a nível de informação, segue matéria veiculada pelo Governo Estadual referente ao Programa “CIDADANIA NO CAMPO”. 

 Prezado Sr. Prefeito, sei que tem acompanhado nosso apoio e esforço para as demandas do setor de agricultura, participando di retamente de conquistas, como tra-
tores e implementos para a Patrulha Agrícola, para atendimento dos agricultores de nosso município, e novamente, procurando contribuir com o desenvolvimento e quali-
dade de vida de nosso povo, de nossa cidade, é que apresento esta Indicação. 

 
Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 23/09/2019 

 
MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº 83/2019. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Jovem DENIS RICARDO DE OLIVEIRA, ocorrido na cidade de Itapetininga, no dia 21 de setembro 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, através de sua mãe Sra. Guilhermina, 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 23 de setembro de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR 

REQUERIMENTO nº 84/2019 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Considerando que nossa cidade já conta com uma ampla área citrícola, 

em franco crescimento, composta por diversas empresas privadas e assim como os 

demais municípios do Estado de São Paulo, a Estância Turística de Paranapanema 

também vem enfrentado o risco de um gravíssimo problema com a doença mais des-

trutiva dos citros no mundo, conhecida como Greening (Huanglongbing/HLB); 

Segundo o IBGE, a área plantada com laranja no Estado de São Paulo é de 

430 mil hectares e que a citricultura emprega 01 trabalhador a cada 09 hectares se 

tornando assim o setor que mais emprega no agronegócio, muito superior a cana-de-

açúcar, por exemplo, que emprega 01 pessoa a cada 80 hectares; Em outros muníci-

pios como Limeira, Araraquara e Bebedouro/SP por exemplo, que já foram conside-

rados grandes produtores de citros e que foram severamente castigados com doen-

ças, hoje, após a erradicação de suas plantações, migraram para plantações de ca-

na de açúcar, o que compromete a empregabilidade nos municípios; 

O Greening (Huanglongbing/HLB), como a mais destrutiva das doenças dos 

citros no mundo, responsável pela contaminação/erradicação de mais de 40 milhões 

de plantas em São Paulo desde a sua chegada em 2004, não havendo variedade 

comercial de copa ou porta-enxerto resistentes; e considerando que a planta de ci-

trus (limão, laranja ou tangerina) uma vez contaminada não pode ser curada, e que 

se tornam a partir desse momento fonte de contaminação para o inseto vetor espa-

lhar a doença, e que, portanto, deve ter erradicação obrigatória prevista na INSTRU-

ÇÃO NORMATIVA MAPA Nº 53, DE 16 DE OUTUBRO DE 2008; 

Considerando que as bactérias Candidatus Liberibacter Asiaticus e 

Candidatus Liberibacter Americanus são responsáveis por causar a doença e que 

são transmitidas para as plantas de citros por um pequeno inseto, de 3 mm de com-

primento, o psilídeo Diaphorina citri, que em sua fase adulta, tem a capacidade de 

colocar até 800 ovos; e que tanto as bactérias quanto o psilídeo desenvolvem-se 

igualmente e preferencialmente na planta ornamental Murraya paniculata, conhecida 

como Murta ou Falsa-Murta, amplamente utilizada na arborização de municípios e 

extremamente prejudicial aos pomares; 

Considerando que uma planta cítrica produz por aproximadamente 20 

anos e que se tornam improdutivas quando contaminadas, e o único meio para ces-

sar esse foco de transmissão é a erradicação precoce dessa planta, reduzindo dras-

ticamente a produção e em contrapartida, aumentando os custos de produção do 

pomar e que a planta ornamental Murraya paniculata, (Murta ou Falsa murta) pre-

sente nas casas e jardins com a finalidade de paisagismo, é hospedeira preferencial 

do inseto (Psilídeo) transmissor da doença (Greening).  

Outros municípios onde a citricultura é grande geradora de empregos e re-

presenta uma expressiva fonte econômica já aprovaram a Lei de erradicação e proi-

bição do plantio de murta, bem como forças-tarefa para a eliminação das plantas 

existentes dentro da cidade. 

Considerando que a murta e a falsa murta - Murraya paniculata, é originá-

ria da China, Índia, Austrália e ilhas do Pacífico, a espécie foi introduzida no Brasil 

para aromatizar as folhas de chá, vindas de Macau, antiga colônia portuguesa na 

China, não sendo então nativa de nosso País, portanto, não traz prejuízos ambien-

tais com a sua ausência. 

 Portanto, na forma regimental, depois de ouvido o douto Plenário, RE-

QUEIRO ao senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, para 

que examine o texto sugerido no projeto de lei em anexo (minuta) conforme reuniões 

realizadas junto ao FundeCitrus e Produtores, que “Dispõe sobre o Plano de Erradi-

cação e a proibição do plantio, cultivo, transporte, formação de mudas e comércio da 

árvore ornamental, espécie exótica da murta (Murraya paniculata) e dá outras provi-

dências “e que conforme Oficio nº 219/2019 ao Secretário Municipal de Agricultura 

em 27/05/2019 e Indicação 78/2019 para o debate desta importante matéria, vincula-

da diretamente na geração de empregos e economia de nosso município.  

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, 23 de Setembro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

30ª Sessão Ordinária - Quinta feira 26 de setembro de 2019 - Requerimentos 
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REQUERIMENTO N° 85/2019 

                                 REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 93 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, que se oficie ao Exmo. Prefeito 

Municipal Sr. JOSÉ MARIA ALVES, solicitando que informe ao legislativo, dentro do prazo 

legal, informações sobre o Concurso Público de Provas e Títulos nº 02/2015, cargo de Me-

rendeira: 

 Se há previsão para nomear as classificadas remanescentes ao 

Cargo de Merendeira; 

 Qual a data de prescrição do referido Concurso Público; 

 Tenho informação que há necessidade do Cargo de Merendeira 

em alguns setores da prefeitura, por que não foram nomeadas 

as remanescentes no supramencionado Concurso, uma vez 

que o concurso ainda está em vigência.  

JUSTIFICATIVA 

                     Fui questionado por alguns setores da Prefeitura sobre a necessi-

dade da nomeação de merendeiras para suprir a demanda e também fui procurado por 

algumas pessoas classificadas no Concurso no Cargo de Merendeira e estão aguardan-

do para serem nomeadas, diante desta situação peço que o Executivo nos esclareça a 

real situação do referido Concurso Público e se há possibilidade das classificadas rema-

nescentes  serem nomeadas para assumir o cargo.  

                     Como representante do povo e preocupado com uma boa gestão 

pública, aguardo esclarecimento a respeito desta situação.   

                    Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 23 de setembro 

de 2019.                      

                                 WALTER KLEY MENCK 

               PRESIDENTE DA CÂMARA - PTB 

REQUERIMENTO N°. 87/2019 

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Plenário nos termos do Arti-
go 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficia-
do ao senhor Prefeito Municipal que através da Secretaria da Saúde, no prazo 
Regimental envie a esta edilidade as seguintes informações: 

- Qual providencia estão sendo tomadas para implantação do 
Laboratório de prótese Dentaria em nosso Município? 

JUSTIFICATIVA 

O Brasil Sorridente é uma política do governo federal com o objetivo de 
ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população bra-
sileira. É a primeira vez que o governo federal desenvolve uma política nacional 
de saúde bucal, ou seja, um programa estruturado, não apenas incentivos isola-
dos à saúde bucal. 

Razão da política 

O Brasil Sorridente foi lançado pelo Ministério da Saúde em 17 de março 
de 2004 para ampliar o acesso ao tratamento odontológico. Grande parte dos bra-
sileiros não sabe que podem receber tratamento odontológico gratuito pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O nosso município foi contemplado a mais de um (1) 
ano com o Programa. Temos em conta uma quantia de mais de 90.000,00 para a 
implantanção do programa. Mensalmente o valor de custeio para o nosso munici-
pio é no valor de R$7.500,00.  

De acordo com a Portaria nº. 1572/GM de 29 de julho de 2004 que esta-
belece o pagamento de próteses dentárias em Laboratórios Regionais de Próte-
ses Dentárias - LRPD, o pagamento será por produção no valor de R$ 30,00 por 
cada prótese total confeccionada. No caso das próteses parciais removíveis, o 
valor pago é de R$ 40,00 por unidade. Estes recursos são repassados diretamen-
te do Ministério da Saúde para os municípios ou estados que possuem laborató-
rios credenciados não com prometendo seus recursos de saúde já existentes. 

Como representantes do povo e preocupados com os problemas que en-
volvem nosso município, aguardamos uma resposta satisfatória na demanda ora 
apresentada.  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de setembro de 2019.                                          

                       

               CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA                 OTÁVIO AIRES DE MELO  
                 VERADORA                                           VEREADOR  

 

30 Sessão Ordinária - Quinta feira 26 de setembro de 2019 - Requerimentos 

REQUERIMENTO N°. 86/2019 

REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 
93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao 
senhor Prefeito Municipal para que no prazo Regimental envie a esta edilidade as 
seguintes informações sobre previsão de contratação de um profissional de fono-
audiologia em nosso município? 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores; 

A fonoaudióloga do nosso município exonerou seu cargo desde abril deste 

ano. Até a data presente estamos sem profissional na área. Com a falta deste pro-

fissional na rede, estamos enfrentando diversos problemas e um deles é o teste de 

orelhinha. O município possui um aparelho para realização do teste. 

O Teste da Orelhinha é o método mais moderno para constatar problemas 

auditivos nos recém-nascidos. Este exame é feito ainda no hospital, a partir de 48 

horas de vida. Ele leva de 5 a 10 minutos para ser concluído. No caso de suspeita 

de alguma anormalidade, o nenê será encaminhado para uma avaliação otológica 

e audiológica completa. 

Sem contar, que desde 2010 é determinado por lei, que nenhuma criança 

saia da maternidade sem ter feito o teste, que é gratuito. 

Como representantes do povo e preocupados com os problemas que en-

volvem nosso município, aguardamos uma resposta satisfatória na demanda ora 

apresentada.  

 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de setembro de 2019.                                         

                       

        CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA                 OTÁVIO AIRES DE MELO  

                           VERADORA                                           VEREADOR  

REQUERIMENTO N°. 88/2019 
REQUEREMOS à Mesa, ouvido o Plenário nos termos do Arti-

go 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficia-
do ao senhor Prefeito Municipal que através da Secretária da Saúde, no prazo 
Regimental envie a esta edilidade as seguintes informações: 

Qual o número de veículos frota municipal do setor as saúde? 
Especificar o modelo, ano de fabricação e condições de uso; 

Relacionar os que estão sem condições de uso por estarem que-
brados e necessitando de conserto.  

JUSTIFICATIVA 
CONSIDERANDO que o papel do Vereador é fiscalizar os atos 

do poder executivo;  
CONSIDERANDO as várias informações referentes de veícu-

los utilizados, com problemas mecânicos ou inoperantes, devido á falta de manu-
tenção;  

CONSIDERANDO que a demanda de transportes de pacientes 
é grande, logo, o estado de uso da frota precisa ser prioridade, sobretudo, no 
atendimento da população mais carente que depende desse transporte para 
acessar a saúde, justificamos o presente requerimento. 

Na certeza de obter repostas aos questionamentos solicitados, 

agradecemos antecipadamente.  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 23 de setembro de 2019.                                         

                       

CAREN CRISTINA DE OLIVEIRA             OTÁVIO AIRES DE MELO  

    VERADORA                                           VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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30ª Sessão Ordinária - Quinta feira 26 de setembro de 2019 - Lei 

PROJETO DE LEI Nº 16/2019 

“Dispõe sobre a denominação de imóvel público” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, conforme Regi-

mento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, propõe 

o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1º - Fica denominado “CENTRO CULTURAL “DINO FRANCO” o imóvel público 

localizado na Praça Radamés Meneghetti, neste município (conforme planta em ane-

xo). 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

“Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 20 de setembro de 

2019. 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

 

JUSTIFICATIVA: 

Osvaldo Franco, mais conhecido como pelo nome artístico “Dino Franco”, 

nasceu em 08 de setembro de 1936, em Paranapanema e faleceu no município de 

Rancharia, também no interior paulista em 04 de Abril de 2014.  

Este ilustre filho de nossa terra, músico e compositor, foi destaque na história 

da música brasileira raiz, possuindo extensa biografia, sendo reconhecido nacional-

mente no meio artístico, com grande número de fãs e músicas de sucesso. 

Saliento ainda que o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) e a Secre-

taria Municipal de Turismo estão desenvolvendo ações para valorizar sua biografia e 

portanto este Projeto tem o objetivo de realizar uma justa e singela homenagem a 

este importante cidadão paranapanemense.    

“Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 20 de setembro de 

2019. 

 
MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

RESOLUÇÃO Nº 04/2019 

“DISCIPLINA O DESCONTO DE SUBSÍDIOS PARA O CASO DE FALTAS 
INJUSTIFICADA NAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARA-
NAPANEMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O 
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: 

.1º. A ausência do Vereador às Sessões Ordinárias implicará des-
conto de 20% (vinte por cento) no valor do subsídio mensal, por cada falta 
injustificada as Sessões. 

Art. 2º. A falta injustificada caracteriza-se pelo não comparecimento 
do vereador as Sessões Legislativas Ordinárias, sem que para tanto haja au-
torização legal, devendo ser apuradas pelo Livro de Presença, que é o regis-
tro pelo qual se verifica o seu comparecimento as Sessões. 

Parágrafo único. A presença do Vereador às sessões somente se 
consolidará se ele participar das votações até o encerramento da Ordem do 
Dia. 

Art. 3°. Serão aceitos como justificativas de faltas para as Sessões:  

 

a) doença pessoal, ou de cônjuge, ascendente ou descendente;  

b) luto, nos termos da lei;  

c) licença ou missão oficial, devidamente autorizada;  

d) viagem a serviço da Câmara ou no desempenho da função pública 
a qual acumula com o cargo de vereador, devidamente autorizada;  

e) realização de provas ou avaliações em estabelecimento de ensino 
devidamente reconhecido pelo MEC; 

§ 1º. Serão aceitos como documento:  

I. No caso da alínea "a": Atestado médico ou atestado médico de 
acompanhante, com o CID devidamente identificado;  

II. No caso da alínea "b": Certidão de óbito;  

III. No caso da alínea "c": Autorização da licença ou da missão oficial;  

IV. No caso da alínea "d": Autorização para a viagem a serviço da Câ-
mara ou, no desempenho da função pública ou interesse público, devidamen-
te comprovado com declaração do local de origem do compromisso.   

V. No caso da alínea "e": Certidão ou outro documento emitido pelo 
estabelecimento de ensino, contendo data e horário da realização da prova 
ou avaliação;  

 

§ 2°. No caso da alínea "e" o vereador deverá sempre verificar a pos-
sibilidade de se realizar o exame em dia diverso ao das Sessões Legislativas.  

 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 27 de setembro 
de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 

Presidente da Câmara 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA         LIOR FERREIRA MENDES 
JUNIOR 

            1ª Secretário                                                2º Secretário 

 

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estân-
cia Turística de Paranapanema, na data supra. 

 
Vânia Lencioni de Camargo 

Assessora Parlamentar 

30ª Sessão Ordinária - Quinta feira 26 de setembro de 2019 - Resoluções 
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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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