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Institucionais 

Desde 2017 os nossos Legisladores entenderam que a Prefeitura de Parana-
panema deveria subsidiar as pessoas que se esforçam em estudar em outros 
municípios das circunvizinhanças. Foi através da Lei Municipal nº 1212 de 
23 de março de 2017, que concedeu o desconto no transporte até a unidade 
de ensino. Tem direito ao benefício da Lei Municipal quem estuda em outros 
municípios em cursos técnicos profissionalizantes ou superior presencial, não 
sendo beneficiado quem estuda a distância ou semipresencial. Para fazer jus 
ao benefício precisa comprovar a renda familiar mensal de até 7 salários mí-
nimos e fazer a inscrição na Secretaria do Social. Os interessados em obter 
ou renovar o referido desconto no transporte deve ficar atento na data da ins-
crição e na relação de documentos exigidos na Lei, que será matéria de di-
vulgação posterior. A inovação da inscrição do próximo ano é o atendimento 
dos critérios governamentais do controle social. Em que É NECESSÁRIO efe-
tuar o Cad. Único (Cadastro Único), na SMDS. Para isso é necessário que o 
interessado ou seu responsável legal, compareça na Secretaria do Social, que 
fica em frente à garagem municipal, munido com os documentos pessoais ori-
ginais de todos membros da família, lembrando que não é necessária cópia 
dos documentos, de segunda a sexta-feira no horário das 08 às 11 hs e das 13 
às 16 hs.  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

- Certidão de Nascimento 

- Certidão de Casamento 

- RG 

- CPF 

- Título de Eleitor 

- Carteira de Trabalho – Holerite (dois últimos) 

- Comprovante de Residência 

- Comprovante de frequência escolar 

 

É necessária a apresentação dos documentos de todos os  

membros da família. 

A secretaria do Social informa regras sobre o  

Subsídio do Transporte Escolar de Estudante. 

Após a realização da segunda rodada do 1º Torneio do Alimento beneficen-

te à APAE, os organizadores anunciaram os semifinalistas que no próximo 

domingo 13, vão disputar uma vaga para a grande final. Nos jogos do final 

de semana que foram disputadíssimos e bem equilibrado, a vitória veio nos 

pênaltis, já que no tempo regulamentar as equipes ficaram no 0 a 0. Vila 

Maria e Nova Geração foi o primeiro jogo onde a Vila Maria levou a me-

lhor vencendo na disputa de pênaltis por 3 X 1, já a segunda partida do do-

mingo 6, Prefeitura e Katadão também empataram no tempo regulamentar e 

nos pênaltis o time do verde e branco da Prefeitura converteu 2 vezes ven-

cendo a partida. Para o dia 13, próximo domingo, às 14 hs a equipe do PSV 

enfrenta a forte Vila Maria, enquanto que às 16 hs o Juventus joga contra a 

veterana Prefeitura, lembrando que dos dois jogos sairá os finalistas para 

disputar a taça no dia 20 de outubro. A secretaria de Turismo, Esporte e 

Cultura junto com a diretoria da APAE e ACIAPAR, responsáveis pela or-

ganização do torneio, convidam a todos para participar da grande semifi-

nal, lembrando que a entrada é gratuita e a diversão garantida. 

Torneio do alimento já tem a semifinal definida 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Lei Complementar 

LEI COMPLEMENTAR Nº 524 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019  

“Dispõe sobre a abertura de Credito Suplementar no orçamento do Município para 
o exercício de 2019”. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Para-
napanema, Estado de Sa o Paulo no uso de suas atribuiço es legais faz saber que a Ca mara 
Municipal aprovou e que eu sanciono e promulgo a presente lei: 

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir credito adi-
cional no orçamento do exercí cio de 2.019, no valor de R$ 1.293.000,00 (um milha o du-
zentos e noventa e tre s mil reais), na conformidade da funcional pragma tica e modalida-
de de aplicaça o detalhada a saber: 

Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito e Dependências 

Unidade Executora: 02.01.03 Secretaria de Administração 

Ficha – 27 – 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 

Fonte – 01 – Tesouro  

Valor – R$ 379.000,00 

Unidade Orçamentária: 02.05 – Secretaria da Educação 

Unidade Executora: 02.05.03 Educação Básica (Fundamental) 

Ficha –  2122 – 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 

Fonte – 01 – Tesouro 

Valor – R$ 265.000,00 

Unidade Orçamentária: 02.07 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade Executora: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde 

Ficha – 207 – 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 

Fonte – 01 – Tesouro. 

Valor – R$ 517.000,00 

Unidade Orçamentária: 02.08 – Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

Unidade Executora: 02.08.01 Controle Ambiental 

Despesa: 261 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 

Fonte – 01 – Tesouro. 

Valor: R$ 132.000,00 

Artigo 2º - Os recursos necessa rios a  abertura do cre dito adicional especial, 
de que trata o art. 1º, decorrem da anulaça o total e parcial de dotaça o, especí fico no orça-
mento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, a saber. 

Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito e Dependências 

Unidade Executora: 02.03.01 Secretaria de Administração 

Ficha – 34 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

Fonte – 01 - Tesouro 

Valor – R$ 166.702,97 

Unidade Orçamentária: 02.01 – Gabinete do Prefeito e Dependências 

Unidade Executora: 02.01.05 Secretaria da Fazenda 

Ficha – 2062 – 3.3.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 

Fonte – 01 - Tesouro 

Valor – R$ 37.065,14 

Unidade Orçamentária: 02.05 – Secretaria da Educação 

Unidade Executora: 02.05.03 Educação Básica 

Ficha – 114 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 01 - Tesouro  

Valor – R$ 111.720,04 

Ficha – 929 – 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Fonte – 01 - Tesouro  

Valor – R$ 48.845,18 

 

Ficha – 115 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 05 – Transfere ncias e Conve nios Federais - Vinc 

Valor – R$ 68.688,45 

Ficha – 118 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

Fonte – 01 - Tesouro 

Valor – R$ 49.680,00 

Ficha – 119 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

Fonte – 05 – Transfere ncias e Conve nios Federais - Vinc 

Valor – R$ 57.708,32 

Unidade Executora: 02.05.04 Fundeb 

Ficha – 150 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FI SICA 

Fonte – 02 – Transfere ncias e Conve nios Estaduais - Vinc 

Valor – R$ 22.000,00 

Ficha – 2157 – 3.3.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 

Fonte – 02 – Transfere ncias e Conve nios Estaduais - Vinc 

Valor – R$ 420.000,00 

Unidade Executora: 02.05.05 Educação Merenda 

Ficha – 166 – 3.3.90.30.07 GENE ROS DE ALIMENTAÇA O 

Fonte – 01 - Tesouro  

Valor – R$ 36.356,08 

Ficha – 167 – 3.3.90.30.07 GENE ROS DE ALIMENTAÇA O 

Fonte – 02 – Transfere ncias e Conve nios Estaduais - Vinc 

Valor – R$ 40.914,36 

Ficha – 1998 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 01 - Tesouro  

Valor – R$ 43.386,76 

Ficha – 173 – 3.3.90.30.00 GENEROS DE ALIMENTAÇA O 

Fonte – 01 - Tesouro  

Valor – R$ 24.872,12 

Unidade Orçamentária: 02.06 – Secretaria de Desenvolvimento Social 

Unidade Executora: 02.06.01 Fundo Municipal de Assistência Social 

Ficha – 196 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

Fonte – 01 - Tesouro  

Valor – R$ 94.000,00 

Unidade Orçamentária: 02.04 – Secretaria de Obras e Vias Públicas 

Unidade Executora: 02.04.01 Obras Públicas 

Ficha – 84 – 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 

Fonte – 01 - Tesouro 

Valor – R$ 71.060,58 

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Esta ncia Turí stica de Paranapanema, 04 de Outubro de 2019. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Estância Turística de 
Paranapanema/SP, na data supra. 

IGOR PLENS 

Secretário de Governo e Negócios Jurídicos 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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INDICAÇÃO Nº 129/2019. 
 

Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Agricultura na forma da lei, providencie em nosso 
município a campanha “Maus-tratos aos animais é crime”.  
 

JUSTIFICATIVA 
Todos os animais são protegidos por lei e é papel do cidadão zelar pela integri-
dade física dos animais, contudo, é também dever do Poder Executivo informar a 
população sobre atos que podem ser considerados maus-tratos e orientar sobre 
as formas de levar ao conhecimento dos órgãos públicos as denúncias de abu-
sos contra animais, para o fiel cumprimento da Lei.   

 
Conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 9.605/98, é considerado maus-tratos a toda 
e qualquer prática de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, do-
mésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, com pena de detenção de três 
meses a um ano e multa. Sofre a mesma pena quem realiza experiência doloro-
sa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando 
existirem recursos alternativos. Contudo a pena é aumentada de um sexto a um 
terço, caso ocorra à morte do animal. 

 
O crime de maus-tratos significa impingir ao animal qualquer tipo de sofrimento, 
seja ele físico ou psíquico. São alguns exemplos de maus-tratos: envenenamen-
to; chibatadas; açoites; mutilação; enforcamento; queimaduras; abandono; en-
carceramento em ambientes sem higiene ou de dimensões inadequadas; expor 
animais à venda em locais sem condições de higiene; promover lutas entre ani-
mais; entre outros.  

 
Diante do exposto, e considerando a importância do assunto em questão, solicito 
especial atenção de Vossa Excelência, para que concentre esforços por meio das 
Secretarias competentes para atender esta indicação, para que possamos consci-
entizar e orientar as pessoas sobre quais atitudes podem ser consideradas como 
maus tratos.  

 
Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 30 de setembro de 2019. 

 
 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 
VEREADOR 

31ª Sessão Ordinária - Quinta feira 3 de outubro de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO 130/2019 

 

No uso de minhas atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICO ao Excelentíssimo Se-

nhor Prefeito Municipal, que através dos setores competentes, viabilizem ações 

para o fomento e o Incentivo do “Turismo de Pesca” no município.  

JUSTIFICATIVA: 

O turismo de pesca é caracterizado por viajantes que buscam aliar suas 
atividades de lazer a prática da pesca amadora ou esportiva. O turismo de pesca 
vem sendo importante no cenário do turismo nacional (Brasil), pois além de movi-
mentar a economia, tem trazido benefícios como o estímulo à pesca esportiva 
(pesque e solte) e a conscientização dos pescadores amadores. Hoje várias agên-
cias de turismo realizam esse tipo de turismo, além de oferecer consultoria sobre 
os melhores roteiros para pesca, indicando as melhores opções e as espécies en-
contradas em cada região a qual o pescador pretende visitar. O Brasil protagoniza 
um cenário muito favorável para este tipo de turismo, pois, dispõe de uma enorme 
extensão litorânea com aproximadamente oito mil quilômetros, vastas bacias hidro-
gráficas e diversidade de vida aquática em diferentes biomas.  
Na sede de nossa cidade, somos banhados pelo Rio Paranapanema (que deu ori-

gem ao nome de nosso município), possuímos bairros ribeirinhos (Bairro da Pon-

te), entre outros pequenos rios e possuímos ainda uma das maiores e mais belas 

Represas de água doce: a Represa Jurumirim. Ano após ano tem ocorrido um rele-

vante crescimento da prática de pesca amadora (ou esportiva) em nossa cidade, 

devido ao aumento da incidência de espécies introduzidas como o Tucunaré 

(peixe altamente esportivo) e a Tilápia. 

Portanto, buscando fortalecer o turismo local, aumentar a diversidade de 

atrativos turísticos de nossa cidade e dessa forma, contribuir com o crescimento da 

economia e desenvolvimento de nosso município é que faço esta indicação. 

 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 30 de Setembro de 

2019. 

 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

31ª Sessão Ordinária - Quinta feira 3 de outubro de 2019 - Requerimentos 

REQUERIMENTO N° 89/2019 

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao Senhor Prefei-

to Municipal, solicitando que no prazo legal informe e envie a esta edilidade referente às lajotas retiradas das ruas na Praça da Matriz e Vila Aparecida: 

Quais as providências estão sendo adotadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal para destinação das lajotas que se encon-

tram “JOGADAS” no campo de futebol desativado “Edivaldo Arruda”?  

Os setores competentes já determinaram quais vias do município serão beneficiadas com as referidas lajotas? Em caso positivo, quais 

são essas vias?  

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referentes às providências adotadas pelo Poder Executivo para a destinação das lajotas retiradas das 

ruas na Praça da Matriz e da Vila Aparecida, em nosso município, pois como é do conhecimento de todos estão “JOGADAS” no campo de futebol desati-

vado “Edivaldo Arruda” há bastante tempo. 

Considerando ser uma boa oportunidade para contemplar as vias públicas desprovidas de calçamento aproveitando as lajotas que foram removidas, é 

de suma importância que o empenho do Poder Executivo com o intuito de realizar a recuperação plena das vias do nosso município. 

Saliento ainda, que as informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas 

funções e também servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, que anseiam por melhorias nas vias públicas do o nosso município. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 30 de setembro de 2019. 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11334574/artigo-32-da-lei-n-9605-de-12-de-fevereiro-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1036358/lei-de-crimes-ambientais-lei-9605-98
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REQUERIMENTO N°  90/2019 

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 93 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao senhor 

Prefeito Municipal, solicitando que no prazo legal informe a esta edilidade 

referente à reforma do Hospital Leonardus Van Melis, localizado na sede 

do município, o que segue: 

Existe orçamento para aquisição de materiais, custos indiretos e mão de 

obra para a pintura geral do prédio do Hospital Leonardus van Melis? 

Em caso negativo, quais medidas estão sendo adotadas pelos setores 

competentes da Prefeitura Municipal para que sejam realizados os orça-

mentos necessários? 

Existe interesse do Poder Executivo em realizar uma parceria público-

privada para a realização da referida reforma? 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referentes às providên-

cias adotadas pelo Poder Executivo Municipal para disponibilizar com 

URGÊNCIA um orçamento para aquisição de materiais, custos indiretos 

e mão de obra para a pintura geral do prédio do hospital municipal, pois 

como é do conhecimento de todos em maio do presente ano encaminhei 

a Indicação nº 75/2019 tratando sobre o mesmo assunto, porém até a 

presente data não obtivemos nenhuma resposta do Poder Executivo, 

demonstrando total desinteresse em realizar a parceria público-privada 

com a finalidade de proporcionar melhorias para a população que utiliza 

o nosso hospital. 

 Considerando a importância da realização de um orçamento detalhado 

para que possamos buscar empresas interessadas em realizar parcerias 

com a finalidade de ajudar o Poder Executivo Municipal; 

Considerando a importância de somar forças entre o Poder Legislativo, 

Poder Executivo e a iniciativa privada, como alternativa para sanar as 

dificuldades encontradas pela Administração Pública devido à falta de 

recursos; 

Considerando ser o único hospital do nosso município, é de suma im-

portância que seja realizada essa reforma para disponibilizar um bom 

atendimento aos cidadãos.. 

Saliento que as informações supracitadas servirão para o cumprimento 

das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de 

suas funções, visando garantir a qualidade no atendimento e a seguran-

ça dos pacientes que utilizam o atendimento hospitalar municipal. 

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

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

31ª Sessão Ordinária - Quinta feira 3 de outubro de 2019 - Requerimentos 

Requerimento de Pesar nº 91/2019. 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as for-

malidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um 

voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. DALILA DAS DORES DE 

ALMEIDA, ocorrido em Paranapanema, no dia 23 de setembro de 2019, 

fato este que causou grande consternação perante todas as camadas soci-

ais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, per-

tencente que era a tradicional família aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a fa-

mília enlutada, através de seus filhos: Edson, Osmar, Walter, Elza, Adria-

na, Andrea e Fabiana, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sen-

timentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.  

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 03 de outubro de 2019. 

WALTER KLEY MENCK                     LEONISIO MARTINS FILHO 

   VEREADOR/PRESIDENTE                               VEREADOR 

REQUERIMENTO nº 92/2019 

Prezado Senhor Prefeito,  

Considerando a matéria veiculada no site da prefeitura Municipal 

nesta data, 30 de Setembro, sobre a “Pedreira” localizada na Ilha dos Sol, 

onde apresenta as seguintes informações e frases: “Lá em Brasília, seria um 

dos trechos mais complicados a ser percorrido, porém com cobranças e contatos 

com parceiros conseguimos a liberação na ANM – Agencia Nacional de Minera-

ção” e “Ainda não podemos começar a extração, estamos aguardando a 

liberação da CETESB, que deverá acontecer muito em breve, daí sim estaremos 

regulamentados e liberados para começar a retirar o cascalho” comentou o Prefei-

to com assessores e secretários” 

Requeiro portanto, conforme prevê o Art. 93 – R.I., as seguintes In-

formações do Poder Executivo: 

Que seja apresentado de forma detalhada à esta Câmara Municipal 

todo o processo para a liberação da Pedreira; o que já foi feito e 

o que ainda falta de documentação/autorização (fornecer cópias 

de todos documentos/protocolos); 

Já foi encaminhado documentação à CETESB? Caso sim, fornecer 

cópias e informações do processo atualizado; Caso não, se há 

uma agenda ou data prevista; 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 30 de Setembro de 2019 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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REQUERIMENTO Nº  93/2019 
Requeiro na forma regimental, seja oficiado o Sr. José Maria Alves – DD. Prefeito 
Municipal, para que determine à Secretaria Municipal Competente, no sentido de 
informar as respostas para as questões elencadas abaixo: 
Informações atualizadas sobre Convênio entre o Município com a União para fisca-
lização e cobrança do Imposto sobre Propriedade Rural - ITR. 
Valor arrecadado nos anos de 2017 e 2018 com o Imposto Sobre Propriedade Ru-
ral – ITR.  

   
JUSTIFICATIVA 

 
Realizando uma rápida pesquisa no site da Receita Federal (anexado) foi 

constatado que o município de Paranapanema não possui mais convênio com a 

União com relação ao Imposto Sobre Propriedade Rural - ITR.  

De acordo com a Constituição Federal, 50% da arrecadação do Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR cabe aos municípios. Porém, Os Muni-

cípios conveniados com a Receita Federal do Brasil (RFB) para fins de fiscaliza-

ção, arrecadação e cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR) podem ficar com a 

totalidade do produto de sua arrecadação. 

Considerando o cenário pessimista de arrecadação tributária para o Muni-

cípio de Paranapanema, e as possíveis medidas a serem tomadas pela Prefeitura 

para contrapor o impacto negativo deste cenário, motivo que fundamenta este pe-

dido. 

  

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 01 de outubro de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK 
PRESIDENTE 

31ª Sessão Ordinária - Quinta feira 3 de outubro de 2019 - Requerimentos 

Requerimento de Pesar nº 94/2019. 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as for-

malidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um 

voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. URBANO ALVES DE ME-

LO, ocorrido em Paranapanema, no dia 02 de outubro 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 fa-

mília enlutada, através de seus filhos: Adilson e Maria Aparecida, transmi-

tindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legis-

lativo pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 03 de outubro de 2019. 

 

WALTER KLEY MENCK               LIOR FERREIRA MENDES JUNIOR 

 VEREADOR/PRESIDENTE                            VEREADOR  
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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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