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Institucionais 

No final do mês de setembro, o prefeito Zé Maria recebeu a notícia de que a ANM – Agência Nacional de Mineração, havia expedido a liberação da explora-

ção da pedreira da Ilha do Sol, e com a frase “Lá em Brasília, seria um dos trechos mais complicados a ser percorrido”, o chefe do executivo comemorou 

com secretários a conquista. Abrindo esta semana, a comemoração é em dose dupla, já que a CETESB emitiu documento liberando em 100% a exploração da 

pedreira. A notícia chegou por meio do secretário da agricultura Francis Dantas que acompanhou todo o processo desde que assumiu a pasta. Segundo o 

prefeito, a pedreira já pode começar a ser explorada, o que vai beneficiar e muito a manutenção das estradas rurais. A pedreira está liberada até 2024 e deve 

começar a extração conforme cronograma de manutenção e prioridade da secretaria de Vias Públicas, que tão logo possa, começará a retirada do material. 

“Quero agradecer o empenho e a colaboração dos amigos lá em Brasília, que muito nos auxilio na liberação da pedreira, agradeço ainda a todos que de al-

guma forma lutou para que esta conquista fosse possível”. Comentou o prefeito. Com a liberação da pedreira, a prefeitura terá uma economia considerável, 

já que até então, para fazer a manutenção de estradas, a municipalidade comprava o cascalho. Abaixo você confere a Licença de Operação expedida pela 

CETESB. 

Prefeito Zé Maria informa que a pedreira da Ilha do Sol, está 100% liberada 

Continua nas folhas 3 ... 
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Institucionais 

Continuação da Licença Expedida pela CETESB 

Continua nas folhas 4 ... 
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Institucionais 

Continuação da Licença Expedida pela CETESB 
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Lei 

LEI Nº 1277 DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

“Dispõe sobre a proibição de fogos de artifício que causem estouros e estampidos no Município da Estância Turística de Paranapanema. 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faz saber 

que a Câmara Municipal DECRETA e que eu sanciono e promulgo a presente lei: 

Art. 1º - Fica proibida a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, no Município da Estância Turística de Pa-

ranapanema. 

Parágrafo Único.  A proibição à qual se refere este artigo estende-se a todo o município, em recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas 

e locais privados. 

Art. 2° - O manuseio, a utilização, a queima ou a soltura de fogos de artifício em desconformidade com o disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis à pu-

nição com o pagamento de multa e às seguintes sanções:  

I - multa de 500 UFESP’s ao estabelecimento comercial que descumprir o disposto no caput do art.1º;  

II dobra do valor da multa na reincidência;  

III - multa de 300 UFESP’s, à Pessoa Física, pelo descumprimento do disposto nesta lei; 

IV - interdição das atividades, combinada com a multa prevista no inciso II, deste artigo, quando o infrator for empresa responsável pelo espetá-

culo pirotécnico. 

V – Todas as atividades comemorativas desenvolvidas no Município, obrigatoriamente usarão fogo de artifício sem estampido e deverão obter 

alvará de autorização na Prefeitura.  

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publi-

cação. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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 

Extrato de Termo Aditivo 

CONTRATADA:THAISA R. SALMAZO- ME 

CONTRATO N°: 58/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de concentradores de oxigênio para o Hospital Leonardus Van Melis 

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/10/2019 e encerrando-se em 02/10/2020, na forma do inciso II, 
do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 03/10/2019.  

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modali-
dade Pregão Presencial Nº 39/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa visando o fornecimento de oxigênio medicinal e ar comprimido en-
vasado em cilindros de aço, incluindo o fornecimento dos cilindros em comodato, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os 
envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados na Divisão/Expedientes de Protocolos até as 09h00min do dia 22 
de outubro de 2019. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horá-
rio de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores infor-
mações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Pre-
feito Municipal, 08/10/2019. 

Aviso de Licitação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

Ratificação 

Por erro de diagramação, não foi publicada a justificativa do Requerimento 92/2019, publicado na edição 217/2019 

do dia 07 de outubro de 2019, na página 05, a qual passamos a publicar na íntegra. 

31ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 07 de outubro de 2019 - Requerimento 

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 Mineração” 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 Prefeito com assessores e secretários” 

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

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Presidente, nobres Vereadores desta Casa de Leis, desde 2017, quando do início de meu trabalho como Vereador tenho me colocado à dispo-

sição do Poder Executivo para auxiliá-lo apresentando os pedidos da população e buscando a melhoria dos serviços públicos, através das Indicações, Ofícios, 

Projetos de Lei e Requerimentos, e até mesmo cobrando no uso da palavra na Tribuna, que é o que a Lei permite ao Vereador.  

Fiquei feliz em receber esta boa notícia, de mais uma etapa vencida, mas peço que este processo não seja mais um capítulo de novela, é preciso que 

o Poder Executivo possa finalmente, dentro da Lei, utilizar os recursos e matéria prima da Pedreira para os devidos reparos e  conservação das vias do muni-

cípio. Para isso peço o apoio dos nobres colegas na aprovação deste Requerimento.    

Senhor Prefeito, responder este Requerimento, é importante porque as vezes, muitas questões deixam de ser solucionadas por falta de informações 

e dados mais transparentes. Ressalto que, desde que apresentei o Requerimento nº 43/2017, tenho proposto reuniões e cobrado por ações e transparência 

da Prefeitura Municipal em resolver a questão da Pedreira, localizada na Ilha do Sol e que algumas vezes esta questão tenha ficado prejudicada por mudan-

ças no quadro da equipe de Secretários ou até mesmo por falta de informações.  

Buscando exercer a função fiscalizadora desta egrégia Casa de Leis, para que tenhamos em mãos informações para que possamos contribuir com a 

liberação real da Pedreira, é que solicito o atendimento das informações solicitadas neste requerimento e mais uma vez me coloco à disposição do Poder 

Executivo, para ajudar no que estiver em minha alçada. 

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

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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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