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Institucionais 

Idealizado e organizado pela ACIAPAR e Secretaria de Turismo, Cultu-

ra e Esporte, o 1º Torneio do Alimento em prol da APAE de Paranapa-

nema, alcançou seu objetivo que foi a integração social através do 

esporte e ajudar a entidade que assim como outras passa por dificul-

dades. O torneio teve início no dia 29 de setembro e neste final de 

semana aconteceu a grande final que ficou assim definida: a equipe 

da Prefeitura ficou com o 3º lugar na disputa contra o PSV com resul-

tado de 2 a 1, destacando o capitão da equipe da Prefeitura Gentil 

Arruda. Juventus Serrinha e Vila Maria disputaram a grande final on-

de ficaram empatados nos 2 a 2 no tempo regulamentar e na dispu-

ta em pênaltis o Juventus Serrinha levou a melhor marcando 3 gols 

contra 2 da Vila Maria. A final prestigiada por autoridades e o presi-

dente da entidade beneficiada Junior Plens, que entregou os troféus 

e medalhas e agradeceu a participação e colaboração de todos. 

“Esta foi mais uma ação em prol da APAE que como muitas outras 

entidades vem enfrentando dificuldades financeiras, e nem tudo po-

demos esperar dos poderes públicos, por isso tivemos a iniciativa de 

unir o útil ao agradável, ou seja, proporcionar através do esporte a 

integração social e ajudar a APAE. Atingimos nosso objetivo”. Con-

cluiu Junior Plens. Centenas de atletas participaram desta ação con-

junta entre ACIAPAR e Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a mo-

dalidade aconteceu nos finais de semana no estádio municipal Pro-

fessor Pedro Sanches e contou com a colaboração expressiva de di-

rigentes de equipes, funcionários da secretaria de turismo e a popu-

lação que prestigiou o evento. A diretoria da ACIAPAR e da APAE 

agradecem todos os envolvidos que de alguma forma colaboraram 

para realização do evento. O secretário de Turismo, Cultura e Esporte 

Edivaldo Batista agradeceu aos funcionários da prefeitura, à popula-

ção e aos dirigentes e atletas das equipes.     

Juventus Serrinha é a campeã do 1º Torneio do Alimento 

As obras de implantação de água tratada no bairro do Mato Dentro, 

começou em meados de junho e após 3 meses de serviços, as conclu-

sões dos trabalhos estão próximas. Esta semana, funcionários da Sa-

besp e Prefeitura, estão na fase de colocação de bombas e dutos pa-

ra fazer os testes e finalizar a obra. Foram 16 quilômetros de canos so-

terrados para que a água possa chegar à comunidade do Mato Den-

tro. As reivindicações dos moradores são de muitos anos, para que 

água tivesse uma solução final e que atendesse a toda demanda. 

Construção de reservatório e perfuração de poço artesiano, foram as 

primeiras iniciativas que aconteceram no bairro, depois vieram outras 

como o abastecimento através de caminhões pipa. Agora, com a 

conclusão da obra, os moradores vão ter a oportunidade de ter em 

suas residências a água tratada e canalizada, lembrando que a partir 

do momento em que as obras forem entregues, cada morador que se 

interessar em obter os serviços de fornecimento de água, deverá efe-

tuar o pedido na Sabesp. Segundo a OMS, cada R$ 1,00 investido em 

saneamento básico ou água tratada, R$ 5,00 são economizados na 

saúde, com esta consciência foi que o prefeito Zé Maria e sua equipe 

buscaram a parceria para que a comunidade do bairro fosse benefi-

ciada com o bem mais precioso da vida, a água. A obra ainda está 

em andamento e nas próximas semanas deve ser concluída, disse o 

secretário do Meio Ambiente Renato Negrão. 

Água do Mato Dentro está em fase final 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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33ª Sessão Ordinária - quinta feira, 17 de outubro de 2019 - Indicações 

INDICAÇÃO 136/2019 

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

(Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao 

setor competente, especialmente Secretaria Municipal de Vias Públicas, Secretaria de 

Obras e Secretaria do Meio Ambiente, viabilizem Reparos, Manutenção de guias e lajotas e 

limpeza nas Ruas do Bairro CDHU – Campos de Holambra e Bairro Sapé e que sejam in-

cluídos recursos no Orçamento 2020 (Conforme LDO) para obras nesses Bairros.  

JUSTIFICATIVA: 

Desde 2017, quando iniciei meu trabalho nesta Câmara Municipal, representando a 

população como seu Vereador eleito tem feito Indicações e Requerimentos solicitando pro-

videncias quanto a manutenção de guias e lajotas do Bairro CDHU de Campos de Holam-

bra e Bairro Sapé. Em outras oportunidades solicitei à Prefeitura Municipal que viabilizasse 

a limpeza, manutenção de guias e lajotas, inicialmente considerando mão de obra da pró-

pria Prefeitura ou até mesmo terceirizada, caso necessário. O fato é que até a presente 

data, nada vem sendo feito em relação a essas ruas pelo Poder Executivo nesses Bairros, 

nem mesmo a elaboração de Projeto para tentar viabilizar recursos através de parlamenta-

res ou Governos Estadual e Federal. 

Mais uma vez, procurando garantir o direito e assegurar aos cidadãos e visitantes 

de nossa querida Estância Turística a boa conservação de suas vias de acesso, em especi-

al para os munícipes que moram no CDHU – Campos de Holambra  e Bairro Sapé peço 

atenção da equipe da Prefeitura Municipal para viabilizarem a manutenção e reparo nas 

guias e lajotas das ruas do referido Bairro, e de maneira mais urgente, que seja também 

efetuada a troca de lâmpadas queimadas nessas ruas. 

Aproveito a ocasião, para mais uma vez me colocar à disposição para auxiliar o 

Poder Executivo no que a legislação permite ao Vereador. Destaco e agradeço o atendi-

mento de minha Indicação nº 24/2019: que solicitei a Pavimentação com lajotas de trecho 

da avenida João Seleiro e Estrada Municipal "Dito Candido" para o acesso ao novo conjunto 

Habitacional "Adir Pires Ramos", onde o Governo Municipal conseguiu efetuar os devidos 

reparos.  

Certo de que o Senhor Prefeito irá tomar as providências necessárias para o aten-

dimento desta indicação, para atender a população do Bairro CDHU Campos de Holambra 

e Bairro Sapé, antecipadamente agradeço a atenção. 

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 14 de Outubro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº 137/2019 

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 das Secretarias Municipais competentes tomem providências para Sinali-

zação Vertical (Placas) e Sinalização Horizontal (piso, guias e faixas) dos “Pontos/

Paradas de Ônibus, bem como implantação de abrigos nos Pontos” em todo o mu-

nicípio. 

JUSTIFICATIVA: 

Esta Indicação tem como objetivo principal melhorar a mobilidade urbana, facili-

tando o dia a dia dos motoristas e proporcionando segurança para os pedestres e usuários 

do transporte coletivo no município, porque atualmente não há sinalização adequada, tão 

pouco demarcação dos pontos de ônibus (faixas, pintura de guias, placas, etc.), e em 

grande parte dos pontos/paradas não há também abrigo para os usuários. 

 De acordo com o Código Nacional de Transito, a sinalização é obrigatória, 

pois é determinante para a comunicação visual e segurança. 

 Destaco ainda, que em relação aos abrigos, nosso município conta com a 

Lei Municipal que instituiu o “Programa Adote um Ponto de Ônibus” onde empre-

sas podem ser parceiras do Governo Municipal para a implantação de abrigos/

pontos de ônibus, basta a Prefeitura aplicar a Lei.   

Sendo assim, peço que os Setores competentes tomem as devidas provi-

dências, afim de orientar melhor o trânsito e acima de tudo, evitar acidentes. 

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 14/10/2019. 

Atenciosamente, 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº 138/2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Se-

cretaria Competente na forma da lei, verifique a possibilidade de construir uma 

quadra de futebol society no Conjunto Habitacional “Adir Pires Ramos”, localizado 

na sede do município. 

JUSTIFICATIVA 

Como é de conhecimento de todos, o recém-inaugurado complexo ha-

bitacional “Adir Pires Ramos” é afastado do centro da cidade, encontrando-se dis-

tante do ginásio municipal e dos demais campos de futebol do município, portanto 

é de suma importância que o Poder Executivo viabilize a construção de uma qua-

dra de futebol society para atender as inúmeras  famílias do conjunto habitacional 

supracitado. 

Cumpre esclarecer que é dever do Poder Público fomentar a prática 

esportiva aos cidadãos, com foco na promoção da saúde e do bem estar, diante 

dessa situação, solicito em caráter de urgência as medidas cabíveis para que pos-

samos construir a referida quadra e atender a solicitação dos moradores do con-

junto habitacional “Adir Pires Ramos”, que anseiam por um local para prática de 

atividades físicas e momentos de lazer. 

             Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a 

referida indicação, em nome da população antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 14 de outubro de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

INDICAÇÃO Nº 139/2019. 

             Indico na forma regimental ao Senhor Prefeito que, juntamente com a Se-

cretaria Competente na forma da lei, providencie os reparos que se fizerem neces-

sários na ponte localizada no Bairro Faxinal, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

              A presente indicação se faz necessária devido à ponte supracitada se 

encontrar em péssimas condições de trafegabilidade, causando sérios transtornos 

aos moradores, estudantes e trabalhadores que utilizam essa via diariamente, vis-

to se tratar de ponte de um bairro bastante populoso, estando localizada em uma 

malha viária importantíssima para o escoamento de produtos agrícolas, pois como 

é de conhecimento de todos, nosso município é um dos maiores pólos agrícolas 

do estado de São Paulo. 

 Diante dessa situação, solicito em caráter de urgência as medidas cabíveis 

para atender essa demanda visando garantir a segurança dos pedestres e moto-

ristas de veículos que necessitam transitar por essa via, com o intuito principal de 

preservar a integridade física e a vida dos usuários. 

             Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a 

referida indicação, para prevenir que acidentes indesejáveis aconteçam com nos-

sos munícipes, em nome da população antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 14 de outubro de 

2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 
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33ª Sessão Ordinária - quinta feira, 17 de outubro de 2019 - Requerimentos 

REQUERIMENTO Nº 96/2019 

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 93 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao senhor Prefeito Munici-
pal, para que preste as seguintes informações referentes às obras de pavimenta-
ção asfáltica no Conjunto Habitacional Adir Pires Ramos, o que segue: 

O setor responsável pela fiscalização e acompanhamento 
da execução contratual da Prefeitura já tomo as medi-
das cabíveis em relação à obra mal executada na pavi-
mentação asfáltica do Bairro CDHU “Adir Pires Ramos”? 
Se positivo, informar quais foram.  

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – 
CDHU, já foi oficiada sobre as falhas de execução do 
serviço?  

Em qual fase se encontra o pagamento pelos serviços con-
tratados? 

Justificativa 

Em 25 de julho de 2019, foi sacramentada a entrega oficial das 133 mora-
dias do novo bairro do município denominado Conjunto Habitacional Adir Pires 
Ramos. 

Ocorre que passado apenas dois meses e meio da entrega oficial, em visi-
ta ao local constatei que a pavimentação asfáltica já se encontra com várias fissu-
ras, desgastes e até mesmo alguns buracos (fotos em anexo), demostrando clara-
mente falhas de execução que podem ter originado em virtude da utilização de 
materiais de má qualidade, aplicação de métodos construtivos inadequados, inexe-
cução parcial de etapas do projeto, erros nos projetos, etc. 

Diante dos prejuízos advindos em relação aos fatos relatados, cabe ao 
Poder Público cobrar da empresa responsável pela obra a obrigação de reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contra-
to em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados, conforme determinado no art. 69 da Lei 8.666/93.  

Contando com o apoio dos Nobres Pares, para efetivamente cumprir a 
função constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar os atos da Administração 
Pública, justifica-se este Requerimento. 

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 14 de outubro de 
2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 

REQUERIMENTO N° 97/2019 

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

da Câmara Municipal de Paranapanema, seja oficiado ao senhor Prefeito Munici-

pal, solicitando que no prazo legal informe a esta edilidade referente à BANDA 

MUNICIPAL do nosso município: 

Já foi formalizada a contratação de professor para ministrar 

as aulas da Banda Municipal? Em caso positivo, enviar 

uma cópia do contrato. 

Quais dias da semana serão realizadas as aulas? 

Quantos alunos serão atendidos nas aulas da Banda Munici-

pal? 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referentes às providências 

adotadas pelo Poder Executivo para restabelecer e manter as atividades da 

BANDA MUNICIPAL, pois resgatar as atividades da Banda Municipal é um ver-

dadeiro resgate da história e do valor cultural das tradições em nosso municí-

pio, e como é do conhecimento de todos, a Banda Municipal estava com as 

atividades suspensas. 

Considerando que a Banda Municipal formada por jovens estudantes tem como 

objetivos promover o estudo técnico musical e agregar valores fundamentais na 

formação dos integrantes, é de suma importância que seja resgatada para abri-

lhantar ainda mais os eventos cívicos e festividades do nosso município. 

Saliento que as informações solicitadas servirão para o cumprimento das obri-

gações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções e 

também servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, já que foi proto-

colado nesta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 32/2019 para abertura de 

crédito suplementar, que tem como uma das justificativas, a necessidade de 

recursos para contratação de professor para a Banda de Música Municipal. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 14 de outubro de 2019.  

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE  

REQUERIMENTO N°  98 /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, soli-

citando que no prazo legal informe a esta edilidade referente à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte: 

Quais são as modalidades esportivas disponíveis gratuitamente em nosso município? 

Atualmente existem quantos alunos matriculados nas aulas das modalidades esportivas de voleibol, futsal, basquete e atletismo? 

 Em caso de não estarem sendo ministradas aulas de nenhuma das modalidades supracitadas, existe previsão para iniciar essas atividades? 

Existem servidores designados pela Secretaria supracitada para manutenção do Estádio Municipal Pedro Sanches e do Ginásio Municipal Ivo dos 

Santos? 

JUSTIFICATIVA  

Considerando que atualmente temos conhecimento de poucas modalidades esportivas ativas no município. 

Considerando a necessidade de fomentar a prática de atividades físicas aos munícipes. 

Considerando que a prática esportiva é a garantia de um futuro melhor e mais saudável, é de suma importância que o Poder Públ ico disponibilize modalidades esporti-

vas, com foco na promoção da saúde, no desenvolvimento intelectual e no lazer dos cidadãos. 

Saliento que as informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções e também ser-

virão para prestar esclarecimentos aos munícipes, que anseiam por mais modalidades esportivas no município e locais apropriados para a prática dessas atividades. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 14 de outubro de 2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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33ª Sessão Ordinária - quinta feira, 17 de outubro de 2019 - Requerimentos 

REQUERIMENTO N° 99/2019 

Requeiremos 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 às Notificações de Alertas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

Quais foram às medidas adotadas pelo Poder Executivo Municipal, voltadas ao saneamento das ocorrências descritas nas referidas notificações de 

alertas em anexo? 

Atualmente existem servidores designados para cumprir o calendário de transmissões exigidas no Sistema Audesp do TCE/SP? 

JUSTIFICATIVA  

Considerando que os relatórios de alertas são documentos gerados automaticamente pelo Sistema Audesp com a finalidade de informar aos órgãos jurisdicionados as 

situações desfavoráveis ou irregulares relacionados à gestão fiscal, instruções do tribunal, índices de aplicações no ensino e na saúde; 

Considerando que os alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a função especial de alertar os órgãos públicos quando houver infringência 

ou risco de infringência a preceitos básicos de gestão do dinheiro público; 

Considerando que o instituto do alerta vem sendo, cada vez mais reconhecido pelas Cortes Judiciárias, é de suma importância que o Prefeito Municipal tome as medi-

das cabíveis visando às correções necessárias, pois a omissão após notificação das ocorrências podem ser consideradas intencionais, se tornando passível das san-

ções previstas em lei. 

Salientamos que as informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 14 de outubro de 2019. 

         WALTER KLEY MENCK                     MAURÍCIO PESSIN IBANEZ 

                PRESIDENTE                                            VEREADOR 

33ª Sessão Ordinária - quinta feira, 17 de outubro de 2019 - Projetos de Lei 

JUSTIFICATIVA: AOS PROJETOS DE LEIS SEGUINTES 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade oficializar e denominar 

a referida via pois tal logradouro não possui denominação oficial, o que im-

pediria os proprietários e futuros moradores de receberem suas correspon-

dências, bem como regularizar a numeração da residência e imóvel junto à 

prefeitura municipal, além da implantação de serviços de fornecimento de 

água e energia elétrica, visto que é um empreendimento em plena constru-

ção. 

Ressalto que o Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, é um 

empreendimento de cunho social, que foi constituído a partir de 2009, atra-

vés de uma Cooperativa Habitacional (COOHABRAS) e através de uma 

Associação (Associação do Movimento dos Trabalhadores de Luta pela 

Moradia da Estância Turística de Paranapanema).  

Somente a partir de 2017, conseguiu obter licenças para implanta-

ção das obras de saneamento básico (SABESP, CETESB e Secretaria Es-

tadual do Meio Ambiente) e em 2018 teve sua aprovação definitiva no 

GRAPROHAB – Secretaria Estadual de Habitação, contando com o traba-

lho e apoio de parlamentares e deste Vereador, podendo assim iniciar as 

obras em 2019. 

No dia 06 de Outubro de 2019, durante reunião da Associação 

(segue cópia da Ata), foi escolhido de maneira democrática pelos associa-

dos presentes, a denominação da referida Rua (conforme planta/projeto 

aprovado em anexo), a qual, eu MAURICIO IBANEZ, vereador em exercí-

cio, encaminho este Projeto de Lei para apreciação do Plenário da Câmara 

Municipal. Peço ainda o apoio dos demais vereadores, para a aprovação 

deste importante projeto para o Conjunto Habitacional “Residencial Pôr do 

Sol”.  

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador  

PROJETO DE LEI Nº 19/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “A” localizada no Conjunto Habitacional Resi-

dencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte 

Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua BRASIL” a atual Rua “A” (conforme planta do projeto 

em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito Campos de 

Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 20/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “B” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua ESTADOS UNIDOS” a atual Rua “B” (conforme 

planta do projeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no 

Distrito Campos de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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33ª Sessão Ordinária - quinta feira, 17 de outubro de 2019 - Projetos de Lei 

PROJETO DE LEI Nº 21/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “C” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o se-

guinte Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua ESPANHA” a atual Rua “C” (conforme planta do 

projeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito 

Campos de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 22/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “D” localizada no Conjunto Habitacional Resi-

dencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte 

Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua SUIÇA” a atual Rua “D” (conforme planta do projeto 

em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito Campos de 

Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 23/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “E” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua PORTUGAL” a atual Rua “E” (conforme planta do 

projeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito 

Campos de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 24/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “F” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua JAPÃO” a atual Rua “F” (conforme planta do projeto 

em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito Campos 

de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 25/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “G” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua ALEMANHA” a atual Rua “G” (conforme planta do 

projeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito 

Campos de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 26/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “H” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua ARGENTINA” a atual Rua “H” (conforme planta do 

projeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito 

Campos de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 27/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “L” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua FRANÇA” a atual Rua “L” (conforme planta do pro-

jeto em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito Cam-

pos de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

PROJETO DE LEI Nº 28/2019 

“Dispõe sobre a denominação da Rua “M” localizada no Conjunto Habitacional Re-

sidencial Pôr do Sol no Distrito Campos de Holambra” 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguin-

te Projeto de Lei: 

Art.1º - Fica denominada “Rua ITÁLIA” a atual Rua “M” (conforme planta do projeto 

em anexo), do Conjunto Habitacional Residencial Pôr do Sol, no Distrito Campos 

de Holambra, neste município. 

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

“Sala das Sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO” em 07/10/2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

Vereador 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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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