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Institucionais 

A convocação vem sendo noticiada em todos os canais de comunica-
ção do Brasil, e a medida é necessária, pois grande parte do eleitora-
do, onde a biometria é obrigatória, como no caso de Paranapanema, 
ainda não se deram conta do curto prazo para realizar o cadastro. Pa-
ranapanema está inclusa nos municípios onde a biometria é obrigató-
ria, para que o eleitor possa expressar sua escolha através do voto, 
nas próximas eleições, que acontecem em 2020, para prefeitos e ve-
readores. Para facilitar a vida dos eleitores de Paranapanema, Cam-
pos de Holambra e Zona Rural, o Cartório Eleitoral de Avaré, respon-
sável pelo eleitorado do município, disponibilizou o cadastramento na 
cidade. Apesar da medida facilitadora, segundo os organizadores da 
biometria em Paranapanema, milhares de eleitores ainda não fizeram 
o cadastramento. A contar de hoje até o dia 19 de dezembro, data li-
mite para fazer o cadastramento, são exatos 40 dias úteis para atendi-
mento dos aproximados 4.500 eleitores que ainda não realizaram a 
biometria, um curto espaço de tempo para um grande número de pes-
soas. Importante que o eleitor se atente ao prazo e faça o cadastro, 
pois após a data limite, 19 de dezembro de 2019, automaticamente o 
título de quem não fizer a biometria, será cancelado. A pessoa que 
tiver seu título cancelado, perderá alguns benefícios como: não poder 
votar nas próximas eleições, será impedido de tirar passaporte, cartei-
ra de identidade, tomar posse em concurso público, fazer emprésti-
mos em estabelecimentos mantidos pelo Governo Federal entre ou-
tras complicações. O atendimento aos eleitores que ainda não fizeram 
o cadastramento da biometria, é de segunda a sexta feira das 8:00 hs 
às 20:00 hs, mediante distribuição de senhas ou de agendamento pa-
ra o dia seguinte, que fica a critério do requerente. O agendamento 
poderá ser realizado por qualquer pessoa, não havendo a necessida-
de da presença do próprio eleitor, bastando apenas ter o nome com-
pleto da pessoa interessada. Para o cadastramento biométrico é ne-

cessário que o eleitor compareça no local agendado, ou seja, em Pa-
ranapanema na Câmara Municipal que fica rua Manoel Domingues 
Leite, 415 (Praça da Matriz), portando os seguintes documentos: Do-
cumento de identidade original (RG), Certidão de Nascimento ou Cer-
tidão de Casamento e CNH – Carteira Nacional de Habilitação; Com-
provante de residência atual que pode ser conta de água, de energia 
elétrica ou de telefone; CPF – Cadastro de Pessoa Física caso pos-
sua; Título de Eleitor antigo se possuir; Comprovante de alistamento/
Dispensa do Serviço Militar, somente para o primeiro título de homens 
com idade entre 18 e 45 anos. O atendimento aos eleitores em Para-
napanema, é uma iniciativa exclusiva da Justiça Eleitoral, importante 
lembrar que a prestação dos serviços eleitorais ao município, não está 
vinculada a nenhuma solicitação de agentes políticos local ou de agre-
miações partidárias. 

Biometria em Paranapanema, prazo termina em 19 de dezembro, e você já fez a sua? 
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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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