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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, 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 elei-
ções, será impedido de tirar passaporte, carteira de identidade, tomar 
posse em concurso público, fazer empréstimos em estabelecimentos 
mantidos pelo Governo Federal entre outras complicações. O atendi-
mento aos eleitores que ainda não fizeram o cadastramento da biome-
tria, é de segunda a sexta feira das 8:00 hs às 20:00 hs, mediante dis-
tribuição de senhas ou de agendamento para o dia seguinte, que fica 
a critério do requerente. O agendamento poderá ser realizado por 
qualquer pessoa, não havendo a necessidade da presença do próprio 
eleitor, bastando apenas ter o nome completo da pessoa interessada. 
Para o cadastramento biométrico é necessário que o eleitor compare-

ça no local agendado, ou seja, em Paranapanema na Câmara Munici-
pal que fica rua Manoel Domingues Leite, 415 (Praça da Matriz), por-
tando os seguintes documentos: Documento de identidade original 
(RG), Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento e CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação; Comprovante de residência atual 
que pode ser conta de água, de energia elétrica ou de telefone; CPF – 
Cadastro de Pessoa Física caso possua; Título de Eleitor antigo se 
possuir; Comprovante de alistamento/Dispensa do Serviço Militar, so-
mente para o primeiro título de homens com idade entre 18 e 45 anos. 
O atendimento aos eleitores em Paranapanema, é uma iniciativa ex-
clusiva da Justiça Eleitoral, importante lembrar que a prestação dos 
serviços eleitorais ao município, não está vinculada a nenhuma solici-
tação de agentes políticos local ou de agremiações partidárias. 

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

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Decreto 
DECRETO N° 1786 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019 

 

“Dispõe sobre a alteração do artigo 2º do decreto 1.780 de 27 de agosto de 2019”. 

 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;  

CONSIDERANDO, que o período do mandato para os membros do CACS- FUNDEB, estabelecido no Decreto 1.662/2017 era entre 01/09/2017 a 31/08/2019; 

 

CONSIDERANDO que por equívoco o Decreto 1.780/2019 em seu artigo 2º estabeleceu o período do mandato para os membros do CACS -FUNDEB entre 
27/08/2019 a 26/08/2021, não respeitando o encerramento do mandato anterior. 

DECRETA: 

Art. 1°. O Artigo 2º do Decreto 1.780 de 27 de agosto de 2019 passa a ter a seguinte redação:  

Art. 2°. O mandato para estes membros compreenderá o período de 01 de Setembro de 2019 a 31 de Agosto de 2021.  

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando -se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 23 de outubro de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

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

 

VERLY CÁSSIA DE LIMA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DECRETO N° 1.787 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019 

“Dispõe sobre o Feriado “Dia do Funcionário Público Estadual” do artigo 3º do Decreto 1.751 de 18 de dezembro de 2018”. 

 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;  

 

CONSIDERANDO que o artigo 3º do Decreto 1.751 de 18 de dezembro de 2018, estabelece que no dia 28 de outubro de 2019 é considerado Feriado  Esta-
dual (Dia do Funcionário Público); 

 

CONSIDERANDO, que em 17 de janeiro de 2019, nos termos da Portaria nº 01/2019 SMEC, o Conselho Municipal da Educação aprovou o Calendário  Mu-
nicipal Escolar para o corrente ano, incluindo o dia 28 de outubro de 2019 como dia letivo; 

 

CONSIDERANDO que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, deverá cumprir 200 DIAS LETIVOS estabelecido em seu calendário;  

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Fica estabelecido que a Secretaria Municipal de Educação, bem como suas Unidades Escolares não serão abrangidos pelo FERIADO “DIA DO 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO” do dia 28/10/2019. 

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando -se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, 25 de outubro de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

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

 

VERLY CÁSSIA DE LIMA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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34ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 24 de outubro de 2019 - Indicações 
INDICAÇÃO N° 140/2019 

 
O Vereador que abaixo subscreve, indica na forma regimental ao Excelen-

tíssimo Senhor José Maria Alves, Prefeito Municipal da Estância Turística de Para-
napanema, para que juntamente com a Secretaria de Obras e Vias Públicas do 
nosso município, realize a retirada das lajotas para compactação do solo e posteri-
or recolocação na entrada do Bairro Serrinha da Prata, em nosso Munícipio.  

 
Justificativa 

 
Considerando que conforme se verifica nas fotos em anexo, as lajotas na 

entrada do Bairro supracitado estão soltas e formando desníveis, o que provavel-
mente deve ter sido ocasionada pela falta de compactação do solo;  
 

Considerando ainda, que a local conta com um trânsito intenso de veículos 
e ônibus e que os desníveis trazem transtornos ao tráfego e podem até mesmo 
ocasionar acidentes; 

 
É que apresento referida indicação, na certeza de pronto atendimento. 
 
Atenciosamente; 

 
Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 21 de outubro de 2019. 

 
ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 141/2019 

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

ções legais (Art. 92 – R.I.) INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que estude 

e tome providências buscando a viabilidade para a “Implantação de um Projeto para ativida-

des socioeducativas de crianças e jovens no Bairro Serrinha”. 

JUSTIFICATIVA: 

Apresento esta Indicação tendo em vista o sucesso na implantação de projetos 

socioeducativos no município em parceria com a iniciativa privada, através das comunida-

des e associações, que além da Prefeitura Municipal, contam com o apoio de voluntários, 

colaboradores e empresários, como por exemplo o Projeto sob a coordenação da Associa-

ção Centro Social São José. 

Considerando que o Bairro Serrinha tem apresentado crescimento populacional, 

aumentando o número de crianças e jovens a cada ano, e, considerando que grande parte 

das famílias trabalham na zona rural e em empresas no Distrito Campos de Holambra, mui-

tas famílias não têm com quem deixar seus filhos em período integral, e portanto, muitas 

dessas famílias acabam tendo que gastar com “cuidadores”, comprometendo grande parte 

de seus ganhos salariais, ou em alguns casos, acabam optando até em deixar o emprego. 

A implantação de um Projeto socioeducativo terá como benefício, além de propor-

cionar atividades em tempo extraescolar, alimentação, segurança, convívio social, ativida-

des educativas, bem como impacto direto na renda familiar das famílias.   

Por mais qualidade de vida às famílias, pelo bem coletivo, visando melhorias para 

a educação e cidadania de crianças e jovens do Bairro Serrinha e região, peço especial 

atenção à esta Indicação e desde já me coloco à disposição do Senhor Prefeito para auxili-

ar o Governo Municipal para juntos viabilizarmos este Projeto.    

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 21 de outubro de 

2019. 

Atenciosamente, 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

34ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 24 de outubro de 2019 - Requerimentos 

Requerimento de Pesar nº 100/2019. 

REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-

fundo pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ PAES DE ALMEIDA, ocorrido na cidade de Avaré, no dia 17 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 fa-

mília aqui radicada. 

Requeiro mais que, deliberado pelo Plenário seja cientificada a família enlutada, através de sua esposa, Sra. Catarina Leopoldo de Almeida, residente 

em Paranapanema/SP, 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 18 de outubro de 2019. 

LIOR FERREIRA MENDES JÚNIOR 

VEREADOR 

REQUERIMENTO N° 101/2019 

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 ao caminhão poliguindaste que transporta caçambas do 

município: 

Quais as providências estão sendo adotadas pelo setor 

competente da Prefeitura Municipal para que seja consertado o caminhão 

poliguindaste que transporta caçambas? 

Já foi realizado orçamento para verificar os reparos ne-

cessários no caminhão supracitado? 

Qual a data prevista para a disponibilização das caçam-

bas para a população? 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referen-

tes às providências adotadas pelo Poder Executivo para a realização de 

reparos no único caminhão poliguindaste que transporta caçambas no 

município, pois como é do conhecimento de todos os serviços de caçam-

bas estão suspensos devido à falta de caminhão para transportá-las. 

Considerando a deterioração do patrimônio público, devi-

do à falta de manutenção e reparos nos veículos da frota municipal; 

Considerando os serviços de caçambas serem essenci-

ais para realizar um descarte ideal de materiais inservíveis, beneficiando 

assim a limpeza urbana e principalmente o meio ambiente, é de suma im-

portância que com URGÊNCIA sejam realizados reparos no caminhão po-

liguindaste. 

Saliento que as informações solicitadas servirão para o 

cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no 

exercício de suas funções, também servirão para prestar esclarecimentos 

aos munícipes, que aguardam o retorno dos serviços de caçambas. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 21 de outubro de 2019. 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR  
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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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