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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. Dezembro mes limite para fazer o cadastramento, e 
mais de 4000 eleitores ainda não realizaram a biometria, um curto es-
paço de tempo para um grande número de pessoas. 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 cancela-
do. A pessoa que tiver seu título cancelado, perderá alguns benefícios 
como: não poder votar nas próximas eleições, será impedido de tirar 
passaporte, carteira de identidade, tomar posse em concurso público, 
fazer empréstimos em estabelecimentos mantidos pelo Governo Fe-
deral entre outras complicações. O atendimento aos eleitores que ain-
da 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 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 biomé-
trico é necessário que o eleitor compareça no local agendado, ou seja, 
em Paranapanema na Câmara Municipal que fica rua Manoel Domin-

gues Leite, 415 (Praça da Matriz), portando 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 ca-
so possua; Título de Eleitor antigo se possuir; Comprovante de alista-
mento/Dispensa do Serviço Militar, somente para o primeiro título de 
homens com idade entre 18 e 45 anos. O atendimento aos eleitores 
em Paranapanema, é uma iniciativa exclusiva da Justiça Eleitoral, im-
portante lembrar que a prestação dos serviços eleitorais ao município, 
não está vinculada a nenhuma solicitação 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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Aviso de Retificação 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, monitorado por Sistema de Posici-
onamento Global (GPS), via satélite e/ou via GSM (Sistema Global pra comunicações Móveis)/ GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral), de alunos das escolas pública 
no município de Paranapanema. A Comissão Permanente de Pregão comunica para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 40/2019 foi retificado o 
ANEXO III, bem como excluído o item 7.11 do edital. Considerando que tais alterações não implicam na alteração da formulação das propostas fica mantida da data e ho-
rário para abertura do respectivo certame. Encontram-se disponibilizados no site oficial da Prefeitura o edital retificado bem como as respostas aos pedidos de esclareci-
mentos. Maiores informações pelo telefone (14) 3713-9241 ou email: danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
31/10/2019. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 – Objeto: aquisição de mobiliários e equipamentos para a creche Elza do Carmo Oliveira, para que produza seus efeitos, o Prefei to 
Municipal HOMOLOGOU o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Pregão, com base no inciso VI do art. 43 da Lei 8666/93 e em consequência ratificou o 
ato do pregoeiro que adjudicou os itens licitados 23,26 Cota Ampla e o item licitado 12 Cota Reservada para a empresa licitante vencedora COMERCIAL INFOMED LTDA 
ME, os itens licitados 3,7,9,13,14,17,18,24,27 Cota Ampla e item licitado 3 Cota Reservada para a empresa licitante vencedora LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, os itens licitados 6,10,12,15,20,22,28,29,30,31,33 Cota Ampla e os itens licitados 6,7,8,13,14,15,16 Cota Reservada para a 
empresa licitante vencedora NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME, os itens licitados 1,2,4,5,16,19,21,25 e 32 Cota Ampla e os itens 1,2,4,5,9,10 e 11 Cota Reservada 
para a empresa licitante vencedora TECMÓVEIS – MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, o item licitado 11 Cota Ampla para a empresa licitante vencedora TEMPER-
CLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI, e quanto ao item 8 da Cota Ampla restou FRACASSADO. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 31/10/2019.  

Aviso de Homologação e Adjudicação 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 4 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano II   Edição nº 235 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Sexta feira, 01 de novembro de 2019 16:55:17 

35ª Sessão Ordinária - 31 de outubro de 2019 - Indicações  

INDICAÇÃO Nº 142/2019. 

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

cretaria Competente na forma da lei, providencie a colocação de lombadas e pla-

cas de sinalização de trânsito em toda a extensão da Rua Benedita Del Poço, lo-

calizada na Vila Leme, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

              A presente indicação tem por finalidade atender solicitação dos morado-

res, que relatam a necessidade da construção de lombada e a colocação de pla-

cas de sinalização na via municipal supracitada, para que a população possa tran-

sitar com mais segurança, pois se trata de uma via com um expressivo tráfego de 

veículos, em especial de grande porte, devido ao depósito de uma loja de materi-

ais de construção.  

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

para atender essa solicitação visando garantir a segurança dos pedestres e mora-

dores que necessitam transitar pela via, com o intuito principal de preservar a inte-

gridade física e a vida dos usuários desta via, pois a rua é estreita e sinuosa o que 

dificulta a visibilidade dos motoristas e pedestres no momento da travessia da via. 

             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 29 de outubro de 

2019. 

LIOR FERREIRA MENDES JUNIOR 

VEREADOR 

INDICAÇÃO Nº 143/2019. 

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

taria competente na forma da lei, providencie as seguintes melhorias na Travessa 

das Begônias, localizada no Bairro Serrinha da Prata, neste município: 

Instalação de postes de iluminação pública em toda extensão da via supra-

citada; 

Pavimentação com lajotas em toda a extensão da via supracitada. 

JUSTIFICATIVA 

              Considerando que a instalação dos postes de iluminação pública na rua su-

pracitada é extremamente necessária para minimizar o sentimento de insegurança 

dos moradores, visto ser importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de 

iluminação pública de qualidade, garantindo o bem estar e a segurança da comuni-

dade, uma vez que a iluminação no período noturno contribui na promoção da segu-

rança pessoal e patrimonial dos munícipes. 

Considerando que a pavimentação com lajotas na referida travessa visa 

garantir vias públicas em boas condições de trafegabilidade aos cidadãos e atual-

mente a Prefeitura Municipal dispõe de uma grande quantidade de lajotas descarta-

das no estádio municipal desativado “Edivaldo Rodrigues de Arruda”. 

É de suma importância que o Poder Público Municipal adote as medidas 

necessárias para implementar as melhorias supracitadas, visto serem direitos dos 

cidadãos e deveres do Poder Público. 

             Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em aten-

der a referida indicação, em nome da população antecipo os agradecimentos. 

 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 29 de outubro de 

2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 
INDICAÇÃO Nº 144/2019. 

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

cretaria de Municipal de Educação na forma da lei, verifique a possibilidade do 

município aderir ao programa de escolas militarizadas instituído pelo Gover-

no Federal. 

JUSTIFICATIVA 

            Considerando que o modelo de ensino cívico-militar busca fazer uma ges-

tão compartilhada entre a Secretaria de Educação e a de Segurança Pública, sen-

do a administração da escola assumida pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 

ou outros órgãos oficiais de segurança, enquanto a parte pedagógica segue sob a 

alçada da Secretaria de Educação; 

Considerando que os professores continuarão a cuidar da parte pedagó-

gica, ministrando a grade curricular conforme apresentada pela Secretaria da Edu-

cação, porém os militares serão responsáveis pela disciplina e segurança, em ati-

vidades como controle de entrada e saída, horários, filas e a resolução de confli-

tos; 

Considerando que o conteúdo aplicado às escolas cívico-militares é vol-

tado ao civismo, ao patriotismo, à hierarquia, à disciplina, a mostrar como pensar 

no coletivo, é de suma importância que o Poder Executivo Municipal interceda jun-

to ao Governo Federal com o intuito de aderir ao programa de escolas militariza-

das, visando garantir a disciplina e organização dentro das escolas públicas do 

nosso município, e também retirar os jovens das situações de vulnerabilidade em 

que se encontram nos dias atuais. 

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

referida indicação, visando garantir o desenvolvimento dos jovens do nosso muni-

cípio, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 29 de outubro de 

2019. 

WALTER KLEY MENCK 

PRESIDENTE 

INDICAÇÃO Nº 145/2019. 

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

Competente na forma da lei, verifique a possibilidade de conceder aos servidores 

públicos municipais um aumento real a ser aplicado sobre seus vencimen-

tos e vantagens. 

JUSTIFICATIVA 

Está indicação se faz necessária devido a grande defasagem nos salários dos 

servidores públicos municipais que não recebem aumento real há muito tempo, e 

é importante salientar que os mesmos vêm reivindicando constantemente reajus-

tes salariais com o intuito de manter o poder aquisitivo de seu salário. 

Tais considerações são de extrema relevância para que o funcionalismo seja valo-

rizado, e assim haja o aprimoramento do serviço público, mediante o reconheci-

mento dos serviços prestados pelos servidores, que são a ferramenta que o Chefe 

do Poder Executivo possui para uma boa administração pública. 

Considerando que no último dia 28 de outubro foi comemorado o Dia do Servidor 

Público, é mais do que oportuna à reivindicação supracitada e aproveito a oportu-

nidade para parabenizar esses profissionais que são considerados amigos do po-

vo, são profissionais que auxiliam em questões essenciais, são profissionais que 

merecem toda nossa admiração e respeito. 

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

indicação, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 29 de outubro de 

2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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35ª Sessão Ordinária - 31 de outubro de 2019 - Indicações  

INDICAÇÃO Nº 146/2019. 

             Indico na forma regimental ao senhor Prefeito que, juntamente com a Secretaria competente na forma da lei, providencie a pavimentação com lajotas no trecho final 

da Avenida São Paulo, localizada no Bairro Santa Helena, Distrito Campos de Holambra, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

          A presente indicação tem por finalidade anteder uma solicitação dos moradores e usuários que sofrem com a poeira constante no período de seca e lama durante as 

chuvas, pois o trecho final da rua supracitada se encontra sem nenhuma pavimentação, gerando sérios transtornos. 

Diante desta situação solicito em caráter de urgência as medidas cabíveis para realização das obras de lajotamento neste trecho da via, visto já ter sido matéria 

tratada com o Secretário de Obras e Vias Públicas há aproximadamente 60 dias, que se comprometeu a sanar esse problema, porém até a presente data nenhuma provi-

dência foi adotada e os moradores aguardam ansiosos pela benfeitoria, vez que as condições da rua prejudicam o regular fluxo de veículos. 

Na certeza de que o Senhor Prefeito não medirá esforços em atender a referida indicação, antecipo os agradecimentos. 

   Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 29 de outubro de 2019. 

 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR 

Requerimento de Pesar nº 102/2019. 
REQUEIRO, à Mesa, após consultada a Casa e dispensada as formalidades regimentais, seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo 

falecimento do Sr. JOSÉ DOS ANJOS RIBEIRO (DEDE), ocorrido em Paranapanema, no dia 20 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 família enlutada, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo 

pelo infausto e doloroso acontecimento.     

Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 25 de outubro de 2019. 

LEONISIO MARTINS FILHO          LIOR FERREIRA MENDES JUNIOR  

                                                                                        VEREADOR                                           VEREADOR  

ROMILDO AGAPTO 

VEREADOR 

35ª Sessão Ordinária - 31 de outubro de 2019 - Requerimento  

35ª Sessão Ordinária - 31 de outubro de 2019 - Projeto de Decreto  

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2019 

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARANAPANEMENSE” 

    ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA, Vereador da Câmara, 
apresenta nos termos regimentais o seguinte: 

                 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

                                       ARTIGO 1º - Fica concedido o título de Cidadão Paranapane-
mense ao Ilustríssimo SR. ANTONIO GOULART DOS REIS, mais conhecido como Gou-
lart, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município.  

                                        ARTIGO 2º - A entrega do diploma legal será feita em Sessão 
Solene da Câmara Municipal, especialmente convocada para esse fim, em data e local a 
serem determinados pela presidência do Legislativo. 

                                       ARTIGO 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

 

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

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR PSD                                                    

                              JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Senhores Vereadores: 

          O Ilustríssimo Senhor GOULART, agraciado com este título de CIDADÃO PARA-
NAPANEMENSE, é uma pessoa idônea, ingressou na política em 1972 e desde então  foi 
um político ativo, buscando ser um representante que priorizou as necessidades e dificul-
dades de seu povo, foi Vereador por São Paulo por cinco mandatos consecutivos e De-
putado Federal pelo Estado de São Paulo de 2014 a 2018, período que se mostrou pre-
sente em nosso município nos beneficiando com   muitas Emendas Parlamentares para a 
área da Saúde,  sendo R$449.870,00  para a compra de equipamentos hospitalares e 01 
automóvel marca Chevrolet –  Onix;   a aquisição de 02 ambulâncias no valor de R$ 

340.000,00;  02 gabinetes dentários no valor de R$ 50.000,00 e recentemente o municí-
pio recebeu o valor de R$ 300.000,00 para reforma do Hospital e custeio de medicamen-
tos, totalizando o valor de R$ 1.139.870,00 em benefício do nosso povo. 

Goulart é Mineiro, natural de Vargem Bonita - MG, nascido em 23 de dezembro 
de 1953, filho do Senhor Vitoriano Goulart da Silva e da Senhora Maria de Lourdes Faria, 
casado com a Senhora Kazuko Hayashi Goulart com quem tem dois filhos: Fábio Hayashi 
Goulart e Rodrigo Hayashi Goulart. 

Goulart é o maior colecionador de cachaça de São Paulo e  o atual Presidente do 
Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, empresário, sempre preocupa-
do com as questões sociais, sua atuação na vida política foi  em prol do bem comum, 
sempre  lutou para que a população paulista tivesse mais qualidade de vida. 

             Goulart  se destacou em seu mandato como Deputado Federal por atuar pelas 
grandes questões nacionais, como o trabalho junto à Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, da qual foi Presidente e se empenhou para trazer soluções 
na proteção de dados e na inserção de tecnologias nas áreas da saúde e segurança, 
atualmente ainda que sem mandato, continua fazendo muito por todos que o procuram, 
se destaca  pela sua competência e dedicação  ímpar, demonstra a todo tempo a  parce-
ria  fiel com a nossa população, sempre preocupado em  ajudar o nosso município.  

O nosso homenageado mesmo sem estar ativo em mandato, deixa transparecer 
a dedicação que tem com Paranapanema, nos ajudando atualmente, em agendamento 
de audiências públicas com  os Secretários Estaduais, articulando sempre para novas 
conquistas ao nosso município, e isso nos enche de orgulho e gratidão pela pessoa que 
é,  temos a certeza de considerarmos como  irmão e filho de Paranapanema, conceden-
do a ele o Título de Cidadão Paranapanemense.   

   

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

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR PSD 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Corinthians_Paulista
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EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 17/2019 

Objeto: O objeto do presente CONTRATO é a prestação do serviço para: 

I- Elaboração de projetos e planilha para recuperação estrutural; 

II- Elaboração de projeto arquitetônico de adequação de espaços e inclusão da área ampliada com sua respectiva planilha, cronograma e memorial; 

III- Elaboração de projeto de sistema de prevenção e combate a incêndios de acordo com o novo projeto arquitetônico, com a respectiva planilha, cronograma e memorial; 

IV- Elaboração de projeto para implantação de sistema de SPDA (sistema de proteção contra descarga atmosférica) para-raios de acordo cm NBR 5419; 

V- Acompanhamento técnico dos serviços constantes nas planilhas, serviços esses necessários para melhor aproveitamento dos espaços e obtenção do AVCB do Corpo 

de Bombeiros do prédio da Câmara Municipal de Paranapanema, determinando sua publicação na forma legal como condição de sua eficácia. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 

Contratado: FABIANO PERES RAMOS ME – CNPJ Nº. 24.167.251/0001-23 

Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Duração do Contrato – A vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, até o recebimento definitivo dos serviços da Obra a ser licitada. 

Assinatura: 30/10/2019 

35ª Sessão Ordinária - 31 de outubro de 2019 - Projeto de Decreto  

                                              EXTRATO DE EDITAL 

                                              PROCESSO N°0021/2019 

                                              PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 

                                              EDITAL N°006/2019 

 

                                                         A Câmara Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações, torna público que fará reali-
zar o Pregão Presencial N°004/2019 para a Contratação de empresa especializa-
da para administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de 
legitimação (cartões eletrônicos magnéticos) de vale alimentação para aqui-
sição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credencia-
dos e localizados exclusivamente no município de Paranapanema para 
aproximadamente (22) servidores da Câmara Municipal de Paranapanema, por 
um período de 12 (doze) meses, sendo 12 pagamentos (12 meses), nos termos 
da Lei Municipal nº1.278 de 09 de outubro de 2019, conforme especificações do 
Anexo I do edital. 
 
                                                       A entrega dos envelopes será no dia 14 de 

novembro de 2019 às 10h00min na sede da Câmara Municipal, sito à Rua Mano-

el Domingues Leite, n°415- Centro, na cidade de Paranapanema/SP. 

                                                       O texto integral do Edital está disponível no 

site da Câmara Municipal, dela fazendo parte os anexos e a minuta do Contrato. 

                                                      Outros esclarecimentos poderão ser obtidos 

junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima, ou pelo telefo-

ne (14) 37131203. 

 

 

Paranapanema 31 de outubro de 2019. 

 

                                            Walter Kley Menck 

                                          Presidente da Câmara 

                                             EXTRATO DE EDITAL 

                                              PROCESSO N°018/2019 

                                              PREGÃO PRESENCIAL N°003/2019 

                                              EDITAL N°005/2019 

                                              REPUBLICAÇÃO 

 

                                                         A Câmara Municipal da Estância Turística de 
Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações, torna público que fará reali-
zar o Pregão Presencial N°003/2019 para aquisição de 119 poltronas de auditó-
rio rebatíveis instaladas no Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística 
de Paranapanema, sendo 116 Poltronas Normais, 01 Poltronas PMR (Pessoas 
com mobilidade reduzida) e 02 Poltronas para pessoas obesas conforme especi-
ficações do Anexo I do edital. 
                                                       A entrega dos envelopes será no dia 14 de 

novembro de 2019 às 15h00min, na sede da Câmara Municipal, sito à Rua Ma-

noel Domingues Leite, n°415- Centro, na cidade de Paranapanema/SP. 

                                                       O texto integral do Edital está disponível no 

site da Câmara Municipal, dela fazendo parte os anexos e a minuta do Contrato. 

                                                      Outros esclarecimentos poderão ser obtidos 

junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima, ou pelo telefo-

ne (14) 37131203. 

 

Paranapanema 31 de outubro de 2019 

 

                                                  Walter Kley Menck 
                                               Presidente da Câmara 
                      

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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-
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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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