
 

 

 1 

 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 239 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta feira, 14 de novembro de 2019 16:55:06 

SUMÁRIO  

Caderno do Executivo 

Institucionais 

-  Cartório Eleitoral reduz horário de atendimento e antecipa data final para fazer a biometria ................................................ 02 

- Travessa da APAE recebe infraestrutura .................................................................................................................................... 02  
 
- Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte informa fechamento temporário do campo de futebol ............................................ 02 

 

- Atos Oficiais  

- Avisos e Extratos ........................................................................................................... ......................................................... 03 

Caderno do Legislativo - Sem Atos Oficiais nesta Edição ........................................................................ .................................... 04 

Caderno do Ipespem - Sem Atos Oficiais nesta Edição ............................................................................ ................................... 05  

Expediente ................................................................................................................................................................................ 06 

                          

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 2 

 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 239 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta feira, 14 de novembro de 2019 16:55:06 

Institucionais 

Milhares de paranapanemenses ainda não fizeram a biome-

tria, segundo o cartório eleitoral de Avaré, responsável pela 

nossa zona eleitoral. Nesta semana, o cartório comunicou ofi-

cialmente a redução no horário de atendimento aos paranapa-

nemenses que até então era das 8 hs da manhã até às 20 hs 

de segunda a sexta feira. Agora, o novo horário de atendi-

mento será das 12 hs às 19 hs e a data limite para o eleitor 

fazer o cadastramento biométrico é 13 de dezembro, e não 

mais dia 19, lembrando que a medida entrará em vigor a par-

tir de segunda feira dia 18. Importante lembrar que o cidadão 

(ã) que deixar de fazer o cadastro biométrico, estará impedido 

de votar, tendo seu título de eleitor cancelado, não poderá 

prestar concurso público, tirar passaporte, fazer empréstimos 

em instituições financeiras federais entre outros benefícios. 

Para facilitar a vida dos eleitores de Paranapanema, o cartório 

eleitoral de Avaré disponibilizou equipamentos e a municipali-

dade funcionários, o cadastramento biométrico está sendo fei-

to na Câmara Municipal. Exerça seu direito de cidadania e ga-

ranta o direito de votar. Cadastre-se!!! 

Cartório Eleitoral reduz horário de atendimento e antecipa data final para fazer a biometria 

 Muito utilizada pelos mora-

dores da Vila São José, Vila 

Leme e CDHU, a travessa da 

APAE como é conhecida, até 

então estava desprovida de 

infraestrutura, o que acabava 

gerando transtornos para os 

pedestres. Uma reivindicação 

popular que agora está sendo 

atendida pela administração, 

que determinou ao setor de 

vias públicas a construção de 

calçamento ao longo da tra-

vessa, e complementação da 

iluminação pública. O local de 

chão batido, colocava em ris-

co a integridade dos pedes-

tres com acumulo de mato, 

lixo e até possível criadouro 

de bichos peçonhentos, sem 

contar que em dias de chuva, 

era quase impossível a tra-

vessia e ainda ponto de uso 

de entorpecentes devido a 

falta de iluminação. “Este é 

um pedido da população que 

utiliza a travessa para cortar 

caminho e acessar os bairros 

e vice-versa. Agora que te-

mos lajotas disponíveis, de-

terminei ao setor de vias pú-

blica a pavimentação daquela 

viela, inclusive colocando 

mais dois pontos de ilumina-

ção”. Concluiu o prefeito Zé 

Maria. Lembramos que a via 

é de uso exclusivo para pe-

destres, sendo proibido o tra-

fego de veículos e motos, e 

para garantir a segurança se-

rá colocada nas extremidades 

da via barreira de contensão 

tipo “poste” e sinalização ver-

tical.  

Travessa da APAE recebe infraestrutura 

Para aproveitar a época de chuvas e clima ainda variável, a 

secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, está fazendo a ma-

nutenção do gramado do estádio Professor Pedro Sanchez, 

com a carpina de ervas daninhas, roçada e aplicação de 

“uréia”. A medida se faz necessário, pois estamos para entrar 

na estação do verão onde os dias são mais longos, bem quen-

tes e com chuvas intensas, o que acaba prejudicando o gra-

mado. O fechamento do campo é por um curto período e as-

sim que os trabalhos de recuperação estiverem concluídos, 

informaremos a reabertura. A Uréia é um fertilizante sólido 

com maior concentração de nitrogênio e é muito utilizado para 

adubação de diversas plantas, inclusive gramado. Pedimos 

desculpa pelo transtorno e agradecemos a compreensão de 

todos. 

Prefeitura informa fechamento temporário do campo de futebol 
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Aviso de Ratificação 
Nos termos do disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no disposto no inc. IV do art. 24 da mencionada le-
gislação para a contratação da empresa Botutrans – Transporte de passageiros LTDA-EPP, e da empresa Conopar – Cooperativa Nova Paranapanema pa-
ra a prestação de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de ensino, através de veículos apropriados, por um período de 27 (vinte e 
sete) dias e pelo valor global de R$ 843.383,08 (oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos). Paranapanema/SP, José 
Maria Alves – Prefeito Municipal, 11/11/2019. 

Extrato de Termo Aditivo 
CONTRATADO: JOSÉ RODRIGUES - CONTRATO N° 85/2016 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2016 

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel, para a instalação do PSF, localizado na Avenida das Camélias s/nº, Bairro da Serrinha, neste município de Paranapa-
nema/SP.  Da prorrogação: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de outubro de 2019, e encerrando-se em 18 de outubro de 2020, na 
forma do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93. Paranapanema/SP, José Maria Alves, 16/10/2019. 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição  

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 

QUINTA FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

20 HS. 
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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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