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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 

Cartório Eleitoral informa dias e horários de plantões nos finais de semana 

A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Arandú, Itai e Paranapanema, que o Cartório Eleitoral da 301ª 

Zona Eleitoral de São Paulo, realizará plantões de atendimento nos dias e horários abaixo: 

Sábado dia 30 de novembro das 8 hs às 14 hs. 

Domingo dia 1 de dezembro das 8 hs às 14 hs. 

Sábado dia 7 de dezembro das 8 hs às 14 hs. 

Domingo dia 8 de dezembro das 8 hs às 14 hs. 

Sábado dia 14 de dezembro das 8 hs às 14 hs. 

Domingo dia 15 de dezembro das 8 hs às 14 hs. 

Os eleitores devem agendar o seu atendimento no site do TER/SP, em serviços ao eleitor/agendar atendi-

mento ou nos locais disponíveis em cada município, podendo optar tanto pela 17ª ZE/SP quanto pela 301ª 

ZE/SP, ou seja, onde houver vaga. Ainda para realizar o atendimento, o eleitor deverá apresentar documen-

to de identidade original, comprovante de endereço atual e, se possuir, o título de eleitor e o CPF. Alertamos 

para o prazo para realizar o cadastramento biométrico que está acabando. São os últimos dias!!! 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Leilão 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modali-
dade Pregão Presencial Nº 41/2019 cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para for-
necimento de software para a realização de levantamentos econômicos municipais, da produção agrícola, comercial, industrial e prestações de 
serviços exclusivamente de transporte, comunicação e distribuição de energia elétrica, destinados a formação do índice de Participação dos 
Municípios na arrecadação Municipal, de acordo com as especificações e quantidades constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do 
edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 02 de dezembro de 2019. A 
sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até 
as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Lici-
tações, fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 
19/11/2019. 
 
A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº 42/2019 cujo objeto é aquisição de 03 (três) cadeiras odontológicas completas para a Equipe de Saúde da Família, processo MS 
25000.224018/2018-63, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 (Habilitação) deverão ser proto-
colados até as 09h00min do dia 03 de dezembro  de 2019. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e horário. O edital encontra-se a disposição no 
endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. 
Maiores informações na Divisão de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – 
Prefeito Municipal, 19/11/2019. 

Aviso de Licitação 

Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se aberta a 
licitação na  

Modalidade LEILÃO PRESENCIAL Nº 01/2019, tipo MAIOR LANCE, cujo objeto é a Alienação de bens móveis, considerados inservíveis ao Patrimônio Pú-

blico Municipal, conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação e relação constante no Anexo I do Edital. A licitação será às 09h00min 

do dia 06 de dezembro de 2019. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data ou 

site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br. Para-

napanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 19/11/2019. 

DECRETO N° 1790 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

“Dispõe sobre a alteração do artigo 1º 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 le-
gais;  

CONSIDERANDO que por equívoco o Decreto 1.780/2019 em seu artigo 1º não consta Representantes dos Estudantes da Educação Básica 
Pública e Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Indicado pela Entidade de Estudantes Secundaristas. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica acrescentado no Artigo 1º do Decreto 1.780 de 27 de agosto de 2019 a seguinte redação:  

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 

TITULAR: Maria Aparecida de Almeida Ribeiro – RG. 34.933.165-0 

SUPLENTE: Antonia Maria da Silva de Medeiros – RG. 23.698.517-6 

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICADO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS. 

TITULAR: Reinilda Pinto dos Santos Vieira – RG. 18.665.303 

SUPLENTE: Valdenize Aparecida Lopes Cardoso – RG. 23.914.495-8 

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, 12 de Novembro 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
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:danila.compras@paranapanema.sp.gov.br
http://www.paranapanema.sp.gov.br
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DECRETO Nº 1791 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

“Dispõe sobre aprovação da Instrução SME nº 01/2019.” 

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, e no uso das suas atribuições le-

gais e; 

CONSIDERANDO o disposto do artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, artigo 52 da Lei Complementar Municipal nº 

183/2011, bem como o que dispõe no Decreto Municipal nº 1.016/2009; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 01/2019, de 18 de novembro de 2019, editada pela Secretara Municipal de Educação do Municí-

pio da Estância Turística de Paranapanema/SP; 

DECRETA 

Art. 1º. A aprovação da Instrução SME Nº 01/2019, de 18 de novembro de 2019, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, que di s-

põe sobre o Processo de Atribuição de Classes e Aulas das instituições ensino que integram a rede municipal de Ensino da Estância Turística de Paranapa-

nema para o ano letivo de 2020, fazendo parte integrante deste Decreto; 

Art. 2º. Cabe à Secretária Municipal de Educação a responsabilidade pelo cumprimento do presente Decreto. 

Art. 3º. Caberá a Secretaria Municipal de Educação, a modificação da presente Instrução Normativa, por meio de ato próprio.  

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em Contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 19 de novembro de 2019. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

VERLY CÁSSIA DE LIMA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Decreto 

INSTRUÇÃO SME Nº. 01/2019 de  18  de novembro de 2019 

 

A Secretária Municipal de Educação, Sra. VERLY CÁSSIA DE LIMA RG Nº 15.499.688-9, conforme atribuições legais, nos termos do Artigo 52 
da Lei Complementar nº. 183/2011 e Decreto nº. 1016/2009 instrui o Processo de Atribuição de Classes e Aulas das instituições de ensino que 
integram a rede municipal de ensino da Estância Turística de Paranapanema, para o ano letivo de 2020. 

No ano letivo de 2020 serão consideradas para fins de Atribuições de Classes e Aulas as seguintes fases: 

Fase Escolar – a autoridade competente é o Diretor de Escola, e a participação das Atribuições de Classes/Aulas, serão somente de 
docentes efetivos com lotação na Instituição de Ensino de sua responsabilidade. 

Fase Municipal – a autoridade competente é a Secretária Municipal de Educação, e a participação das Atribuições de Classes/Aulas, 
será: 

os docentes efetivos remanescentes da Fase Escolar; 

os docentes do processo seletivo serão contratados em caráter emergencial e excepcional para mês de janeiro de 2020, para suprir 
demanda das unidades dos CEIs (não sendo obrigatório a escolha neste momento e o professor celetista não perderá a sua clas-
sificação na lista do processo seletivo/2020); 

os docentes que participarão da Repescagem; 

os docentes que serão contratados temporariamente para ocupar vagas remanescentes, conforme a Lei nº 1050, de 16 de setembro 
de 2011. 

O Cronograma a ser seguido para atender ao Processo de Atribuição de Classes e/ou Aulas será o seguinte: 

 

22/11/2019 – às 17h – Processo de mudança de Jornada de Trabalho - o docente efetivo , caso seja de sua vontade, fazer opção 
de sua jornada de trabalho para o ano letivo de 2020, deverá dirigir até a Secretaria Municipal de Educação instalada à Rua 
Joaquim Vieira de Medeiros nº 1225, para assinatura e efetivação de sua opção. 

Instrução Secretaria Municipal de Educação 

Continua nas fls 05 ... 
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22/11/2019 – Processo de REMOÇÃO das Classes Docentes – Professor 
de Educação Básica I e II na Secretaria Municipal de Educação, ins-
talada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1225, para os docentes efe-
tivos com sede constituída, conforme interesse de cada um, no cronogra-
ma abaixo: 

Às 18h – Professores de Educação Básica I  (PEB I) 

12/12/2019 – Titular de cargo efetivo Professor de Educação Básica I e II  
para constituição de jornada completa (professor efetivado com carga 
reduzida) e aos titulares de cargo efetivo removidos ex-offício de acordo 
com a Resolução SE nº 71, para tomar ciência  da  composição a nova 
situação e assinatura da Declaração de Transferência de Sede,  na Se-
cretaria Municipal de Educação, instalada à Rua Joaquim Vieira de 
Medeiros nº 1225. 

Às 08h – Professores de Educação Básica I e II 

17/12/2019 – Fase Escolar -  Professores de Educação Básica I e II – atri-
buição de Aulas  aos  PEB I  e   II  efetivos  municipais  e  efetivos  esta-
duais   com anuência junto ao município, em suas respectivas Unidades 
Escolares e aos removidos ex-offício, com opção de retorno, terão atribu-
ídas classes e /ou aulas para:  

Constituição de Jornada de Trabalho e 

Ampliação de Jornada de Trabalho. 

às 08h30 - EMEF JOSÉ GONÇALVES MENDES, PRAÇA CORONEL 
JOSÉ GONÇALVES MENDES, 800, ET de PARANAPANEMA; 

às 08h30 – EMEIF JOSÉ LIBÂNEO DE OLIVEIRA, RUA: AUGUSTO 
PEREIRA, 21, ET DE PARANAPANEMA; 

às 08h30 - EMEF ANTONIO LUIZ DUARTE, RUA: JOAQUIM VIEIRA 
DE MEDEIROS, 1134, ET de PARANAPANEMA. 

às 13h30 -  EMEIF PROFESSORA DAISY APARECIDA ESPOLAOR 
TREVISANI, AVENIDA HOLANDA, S/Nº - CAMPOS DE HOLAM-
BRA;  

às 13h30 – EMEF HOLAMBRA II, RUA DOS PINUS, 55 – CAMPOS DE 
HOLAMBRA. 

18/12/2018 – Professores CEIs (Centro de Educação Infantil) : 

Constituição de Jornada de Trabalho e 

Ampliação de Jornada de Trabalho. 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
SITO À RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, nº 1225 - nos se-
guintes horários: 

08h00 – CEI Miguel Amaro Batista 

08h30 – CEI Lucilene Vieira 

09h00 – CEI Pedro Leme de Almeida 

09h30 – CEI Lázaro Theodoro Menck 

10h00 – CEI Maurício Augusto Claro 

13h30 – CEI Elza do Carmo Oliveira 

às 14h30 -   Fase Municipal – Processo de Atribuições de Classes/
Aulas na Secretaria Municipal de Educação, instalada á Rua Joa-
quim Vieira de Medeiros, nº 1225; aos titulares de cargos PEB II efe-
tivos, que se encontrarem na condição de Adidos, a  atribuição 
será classificatória pelo maior número de pontos por tempo de servi-
ço no magistério, após as aulas serem esgotadas pelos titulares do 
cargo na sede. 

O docente titular de cargo adido, que esteja cumprindo a respectiva car-
ga horária, parcial ou totalmente, com horas de permanência, deve-
rá, assumir classes ou aulas livres de outras disciplinas que não de 
sua habilitação, ou, ainda, toda e qualquer substituição, inclusive a 
título eventual, que venha a surgir na própria unidade escolar, até 
que as classes/aulas sejam atribuídas a outro docente, exceto, em 
qualquer dos casos, na situação que envolva a disciplina de Educa-
ção Física. 

O docente que se recusar ou não comparecer para reger classe ou mi-
nistrar aulas, que lhe tenham sido atribuídas ou a título eventual, em 
conformidade com o caput deste artigo, terá imputada as devidas 
faltas, aula ou dia, podendo implicar em instauração de processo 
administrativo, assegurado a ampla defesa e o contraditório.  

às 16h00 -  Processo de Atribuições de Classes/Aulas na Secretari-
Municipal de Educação, instalada á Rua Joaquim Vieira de Me-

deiros, nº 1225; aos titulares de cargos, não atendidos, parcial (PEB 
II), objetivando completar e/ou constituir a Jornada de Trabalho 
Docente. 

f. 18/12/2019 – Processo de Fixação de Sede – Docentes que irão fixar 
sede, conforme Art. 47 do Plano de Carreira 183/2011, por ordem de 
classificação da lista do Concurso Público nº 01/2017, a fixação de sede só 
será efetivada se houver salas livres, os professores efetivos que per-
manecerem sem sede no ano de 2020, permanece com sede junto a Se-
cretária Municipal de Educação. 

ás 14h30 – Professores de Educação Básica I – PEB I 

 g. 19/12/2019 – às 08h00 – será realizada a PERMUTA de sede, entre docen-
tes efetivos PEB II, na mesma disciplina e carga horária, não haverá permuta 
para os docentes que se encontrem em licença médica ou licença saúde, o 
pedido deverá conter justificativa fundamentada dos permutantes e manifes-
tação das respectivas chefias imediatas, assegurando inexistir prejuízo para 
o andamento normal das atividades, o requerimento deverá ser protocolado 
na SME pelos docentes interessados até o dia 03/12/2019 para análise e 
deferimento da Secretária Municipal de Educação. 

 h. 19/12/2019 – Processo de Atribuições de Classes/Aulas na Secretaria 
Municipal de Educação, instalada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros, nº 
1225, para os docentes efetivos da fase escolar, conforme o interesse de 
cada um, em regime de substituição (REPESCAGEM) fase municipal confor-
me Plano de Carreira, no cronograma abaixo: 

às 09h00 – Professores de Educação Básica I – PEB I 

às 14h00 – Professores de Educação Básica II – PEB II (a repescagem só ocor-
rerá em uma única Unidade Escolar). 

i. 02/01/2020 –  ás 14h00 - Processo de Atribuições de Classes/Aulas na 
Secretaria Municipal de Educação instalada à Rua Joaquim Vieira de 
Medeiros nº 1225; aos docentes PEB I classificados no  processo seletivo 
para o ano de 2020, serão contratados em caráter emergencial e excepci-
onal (não sendo obrigatório a escolha neste momento e o professor celeti-
sta não perderá a sua classificação na lista do processo seletivo/2020), 
com prazo de validade para o mês de janeiro/2020, para suprir demanda 
das unidades dos CEIs, sendo o início da contratação a partir do dia 
03/01/2020 até 24/01/2020. 

j. 27/01/2020 - Processo de Atribuições de Aulas na Secretaria Municipal de 
Educação, instalada à Rua Joaquim Vieira de Medeiros nº 1225, para os docen-
tes PEB I e PEB II, que serão contratados pelo Processo Seletivo, conforme a Lei nº 
1050, 16 de setembro de 2011. 

ás  09h – Professores de Educação Básica I 

às  14h   - Professores de Educação Básica II  

Para a atribuição de aulas de PEB II será observada a seguinte ordem, conforme 
habilitação e classificação: 

portador  de licenciatura plena na disciplina específica; 

portador de licenciatura curta, apenas nas disciplinas decorrentes desta li-
cenciatura; 

portador  de diploma de bacharel ou de tecnólogo do nível superior, desde 
que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do 
curso; 

portador  de diploma de licenciatura plena em disciplina diversa, desde que 
na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

portador de habilitação plena em Pedagogia; 

A identificação da área da disciplina, a que se condicionam as qualificações previstas 
nas alíneas “d” e “e”, deverá se processar mediante a análise do históri-
co do curso, em que se registre, no mínimo somatório de 160 (cento e 
sessenta) horas de estudo de conteúdos da disciplina a ser atribuída, 
com remuneração inicial (magistério) conforme estipulado na Tabela de 
Vencimentos em Valor de Hora/Aula. 

O Candidato deverá entregar, no momento da atribuição de aulas/classe: 

Xerox do RG; 

Declaração da Conclusão da unidade certificadora 

Atestado de conclusão com histórico 

Na falta de candidatos do Processo Seletivo  habilitados nas disciplinas específi-
cas de Educação Básica II e candidatos habilitados na disciplina de Pedago-
gia, e esgotadas todas as disciplinas do Processo Seletivo, as vagas  

 

Continuação da Instrução Secretaria Municipal de Educação 
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remanescentes que surgirem durante o ano letivo de 2020, serão ofertadas a estu-
dantes na disciplina específica com 50% (cinqüenta por cento) do curso 
concluído, mediante comprovação com atestado/declaração atualizado, 
a sua contratação será em caráter emergencial através de um Cadastro 
Reserva. 

Não será permitida ao PEB II, admitido temporariamente, a desistência de forma par-
cial das aulas que lhe foram atribuídas. 

Não será permitida ao PEB II, a atribuição parcial do saldo de aulas de uma discipli-
na de uma Unidade Escolar. 

O docente contratado que desistir das aulas que lhes foram atribuídas será excluído 
da lista de classificação, e será impedido de concorrer às novas atribui-
ções no decorrer do ano letivo de 2020. 

Após a atribuição, o docente contratado terá a fixação da sua sede de controle e fre-
quência, observando quando as aulas forem atribuídas em mais de uma 
unidade escolar: 

Sede de Controle e Frequência onde o docente contratado tiver o maior núme-
ro de aulas atribuídas; 

Sede de Controle e Frequência de livre escolha do docente contratado quando 
o número de aulas atribuídas for igual nas unidades escolares. 

O docente efetivo ou contratado que não estiver presente no ato da atribuição, 
deverá enviar Procuração assinada e autenticada, sendo representado 
por seu procurador. 

Durante o ano letivo de 2020: 

As atribuições de classes e/ou aulas, no decorrer do ano letivo de 2020 serão 
realizadas todas as terças-feiras, às 10 horas na sede da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, conforme a informação oficializada pelo Diretor de 
Escola. 

Todos os docentes que ministram aulas no município da ET de Paranapanema 
e os docentes com anuência pelo Programa de Ação de Parceria Estado/
Município deverão cumprir a Jornada de Trabalho Docente prevista no 
Artigo 42 do Plano de Carreira nº 183/2011 e conforme Decreto nº1250 
de 25 de janeiro de 2013, a qual será organizada em Projeto específico, 
observando o que segue: 

Professor de Educação Infantil - CEI: Jornada de Trabalho Docente 
de 25 h/a, sendo:  

17 h/a destinada a atividades com alunos - docência  e 8 h/a destina-
das a Hora de Trabalho Pedagógico, assim organizadas:  

03 h/a de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC – conforme 
o PPP      (Projeto Político Pedagógico), para atendimento a alínea 
“g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011;  

02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

03 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas no 
mesmo período da docência para atendimento às alíneas: a, b, c, f 
do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011, 

Professor de Educação Infantil – Pré-escola: Jornada de Trabalho 
Docente de 25 h/a, sendo:  

17 h/a destinadas a atividades com alunos  e 8 h/a destinadas a Hora 
de Trabalho Pedagógico, assim organizadas:  

03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, 
conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento à 
alínea “g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011. 

02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

 03 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas no 
período do horário da docência, decorrentes das janelas das aulas 
de: 01 de Educação Física, 01 de Inglês e 01 e Música, para aten-
dimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de 
Carreiras  nº 183/2011.  

Professor de Ensino Fundamental I – Regular - Jornada de Trabalho 
Docente de 30 h/a – sendo: 

20 h/a destinadas a atividades com alunos e 10 h/a destinadas a Hora 
de Trabalho Pedagógico,  assim organizadas:  

05 h/a de Horas de Trabalho Pedagógico Individual – HTPI, decorren-
tes das janelas das aulas com especialistas: 01 h/a de Arte, 01 h/a 
de Inglês, 01h/a de Música e 02 h/a de Educação Física, para 
atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de 
Carreira nº 183/2011 de acordo com LDB 11.738/08 § 4º do Artigo 
2º ou  cumpridas através de acúmulo provado legalmente e previa-

mente autorizado na apresentação junto a Secretária Municipal de 
Educação 

02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, 
conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento à 
alínea “g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011. 

Professor de Ensino Fundamental I – EJA - Jornada de Trabalho Do-
cente de 30 h/a – sendo: 

20 h/a destinadas a atividades com alunos e 10 h/a destinadas a Ho-
ra de Trabalho Pedagógico, assim organizadas: 

 03 h/a de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC  – para 
atendimento a alínea “g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  
nº 183/2011, Projeto de Formação Continuada, cumpridas no perío-
do diurno; 

02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

05 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Individual – HTPI, 
cumpridas 01 h/a por dia, de 2ª a 6ª feira, antes do horário que ante-
cede ao da docência, para atendimento à alínea “f” do Inciso II Artigo 
42 do Plano de Carreira  nº 183/2011.  

Professor de Ensino Fundamental II - Jornada de Trabalho Docente 
de 30 h/a – sendo: 

20 h/a destinadas a atividades com alunos e 10 h/a destinadas     a 
Hora de Trabalho Pedagógico, assim organizadas:  

  05 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI,cumpridas con-
forme horário previsto pela Direção da Unidade Escolar ou cumpri-
das através de acúmulo provado legalmente e previamente autori-
zado na apresentação  junto a Secretária Municipal de Educação, 
para atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II    Artigo 42 do 
Plano de Trabalho  nº 183/2011;  

02 h/a Trabalho Pedagógico de livre escolha - HTPL, e 

03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, 
conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento à 
alínea “g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Trabalho nº 183/2011. 

Professor de Ensino Fundamental II - Jornada de Trabalho Docente 
de 18 h/a – sendo: 

  12 h/a destinadas a atividades com alunos e 06 h/a destinadas a Ho-
ra de        Trabalho Pedagógico, assim organizadas: 

03 h/a Hora de Trabalho Pedagógico Individual - HTPI, cumpridas con-
forme horário previsto no Projeto elaborado por cada professor, para dar 
atendimento às alíneas: a, b, c, f do Inciso II Artigo 42 do Plano de Car-
reira  nº 183/2011; e 

03 h/a destinadas a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC, 
conforme o PPP (Projeto Político Pedagógico), para atendimento a alí-
nea “g” do Inciso II Artigo 42 do Plano de Carreira  nº 183/2011. 

Os PEB II de Língua Portuguesa e de Matemática, efetivos, cumprirão mais 02 h/a 
de Hora de Trabalho Pedagógico, em virtude de o número de aulas 
a eles atribuídas serem de no máximo 10 h/a (conforme Matriz Curricu-
lar) e a jornada reduzida ser de 12 h/a, as quais deverão ser organizadas 
pelo professor, juntamente com o Diretor Pedagógico da instituição, po-
dendo ser de forma individual ou coletivo, sempre observando o Inciso II 
do Artigo 42 do Plano de Carreira nº 183/2011, Lei LDB nº    e Decreto 
1250 de 25 de janeiro de 2013. 

As 3 (três)  Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC –serão cumpridas de 
acordo com dia/horário estipulados pelas Unidades Escolares, nos dias e 
horário abaixo: 

Horário (para todas as unidades) das 18h05 às 19h 

19h     às  19h55 
Segunda-feira EMEF José Gonçalves Mendes 

   EMEIF Profª Daisy Ap. E. Trevisani 

   EMEF Antonio Luiz Duarte 

   EMEF Holambra II 

 
Terça-feira  EMEIF José Libâneo de Oliveira 

   CEIs (creches) 
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O docente do Processo Seletivo será contratado até o último dia de aula do mês de junho/2020, caso haja interesse em ministrar aulas no mês de julho, que é mês de fé-
rias/recesso dos docentes efetivos, terá o seu contrato apostilado, sendo que o docente contratado como PEB I ou A.E.E. (Atendimento Educacional Especiali-
zado) será remanejado para as CRECHES e o PEB II cumprirá  o seu horário na Unidade Escolar em que foi fixado a sua sede no ato da Atribuição de Aulas 
para o ano de 2020. 

Durante o ano de 2020 os docentes que não acumularem aulas, poderá atingir até 08 (oito) horas dia como acúmulo de jornada sendo: 05 horas dia + 03 h HTPC semanal 
e para os docentes que acumular aulas até 13 (treze horas) sendo: acúmulo de 10 horas dia + 03 h HTPC semanal. 

As aulas para alunos de A.E.E. (Atendimento Educacional Especializado)  será ofertada no primeiro momento a docentes efetivos com especialidade em Educação Especi-
al, através de Projetos Especiais da Secretaria de Educação conforme Art. 44 do Plano de Carreira, os projetos deverão ser entregues na Secetaria Municipal 
de Educação até dia 15/01/2020 para serem analisados, e na falta de interesse de docentes efetivos, será ofertado para atribuição por 10 (dez) horas aulas, 
aos docentes do Processo Seletivo de A.E.E. 

Os docentes que possuem dois cargos efetivos deverão cumprir mais 3 (três) Horas de Trabalho Pedagógico – HTPC - conforme horário estipulado pela Unidade Escolar 
da Sede de Frequência do segundo cargo. 

Os PEB II contratados que tiverem aulas atribuídas com carga inferior a 150 h/a mensal poderão ampliar a carga, tendo preferência na hora da atribuição de classes/aulas. 

LEMBRETE: Docente efetivo que prestar Processo Seletivo para 2020 e vier a ter aulas atribuídas como contratado na mesma Unidade Escola r do cargo efetivo, 
terá a carga horária reduzida, pois não fará HTPC no segundo cargo e nem será remunerado pelo mesmo.  

O não comparecimento do docente nos dias de convocação para participar de reuniões pedagógicas, de conselho de classe ou de escola, para atender a pais, alunos e à 
comunidade, acarretará em "falta-aula" ou "falta-dia", conforme o caso, observado o total das horas de duração dos eventos. 

O docente contratado que faltar, injustificadamente, determinado dia da semana durante 2 dias sucessivos ou 05 dias intercalados no ano,  perderá as aulas a ele atribuída.  

A ausência do candidato ou de seu procurador com documento devidamente registrado em cartório no Processo de Atribuição de Classes/Aulas caracterizará desistência, 
que impedirá a sua participação nos demais momentos de atribuição, com exceção de quando retomada a lista classificatória. 

Poderão ser suprimidas, a qualquer momento, as classes com demanda reduzida de aluno, devendo efetivar a redistribuição dos alunos, após observadas a sua localidade, 
o espaço físico oferecido e Deliberação do Conselho de Escola, assim como deferimento do Secretário de Educação, homologação do Chefe do  Poder Execu-
tivo, e o professor que ministra aulas na classe suprimida será dispensado e observadas as normas contratuais. 

Não participarão do Processo de Atribuição de Classe/Aulas os docentes que se encontram readaptados, porém os docentes efetivos que se encontram afastados, deverão 
participar do Processo de Atribuição de Classes/Aulas. 

O docente efetivo que deseja ser contratado temporariamente ou em substituições como eventual nas vagas ocasionadas por impedimento de professor titular, deverá 
prestar o Processo Seletivo de Provas e Títulos. 

Poderá, de acordo com a necessidade, ocorrer durante o ano letivo, outras Instruções ao Processo de Atribuição de Classes/Aulas. 

Esta Instrução entrará em vigor a partir desta data, e será publicada na Prefeitura Municipal e na Secretaria Municipal de Educação e nas Unidades Escolares Municipais. 

                                                                                        Estância Turística de Paranapanema,  18 de novembro 2019.                                       

 

  VERLY CÁSSIA DE LIMA 

Secretária Municipal da Educação 
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37ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 14 de novembro de 2019 - Indicações  
INDICAÇÃO 150/2019 

O vereador que a presente subscreve no uso de suas atribuições legais (Art. 92 – 

R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Maria Alves, que 

através de Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte viabilize a inclusão 

de nosso município em Programas oferecidos pela Secretaria Estadual de Cultura, 

visando apoio e recursos para fortalecer os artesãos do município e nossa identi-

dade cultural. 

JUSTIFICATIVA: 

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo possui o Atendimento 

Técnico aos Municípios (ATM) com o objetivo de oferecer apoio do Governo Esta-

dual ao Artesanato, Festivais e demais eventos paulistas de Música, Dança, Cine-

ma, Literatura e Teatro realizados nos 645 municípios paulistas. Entre as ativida-

des do ATM está a realização de atividades artísticas de acordo com o contexto e 

o calendário cultural do Município. O Atendimento Técnico aos Municípios contri-

bui para atividades pontuais de difusão da cultura no Estado e soma-se aos diver-

sos projetos e programas da Secretaria da Cultura em parceria com Prefeituras 

Municipais, possibilitando que muitas cidades, com suas particularidades e sua 

agenda cultural própria, sejam contemplados com o suporte do Governo Estadual.  

A Secretaria Estadual de Cultura conta hoje com diversos Programas, 

Convênios e Parcerias com as Prefeituras Paulistas, e, portanto a Estância Turísti-

ca de Paranapanema também poderá ser beneficiada, desde que, sejam encami-

nhados pedidos. Destaco que, semana passada em Campos de Holambra foi rea-

lizado pela iniciativa privada o evento “Café com Cultura” e neste mês será realiza-

do na capital paulista o maior evento cultural do Estado, o “Revelando São Paulo”, 

e afirmo que Paranapanema terá artesãos participando, porém irão representando 

outras cidades da região, devido à falta de apoio e incentivo local, peço portanto 

ao Governo Municipal mais atenção para a valorização cultural de nossa cidade.   

Exercendo meu papel de Vereador, me coloco à disposição desde já, para fortale-

cer os pleitos junto à Secretaria Estadual de Cultura.  Certo do atendimento a esta 

Indicação que visa contribuir com o Turismo, Cultura e Economia de nosso municí-

pio, antecipadamente agradeço. 

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 11 de Novembro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 151/2019 

No uso de minhas atribuições legais, conforme Art. 92 – do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio dos De-

partamentos competentes, viabilizem medidas para a manutenção do Ginásio de Es-

portes de Campos de Holambra.  

JUSTIFICATIVA: 

Venho reiterar a Indicação nº 95/2019 e insistir para que o Governo Municipal tome 

medidas para a manutenção do Ginásio de Esportes de Campos de Holambra, que 

atualmente possui diversas lâmpadas queimadas, inclusive nos vestiários e banheiros 

(que estão também com portas e vidros quebrados); e que o referido Ginásio continua 

sem material de limpeza e de higiene em quantidade suficiente, dificultando o trabalho 

do funcionário Sr. Paulo Paes de Camargo, que vem realizando o trabalho muitas ve-

zes custeando o material ou através de doações. Peço atenção para que providenciem 

o devido material para o bom funcionamento do Ginásio, bem como a troca de lâmpa-

das e reparos necessários, e que necessita ainda de roçagem em seu entorno. 

Em 2018, apresentei o Projeto de Lei 04/2018 nesta Casa de Leis, sendo este aprova-

do por unanimidade com o apoio dos nobres vereadores desta Câmara Municipal, e 

em seguida foi sancionada pelo Prefeito Municipal a LEI Municipal nº 1260/2018, que 

tem por finalidade criar fonte de recursos para a municipalidade: contribuindo para a 

manutenção e reparos nos espaços esportivos do município, bem como a compra de 

equipamentos e material esportivo. A aplicação desta LEI poderá auxiliar diretamente 

na solução de problemas hoje constatados na administração, e tendo em vista às inú-

meras reclamações feitas pelos munícipes a este Vereador, e como seu representante 

eleito, peço mais uma vez, que sejam tomadas providências pela Prefeitura Municipal. 

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 11 de Novembro de 2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 152/2019 

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

atribuições legais (Art. 92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muni-

cipal, que juntamente ao setor competente, especialmente Secretaria Municipal 

de Vias Públicas e Secretaria do Meio Ambiente, viabilizem manutenção na Estra-

da PPM-SP 459 – “Bairro dos Paula”.  

JUSTIFICATIVA: 

Conforme visita realizada nesta via, ouvindo moradores residentes na re-

gião popularmente conhecida como “Bairro dos Paula”, que utilizam diariamente 

esta via, e procurando garantir seus direitos, e assegurar aos cidadãos e visitan-

tes de nossa querida Estância Turística a boa conservação de suas vias de aces-

so, apresento esta indicação. 

Certo de poder contar com a atenção do Senhor Prefeito e Secretários 

municipais responsáveis para o atendimento desta Indicação, antecipadamente 

agradeço.  

Sala das sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO”, em 11 de No-

vembro de 2019. 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO Nº 154/2019. 

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

Obras e Vias Públicas na forma da lei, providencie a imediata recuperação, através 

de cascalhamento e nivelamento por meio de máquina patrol na Rua Bahia, localiza-

da no Residencial Santa Helena, Distrito Campos de Holambra, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação tem por finalidade atender uma solicitação antiga dos morado-

res e usuários que sofrem com a poeira constante no período de seca, e lama duran-

te as chuvas, pois as condições da rua supracitada é precária devido à falta de pavi-

mentação, inviabilizando o tráfego normal de veículos e de pedestres. 

Diante dessa situação, solicitamos em caráter de urgência as medidas cabíveis para 

a realização de reparos na referida via, vez que as condições das mesmas prejudi-

cam o regular fluxo de veículos, pois o excesso de buracos torna a rua praticamente 

intransitável, encontrando-se bastante deteriorada devido a falta de conservação por 

parte do Poder Público. 

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

cação, em nome dos moradores do Residencial Santa Helena antecipamos os agra-

decimentos. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 11 de novembro de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR - SOLIDARIEDADE 

JUSTIFICATIVA 

Informamos e justificamos a não publicação 

da Indicação 153/2019, devido a mesma ter 

sido retirada da pauta de votação. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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37ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 14 de novembro de 2019 - Indicações  
INDICAÇÃO Nº 155/2019. 

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

competente na forma da lei, providencie a troca de lajotas no trecho inicial da Ave-

nida São Paulo, localizada no Bairro Santa Helena, Distrito Campos de Holambra, 

neste município. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação tem por finalidade atender solicitação dos moradores e usuá-

rios que trafegam diariamente por essa avenida, pois o trecho inicial está com as 

lajotas muito danificadas, com muitos buracos e lajotas soltas, gerando sérios 

transtornos. 

Diante desta situação solicito em caráter de urgência as medidas cabíveis para 

realização das obras de recuperação do lajotamento neste trecho da via, vez que 

as condições da avenida prejudicam o regular fluxo de veículos e podem causar 

danos nos veículos que trafegam diariamente no local. 

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 11 de novembro de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR - SOLIDARIEDADE 

INDICAÇÃO Nº 156/2019. 

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

Obras e Vias Públicas na forma da lei, providencie uma operação tapa buracos ou 

obras de recapeamento asfáltico nas Travessas das Aroeiras e Perobal, localizadas 

Distrito Campos de Holambra, neste município. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação tem por finalidade atender solicitações de moradores e usuários 

das vias supracitadas, devido os buracos existentes nos locais estarem danificando 

os veículos e prejudicando o tráfego e veículos. 

Diante dessa situação, solicitamos em caráter de urgência as medidas cabíveis para 

a realização de reparos na referidas vias, vez que as condições das mesmas encon-

tram-se em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pelo tempo, colo-

cando em risco os motoristas e pedestres. 

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

cação, em nome dos moradores do Distrito Campos de Holambra antecipo os agrade-

cimentos, visto ser direito da população poder contar com melhorias na infraestrutura 

municipal, ou seja, vias em prefeitas condições de trafegabilidade. 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 11 de novembro de 2019. 

HAROLDO SOARES DA SILVEIRA 

VEREADOR - SOLIDARIEDADE 

REQUERIMENTO N° 104/2019 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário nos termos do Artigo 93 do Regi-

mento Interno da Câmara Municipal de Paranapanema, que se oficie ao 

Exmo. Prefeito Municipal Sr. JOSÉ MARIA ALVES, solicitando que informe 

ao legislativo, dentro do prazo legal, informações sobre os imóveis situa-

dos na Ilha do Sol, sendo uma marina e um restaurante: 

 Cópia de toda a documentação que autoriza a cessão 

do terreno, da marina e do restaurante a terceiros; 

 Declaração do Senhor prefeito informando qual a situ-

ação atual quanto à cessão do terreno, da marina 

e do restaurante.   

JUSTIFICATIVA 

Obtive vários questionamentos de munícipes quanto ao uso desses 

bens públicos, querendo saber sobre a cessão do terreno, da marina e 

do restaurante. 

Como representante do povo e preocupado com o bem público em con-

tribuir para uma boa gestão, solicito com a máxima urgência as infor-

mações acima citadas a esta municipalidade. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 08 de novembro de 2019.                                                        

                                         WALTER KLEY MENCK 

   PRESIDENTE DA CÂMARA - PTB 

REQUERIMENTO 105/2019 

MAURICIO IBANEZ, Vereador, conforme prevê o Art. 93 – R.I., e conside-

rando como base a Lei Municipal nº 1183/2016 - "Criação do Conselho Municipal de 

Esportes e Lazer da Estância Turística de Paranapanema SP".   REQUER do Poder 

Executivo, as seguintes Informações dentro do prazo de dez dias: 

Informar quais são os servidores que estão vinculados à Secretaria de Turis-

mo, Esporte e Cultura e suas respectivas funções (efetivos/

comissionados/ funções gratificadas);  

Informar quais são os membros do Conselho Municipal de Esportes e Lazer 

(conforme Lei nº 1183/2016); 

Fornecer cópia do Decreto de Nomeação do referido Conselho Municipal e 

cópias das atas das reuniões realizadas entre os anos de 2017 à 2019; 

JUSTIFICATIVA: 

Senhor Presidente, nobres Vereadores desta Casa de Leis, apresento este 

Requerimento no intuito de solicitar esclarecimento e informação sobre o trabalho 

exercido pelos Servidores efetivos e em Cargos em Comissão, também aqueles que 

possuem funções gratificadas, bem como membros do Conselho Municipal de Es-

portes e Lazer.   

Dessa forma, o Poder Legislativo poderá exercer de maneira objetiva e pon-

tual, o trabalho de fiscalização dos serviços públicos oferecidos e prestados à popu-

lação pelo Poder Executivo; direcionando assim, eventuais questionamentos, atendi-

mentos, e até mesmo, sugestões de melhorias e auxílio aos servidores e Secretaria 

Municipal correlata, procurando dessa forma, atender as necessidades dos Bairros e 

acompanhar o Cronograma de ações que serão adotadas.  

Procurando contribuir para melhor qualidade de vida de cada cidadão de 

nosso município, certo de poder contar com a resposta do Poder Executivo e com o 

apoio dos nobres vereadores na aprovação deste Requerimento, antecipadamente 

agradeço. 

Atenciosamente, 

Sala das sessões “Benedito Antunes de Araújo” em 11 de Novembro de 

2019. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR 

37ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 14 de novembro de 2019 - Requerimentos  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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REQUERIMENTO N° 106/2019 

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 à adesão do município ao Programa Parcerias Municipais: 

O Prefeito Municipal já definiu qual servidor da Prefeitura irá representar o nosso município no Programa? 

O Prefeito Municipal já disponibilizou equipe técnica para elaboração de planos para superação dos desafios pactuados entre o municí-

pio e o Governo do Estado? 

O Poder Executivo tem mobilizado as secretarias envolvidas e promovido a divulgação interna das atividades desenvolvidas através do 

programa? 

JUSTIFICATIVA  

Visa o presente requerimento obter informações referentes às providências adotadas pelo Poder Executivo para a adesão ao Programa 

Parcerias Municipais, que tem como objetivo investir no desenvolvimento, visando à qualidade de vida dos habitantes e a redução de desigualdades en-

tre municípios da mesma região. 

Considerando que as prefeituras têm até o final deste ano para apresentar seus planos de ações; 

Considerando que o programa supracitado visa concentrar esforços nos principais problemas do município, abrangendo as áreas da 

saúde, educação e segurança, é de suma importância que o Poder Executivo realize todas as ações e metas necessárias para atender os requisitos do 

programa. 

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 anseiam pelos investimentos na infraestrutura municipal, que podem 

ser revertidos ao município através do Programa Parcerias Municipais. 

Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 11 de novembro de 2019. 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR  

37ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 14 de novembro de 2019 - Requerimentos  

37ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 14 de novembro de 2019 - Decreto Legislativo  

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 04/2019 

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO PARANAPANEMENSE” 

FAÇO SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: 

ART. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Paranapanemense ao Ilustríssimo SR. ANTONIO GOULART DOS REIS, mais conhecido como Goulart, em 

reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao nosso município.  

ART. 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. 

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

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, 18 de novembro de 2019.                                        

WALTER KLEY MENCK  

Presidente da Câmara 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SIVA 

1ª Secretário                                                              

Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na data supra. 

Vânia Lencioni de Camargo 

Assessora Parlamentar 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Concessão de Aposentadoria 

Processo: nº 021/2019 

Beneficiário: ELIZEU CISTERNA 

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 20 de novembro de 2019 

Dispositivo legal: Artigo 30 “caput” da Lei Municipal n. 595/2001 cc. Artigo 6º da EC 41/2003.  

Data da Concessão: 19 de novembro de 2019 

 
Paulo Rubens Guimarães Seawright 

Presidente 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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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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