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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 

Pavimentação da entrada da cidade entra na fase de preparação do solo 

Depois da retirada das lajotas e substituição do solo em alguns tre-

chos da via pública, a empreiteira NBS Pavimentação, responsável 

pela execução dos serviços está realizando a compactação do solo e 

colocação de rachão. A execução da obra acontece de forma gradu-

al e tomando os cuidados necessários para uma boa compactação e 

drenagem, já que a via pública recebe diariamente grande movi-

mentação de veículos, inclusive pesados. Outro detalhe da obra é 

com o escoamento das águas pluviais, já que via encontra-se em 

uma região de aclive acentuado, onde grandes volumes de águas 

das chuvas acabam passando por ali. “Paralisamos a obra por al-

guns dias, para analisarmos o solo e as guias e sarjetas, para defi-

nir qual seria o melhor caminho a ser tomado, quanto às guias. Op-

tamos então pela continuidade do projeto original”. Explicou André 

Carlos, secretário de obras. Quando foi elaborado o projeto, as 

guias e sarjetas não deveriam ser retiradas e sim passar por manu-

tenção, àquelas que necessitassem, para evitar infiltração e conse-

cutivamente prejudicar o asfalto. “ A empreiteira sugeriu que as 

guias e sarjetas fossem trocadas, apenas por questão estética, já 

que o pavimento em asfalto é novo, porém, isso geraria um custo a 

mais na obra, e teria que ser com recursos próprios. Lembrando 

que as guias e sarjetas existentes no local, são resistentes e tem 

uma largura e ângulo perfeitos para escoamento das águas pluvi-

ais”. Completou o secretário. Para que não reste dúvidas, o secretá-

rio disse ainda que as guias e sarjetas onde estiverem com trincas 

ou quebradas, vão ser reformadas. Falou ainda que a sarjeta tem 

uma largura de 70 cm e se trocadas ficariam apenas com 30 cm de 

largura, diminuindo o leito de vazão e o escoamento das águas. 

Lembramos ainda, que a obra de pavimentação consiste em diver-

sas etapas, sendo a primeira no subleito, com a colocação e com-

pactação de rachão, que é pedra misturada com terra e compacta-

da. A segunda fase é a sub-base que recebe uma camada de brita e 

também compactada, já a terceira etapa que é na base, o leito car-

roçável recebe uma camada de bica corrida, que é brita, pedrisco e 

pó de pedra misturados e compactados. Após estas três fases, an-

tes de receber o asfalto, a via será liberada para o tráfego de veícu-

los como forma de teste, para ver se o solo está bem compactado e 

não aparecerá imperfeições. Depois dos testes e dos reparos caso 

necessário, vem a massa asfáltica, completando assim os serviços. 

No período em que será liberada a via para teste de trafegabilidade, 

a rua Elizário Pereira de Melo, que também faz parte do projeto de 

pavimentação, terá os trabalhos iniciados com a retirada das lajo-

tas, no trecho que compreende entre a rua Manoel Domingues Leite 

e proximidades da rua Avaré.    
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Decretos 
DECRETO Nº 1.792 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

“Dispõe Sobre A Aprovação Do Loteamento Denominado “Residencial Pôr Do Sol”, E Dá Outras Providências.” 

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

DECRETA 

ARTIGO 1º. Tendo em vista o CERTIFICADO Nº 383/2018, emitido pelo Grupo de Analise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB, de 

06 de novembro de 2018, bem como estar o projeto de conformidade com as posturas municipais e Lei 369/97, aletrada pela Lei Municipal nº 1273/2019, 

fica APROVADO o loteamento residencial, denominado RESIDENCIAL PÔR DO SOL, localizado na Rua dos Pinos - Gleba Taquara Branca - Campos de 

Holambra - Paranapanema – SP e de propriedade da COOPERATIVA HABITACIONAL CENTRAL DO BRASIL - COOHABRAS – CNPJ 13.365.217/0001-

47, situada Rua Leopoldina nº 50 – Bairro Ipiranga – São Paulo – SP, com o seguinte Quadro de Áreas: 

 

Áreas dos Lotes (333 unidades) 55.133.15 m² = 52,06 % 

Sistema Viário           29.381,39 m² = 27,74 % 

Áreas Institucionais     165,86 m² =    0,16 % 

Áreas Verdes / APP           21.219,60 m² =  20,04 %

_____________________________________________________________________________________________________ 

Área loteada          105.900,00 m² = 100,00% 

Total da Gleba         105.900,00 m² 

ARTIGO 2º. O proprietário e empreendedor fica obrigado a implantar as seguintes obras de infraestrutura, de conformidade com a LEI Nº 1273 DE 21 

DE MARÇO DE 2019, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município da Estância Turística de Paranapanema e dá outras providências: 

Demarcação lotes, quadras e sistema arruamento; 

b) Cascalhamento do leito carroçável e canaleta gramada p/escoamento águas pluviais;  

Implantação Rede Distribuição de Água e interligação à Sabesp; 

Rede de Coleta Esgotos e lançamento em PV-Sabesp; 

Arborização em um dos lados das ruas; 

Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública; 

Plantio de grama nos passeios; 

ARTIGO 3º.  A coleta do lixo será feita pela Prefeitura, nos moldes dos demais setores da cidade. 

ARTIGO 4º. Fica igualmente aprovado, o cronograma para a execução das obras de infraestruturas previstas para o loteamento, no prazo de até 02 

(dois) anos, e o Termo de  Caução apresentado. 

ARTIGO 5º.  O IPTU será lançado individualmente no lote, após a primeira transação imobiliária, que se der no mesmo, obedecido ao principio da anua-

lidade. 

ARTIGO 6º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se expressamente o Decreto nº 1.772 de 24 de Maio de 2019. 

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

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição  

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUINTA FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019 

20 HS. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema


 

 

 5 

 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 242 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta feira, 21 de novembro de 2019 16:56:10 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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