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Institucionais 

Aconteceu no dia 4, no salão de atividades da secretaria do Social, a primeira reunião 

de 2020 do CRAS, com as mulheres inseridas no programa Renda Cidadã. Na pauta 

estava a apresentação do cronograma de reuniões para 2020, os objetivos da secreta-

ria em relação às atividades que serão desenvolvidas durante o ano e também o convi-

te para participarem do curso de culinária que acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro, 

em parceria com o SINDIPAR. “Estamos com planejamentos diversificados e vamos 

intensificar as atividades para este ano, lembrando que o curso de artesanato é um dos 

principais objetivos e deverá ser implantado muito em breve”. Comentou Verônica 

Oliveira assistente social que dirigiu o curso junto com Cristiane Barbosa. “Muito 

importante a participação das mulheres inseridas no programa Renda Cidadã, nas reu-

niões que vamos realizar mensalmente durante este ano. A presença delas é que dará 

sustentação para a continuidade do programa, já que isso é uma exigência do conve-

nio que temos com o Governo do Estado”. Comentou a secretária do Social Marili 

Pedroso.  Todas as mulheres que estão incluídas no programa, recebem R$ 80.00 

(oitenta reais) por mês do Governo do Estado, lembrando que para ter o benefício 

precisam se encaixar nas exigências do convênio, participar das reuniões e atividades 

mensais. Lembramos que a não participação das atividades e reuniões implica na per-

da do benefício. 

O que é o Renda Cidadã 

É um programa de transferência direta de renda. Proporciona também ações comple-

mentares desenvolvidas pelas Prefeituras Municipais. 

O “Renda Cidadã” atende a famílias que vivenciam processo de vulnerabilidade em 

decorrência do desemprego ou subemprego envolvendo fatores como a ausência de 

qualificação profissional, o analfabetismo, a situação precária de saúde, a inexistência 

de moradia ou sua precariedade, a dependência química, entre outros problemas e 

dificuldades. A proposta é enfrentar o processo de empobrecimento de uma parcela 

significativa da população, que tem alterado profundamente a estrutura da família, 

seu sistema de relações e os papéis desempenhados. 

CRAS realiza primeira reunião com mulheres do programa Renda Cidadã 

Zé Maria participa de inauguração e protocola pedidos junto ao Governo do Estado 

Aproveitando a oportunidade, ao participar da inauguração de uma creche, no do-

mingo 9, na cidade de Campina do Monte Alegre, o prefeito Zé Maria protocolou 

alguns pedidos junto à representantes do Governo do Estado. Um pedido foi protoco-

lado por Adriano Guimarães que na oportunidade representou o secretário de De-

senvolvimento Regional Marco Vinholi. Neste pedido está a pavimentação total do 

bairro Santa Helena em Campos de Holambra e também a pavimentação da avenida 

Chiquinho Antunes, continuação da avenida do Cemitério em Paranapanema. Lean-

dro Damy, presidente do FDE, também marcou presença no evento, e junto a ele foi 

feito o pedido para liberação da obra da escola Mário Covas, que está sendo cons-

truída atrás do campo de futebol. Na oportunidade, Zé Maria disse à Leandro Damy, 

que terça feira 11, haverá uma reunião em São Paulo, para ser discutida a situação 

da obra, onde pediu a participação e colaboração do presidente do FDE. 

“Infelizmente não possuímos recursos para fazer toda Pavimentação que merece e 

necessita o Bairro Santa Helena e também a Avenida Chiquinho Antunes, por isso 

estamos reivindicando junto ao Governo do Estado”. Disse o prefeito Zé Maria. “Já 

protocolamos a mesma reivindicação junto a outros deputados e continuaremos cor-

rendo atrás. Com relação a liberação da escola Mario Covas para sua continuidade, 

estamos esperançosos em resolver esta situação, ainda nesta reunião de terça feira”.  

Completou o Prefeito. No evento estiveram presentes diversos prefeitos da região e 

autoridades representando o governo do Estado. A creche inaugurada em Campina 

do Monte Alegre tem os mesmos moldes da creche Elza do Carmo que foi inaugurada 

recentemente em Paranapanema, e já está em pleno funcionamento. 
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Aviso de Ratificação 

 Eu, José Maria Alves RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação de show artístico da Banda Musical “Banda Mídia” através de sua represen-
tante a empresa M & M Grapeia Produções Artísticas LTDA- ME, para realização de show artístico da Banda Musical “Banda Mídia” dias 22,23 e 24 de feve-
reiro de 2020 com fundamento no parecer Jurídico e no artigo 25, “caput”, da Lei federal nº 8.666/93, e autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) em favor da empresa M & M Grapeia Produções Artísticas LTDA- ME. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito 
Municipal, 10/02/2020. 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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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