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Institucionais 

Dando continuidade ao mutirão de limpeza que começou em Cam-

pos de Holambra e bairros adjacentes, a secretaria do Verde e 

Meio Ambiente, informa o cronograma do mutirão que vai aconte-

cer em Paranapanema e bairros a partir do dia 17. “Precisamos 

que a população nos ajude, colocando nas ruas o lixo de limpeza 

de quintal, móveis velhos, pneus velhos, entulho de construção en-

tre outros”. Disse o secretário do Verde e Meio Ambiente Renato 

Negrão. Importante lembrar que todo material e lixo descartado 

deverá ser colocado um dia antes da data marcada para a coleta, 

por isso é bom consultar a tabela de dias e horários abaixo: 

Segunda feira dia 17, bairro da Ponte das 8 hs às 12 hs. 

Segunda feira dia 17, Vila Aparecida (Tibiriça) das 13 hs às 17 hs. 

Terça e quarta feira dias 18 e 19, centro de Paranapanema o dia 

todo. 

Quinta feira dia 20, Vila Leme o dia todo. 

Sexta feira dia 21, Vila São José, CDHU e CDHU Adir Pires Ra-

mos o dia todo. Para maiores informações o cidadão pode entrar 

em contado pelo fone 14 3713 1212, ou pessoalmente na secretaria 

do Verde e Meio Ambiente que fica rua José Bernardo, 310, no 

prédio da Casa da Agricultura. 

Confira o cronograma do mutirão de limpeza em Paranapanema 

Base da Polícia Rodoviária passa por reforma e ampliação 

Uma parceria pública privada resultou na reforma da base da Polícia Militar 

Rodoviária, que fica na rodovia Raposo Tavares km 245, ao lado posto Graal. 

O prédio que foi construído em 1998, já passou por algumas manutenções, 

porém, a necessidade de ampliação era necessária, já que o trafego de veículos 

cresceu consideravelmente desde a sua construção, o que consequentemente 

aumentou a demanda de uso da edificação. Para que a obra acontecesse, uma 

parceria foi firmada entre a iniciativa privada que fez a doação dos materiais e 

a Prefeitura com a mão de obra. Será construído um cômodo que será utilizado 

como quarto para descanso dos policiais, dois banheiros, um masculino e ou-

tro feminino, substituição do piso, colocação e revestimentos na cozinha. O 

sistema elétrico e hidráulico vai ser revisado e a pintura interna e externa do 

prédio será renovada, sempre nos padrões da Polícia Militar, para facilitar a 

identificação. A nova política de atendimento das bases Rodoviárias, são feitas 

através de monitoramento, para facilitar os serviços dos policiais, que antes 

tinham que conciliar o trabalho de atendimento na base com o patrulhamento 

nas rodovias. Agora com o novo sistema, e com as bases monitoradas, caso o 

cidadão precise de atendimento ou orientação na base, será feito por câmeras 

de monitoramento, enquanto que as rodovias estarão sob a vigilância dos poli-

ciais. A base da Polícia Rodoviária de Paranapanema foi construída e inaugu-

rada em 1998, atendendo uma reivindicação antiga de moradores, comercian-

tes e proprietários rurais adjacentes. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Extrato de Contrato 

CONTRATADA: M & M GRAPEIA PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA- ME 
CONTRATO N°: 02/2020 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2020 

DATA DA ASSINATURA: 11/02/2020 - VIGÊNCIA: 10/04/2020 

OBJETO: Contratação da Banda Mídia, para apresentação artística no Carnaval 2020 em Paranapanema, o evento acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2020 na 
Praça da Matriz. 
VALOR (R$) 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).Paranapanema/SP. José Maria Alves – Prefeito Municipal, 11/02/2020. 
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2ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 13 de fevereiro de 2020 - Indicações 
INDICAÇÃO 04/2020 

MAURICIO IBANEZ, vereador que a presente subscreve, no uso de sua atri-

buições legais (Art. 92 – R.I.), representando os moradores, INDICA ao Excelentíssi-

mo Senhor Prefeito Municipal, que juntamente ao setor competente, especialmente 

Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Vias Públicas, viabilizem a 

manutenção das seguintes Vias:  Rua dos CANÁRIOS, Rua do BEIJA-FLOR, Rua 

das ANDORINHAS, Rua do TICO-TICO e Rua dos PARDAIS  no Distrito Campos de 

Holambra.  

JUSTIFICATIVA: 

Conforme venho apresentando indicações ao longo de meu mandato desde 

2017, no intuito de assegurar aos cidadãos a devida manutenção e qualidade nos 

serviços oferecidos pela Prefeitura, bem como maior segurança para utilização des-

sas vias na proximidade com a Praça da Imigração Holandesa, ressalto ainda, que 

nessas ruas, além de buracos, ainda há problemas com o bueiro de aguas pluviais e 

na iluminação. A falta de manutenção e troca das lâmpadas nessas regiões dificulta 

seu uso pelos munícipes no período noturno, oferecendo risco de acidentes, além da 

falta de segurança.  

Peço atenção especial em relação à Praça da Imigração Holandesa, que 

encontra-se em estado de abandono, bancos quebrados, sem iluminação e prédios 

depredados por falta de zelador/vigia, facilitando a ação de vândalos.    

Estas reinvindicações contam com apoio dos moradores da região, conforme 

anexo. Peço que incluam no cronograma de ações junto às Secretarias competentes 

para que viabilizem essas solicitações tão importantes para a população.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 10 de Fevereiro 

de 2020. 

 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

INDICAÇÃO 05/2020 

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

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

pal, que juntamente ao setor competente, especialmente Secretaria Municipal de Vi-

as Públicas, Secretaria de Obras e Secretaria do Meio Ambiente, viabilizem Reparos, 

Manutenção de guias e lajotas e limpeza nas Ruas do Bairro CDHU – Campos de 

Holambra e Bairro Sapé.  

JUSTIFICATIVA: 

Desde 2017, quando iniciei meu trabalho nesta Câmara Municipal, represen-

tando a população como seu Vereador eleito tem feito Indicações e Requerimentos 

solicitando providencias quanto a manutenção de guias e lajotas do Bairro CDHU de 

Campos de Holambra e Bairro Sapé. Em outras oportunidades solicitei à Prefeitura 

Municipal que viabilizasse a limpeza, manutenção de guias e lajotas, inicialmente 

considerando mão de obra da própria Prefeitura ou até mesmo terceirizada, caso 

necessário. O fato é que até a presente data, nada vem sendo feito em relação a 

essas ruas pelo Poder Executivo nesses Bairros, nem mesmo a elaboração de Proje-

to para tentar viabilizar recursos através de parlamentares ou Governos Estadual e 

Federal. 

Mais uma vez, procurando garantir o direito e assegurar aos cidadãos e visi-

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

so, em especial para os munícipes que moram no CDHU – Campos de Holambra e 

Bairro Sapé peço atenção da equipe da Prefeitura Municipal para viabilizarem a ma-

nutenção e reparo nas guias e lajotas das ruas do referido Bairro, e de maneira mais 

urgente, que seja também efetuada a troca de lâmpadas queimadas nessas ruas. 

Reitero este pedido através de Indicação, uma vez que encaminhei à Prefei-

tura Municipal Oficio nº 012/2020 – MPI, protocolado em 13/01/2020 e até o momen-

to não houve resposta. 

Aproveito a ocasião, para mais uma vez me colocar à disposição para auxili-

ar o Poder Executivo no que a legislação permite ao Vereador. Destaco e agradeço o 

atendimento de minha Indicação nº 24/2019: que solicitei a Pavimentação com lajo-

tas de trecho da avenida João Seleiro e Estrada Municipal "Dito Candido" para o 

acesso ao novo conjunto Habitacional "Adir Pires Ramos", onde o Governo Municipal 

conseguiu efetuar os devidos reparos.  

Sala das sessões BENEDITO ANTUNES DE ARAUJO, em 10 de Fevereiro 

de 2020. 

MAURICIO PESSIN IBANEZ 

VEREADOR  

 

 

INDICAÇÃO Nº 06/2020 

Senhor Presidente,  

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

92 – R.I.) INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente 

ao setor competente, especialmente Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Mu-

nicipal de Vias Públicas, reutilize as lajotas que se encontram "JOGADAS" no campo 

de futebol desativado "Edivaldo Arruda", para pavimentação das ruas do Bairro San-

ta Helena e Bairro Serrinha neste Município. 

JUSTIFICATIVA 

Como é de nosso conhecimento as lajotas retiradas das ruas entorno a Pra-
ça da Matriz se encontram "JOGADAS" no campo de futebol desativado "Edivaldo 
Arruda" há bastante tempo. 

Diante dessa lamentável situação, os setores competentes poderiam reutili-
zar as lajotas na pavimentação de vias públicas desprovidas de calçamento, como é 
o caso das ruas do Bairro Santa helena e algumas do Bairro Serrinha, e assim ofere-
cer para a população melhores condições de trafegabilidade. 
 

Na certeza de pronto atendimento, agradeço antecipadamente.  
 

 
Sala das Sessões Benedito Antunes de Araújo, em 10 de fevereiro de 2020. 

 

ARIMATÉIA CAMARGO DA SILVA 

VEREADOR 
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2ª Sessão Ordinária - Quinta feira, 13 de fevereiro de 2020 - Requerimentos 
REQUERIMENTO Nº.  06/2020 

REQUEIRO, ouvido o Plenário, observadas as disposições regimentais, seja 

oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que no prazo legal informe esta Casa so-

bre o andamento da reforma do Ginásio de Esporte Ivo dos Santos.  

 

J U S T I F I C A T I V A 

Como representante eleito pelo povo recebo inúmeras reclamações em rela-

ção às obras no Ginásio de Esporte Ivo dos Santos, por essa razão venho através 

do presente requerimento, solicitar informações sobre o andamento da reforma do 

ginásio supracitado, o qual é o único local para a prática esportiva em todas as mo-

dalidades e também o único local onde são realizados as competições e treinamen-

tos. 

Saliente-se ainda, que é função do vereador fiscalizar as ações do Poder 

Executivo, em conformidade com que dispõe o Regimento Interno e Lei Orgânica 

Municipal e prestar informações corretas aos munícipes que estão sedentos na pro-

moção de eventos esportivos em nosso município.  

Na certeza de pronto atendimento aos esclarecimentos ora solicitados, agra-

deço antecipadamente.  

 

Sala das Sessões “Benedito Antunes de Araújo”, em 10 de fevereiro de 2020. 

 

ARIMATEIA CAMARGO DA SILVA 

Vereador 

Requerimento nº. 07/2020 

Senhor Presidente:  

Nos termos regimentais, ouvido o plenário, requeiro seja oficiado ao Excelen-

tíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando informações sobre: 

01 - Há bebedouros com filtro nas escolas e creches municipais? 

02 - Se negativo, quais medidas estão sendo tomadas para implantação de 

bebedouro com filtro. 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação requer informações sobre a instalação de bebedouros 

nas escolas e creches, devido a grande reclamação da má qualidade da água em 

nosso Município. 

A implantação de bebedouros com filtro é necessária para a purificação da 

água que vem dos canos do sistema de abastecimento, melhorando a qualidade, ao 

reduzir o cloro e reter partículas e micro-organismos. 

É de conhecimento que o consumo de água potável está diretamente ligado 

ao equilíbrio de vida, de saúde, sendo que o fornecimento de água estimulará a hi-

dratação e, por conseguinte a prevenção da saúde de todos, consequentemente, 

gerando economia ao erário público, vez que não arcará com custos ambulatoriais, 

hospitalares faze as desidratações, diabetes e doenças afins, relacionadas a falta de 

água no organismo.  

É dever do vereador eleito democraticamente atuar como representante do 

povo e verificar enquanto órgão de controle externo o ato por excelência do Poder 

Executivo Municipal, para com isso cumprir sua função na ação fiscalizatória legal da 

Câmara Municipal, é que justifica este requerimento. 

  Sala das Sessões “BENEDITO ANTUNES DE ARAÚJO”, em 10 de feverei-

ro de 2020. 

 

Arimateia Camargo da Silva 

Vereador 
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Concessão de Aposentadoria 

 
 

Processo: nº 002/2020 

Beneficiário: WILSON DA SILVA 

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 15 de fevereiro de 2020 

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

Data da Concessão: 14 de fevereiro de 2020 

 
Paulo Rubens Guimarães Seawright 

Presidente 

 

Processo: nº 003/2020 

Beneficiário: DENISE SOLANGE AMERICO MACHADO 

Benefício: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Início do benefício: 15 de fevereiro de 2020 

Dispositivo legal: Artigo 30 “caput” da Lei Municipal n. 595/2001 cc. Inciso III do Artigo 3º da EC 47/2005.  

Data da Concessão: 14 de fevereiro de 2020 

 
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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