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Institucionais 

União entre Prefeituras e agricultores viabiliza reconstrução da ponte Paranapanema-Buri 

Uma parceria entre as prefeituras de Paranapanema e Buri com agricultores 

locais está viabilizando a reconstrução da ponte que liga os municípios pela zona 

rural. Uma análise esclareceu que a antiga ponte de madeira precisaria ser substituí-

da, pois não suportava as cargas solicitadas, devido ao frequente trânsito de máqui-

nas, caminhões e pesados equipamentos agrícolas.  

Na manhã de hoje, 06/03, os prefeitos dos municípios de Paranapanema e 

Buri encontraram-se para averiguar a obra. No ensejo, além de observar de perto os 

trabalhos para a implementação da nova ponte, acertaram os detalhes para os servi-

ços de finalização no trecho.  

Durante a inspeção, o Secretário Municipal de Vias Públicas, que acompa-

nhava o prefeito de Paranapanema, ressaltou a importância desse tipo de parceria 

para viabilizar melhorias convenientes a toda municipalidade.   

Visitou o local, também, o agricultor Márcio Del Poço, representando o grupo 

de 5 (cinco) agricultores que cooperam com a realização da obra. Na ocasião, ao 

tratarem da citada revitalização viária, foi reforçada a parceria entre os governos mu-

nicipais e produtores rurais para que a ponte fique segura para todos.  

A ponte viabiliza a passagem sobre o Ribeirão Indaiatuba, na divisa entre os 

municípios. A antiga estrutura de madeira ocasionava instabilidade por deformações 

permanentes, com amplo desconforto e insegurança aos usuários. A solução encon-

trada foi retirar a estrutura de madeira e instalar tubos para a passagem da água, 

com construção de cabeceiras de concreto armado para fixação dos tubos sob aterro 

com solo compactado. Assim, a passagem de veículos agrícolas estará mais segura. 

Segundo o Secretário Municipal de Obras de Paranapanema, “foi optado 
pela colocação de tubos metálicos com diâmetros de 3 metros, por apresentar boa 

durabilidade e tamanho suficiente para suportar a vazão de água em dias de chuvas. 
A escolha pelo material metálico também é justificada por sua alta resistência, ne-
cessária para suportar as cargas exigidas”.   
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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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