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Institucionais 

2ª Etapa da Copa Sudoeste MTB registrou recorde de participantes 

Foram 420 inscrições participantes e 47 municípios representados por seus atletas e 

equipes. A largada aconteceu por volta das 9:30 hs, na Praça da Matriz, local que 

marcou também a chegada dos primeiros colocados, que aconteceu por voltas das 

11:00 hs. Ao longo do percurso os ciclistas contaram com apoio de ambulância para 

socorro em caso de acidente ou alteração do quadro de saúde, veículo para apoio em 

caso de necessidade de quebra da bicicleta, pontos de distribuição de água e frutas e 

orientações sobre o trajeto. O evento foi organizado pela equipe da Copa Sudoeste 

de MTB, e contou com apoio da Galera do Pedal, Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura e Esporte, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente, SEMUTRAN e Prefeitura Municipal. “Tivemos um evento com recor-

de de participantes, foram 420 atletas no total e 47 municípios participantes. Quero 

nesta oportunidade agradecer em nome da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte 

a todos que de alguma forma colaborou para realização desta 2ª Etapa. ” Comentou 

o secretário Cleiton Tomé. Outro agradecimento foi para os integrantes da Galera 

do Pedal de Paranapanema que se empenharam e participaram da competição. Os 

agradecimentos foram extensos à Polícia Militar que garantiu a segurança, à Sabesp 

que forneceu água para os participantes, à Polícia Rodoviária, o DER e aos patroci-

nadores. A classificação dos participantes você confere na página oficial da Copa 

Sudoeste de MTB e algumas imagens do evento estão disponíveis na nossa rede soci-

al facebook. A 3ª etapa da Copa Sudoeste de MTB, está marcada para acontecer no 

dia 26 de abril na cidade de Campina do Monte Alegre, todos estão convidados a 

participar. 

“A Pandemia do “Coronavírus” é preocupante, os casos 

aumentam assustadoramente em todo mundo, no Brasil, os 

casos também estão aumentando, a prevenção e medidas 

cautelares são os melhores caminhos para conter o avanço 

e preservar a saúde pública”. Disse o prefeito Zé Maria, 

ao abrir a reunião com secretários e autoridades.A enfer-

meira Juliana Pierami acompanhada da Dra Maria Fer-

nanda, deram início aos trabalhos expondo para os secre-

tários, encarregados de setores e autoridades, a realidade 

do País e nossa realidade também. “Não temos nenhum 

caso confirmado em Paranapanema, apenas uma suspeita 

que já foi descartado, porém a pessoa foi orientada a ficar 

em quarentena e está sendo monitorada”. Comentou Julia-

na Pierami. Depois de passar alguns dados e algumas rei-

vindicações, Juliana deu prosseguimento à reunião pas-

sando informações de medidas preventivas e cautelares 

que serão adotadas pela Secretaria da Saúde e Poder Pú-

blico.  O Decreto 1.805/2020, dispõe sobre a adoção no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta, de me-

didas temporárias e emergenciais de prevenção de contá-

gio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 

recomendações no setor privado municipal. O referido 

Decreto está publicado na íntegra, na Imprensa Oficial 313/2020, onde o cidadão poderá consultar e ficar por dentro das medidas a serem adotadas pela municipalidade. 

Nesta terça feira, dia 17, às 16 hs, funcionários da saúde, autoridades e secretários, vão fazer uma transmissão ao vivo pelo site da Câmara Municipal, para informar a po-

pulação das medidas adotadas e dar orientações para população. Participaram da reunião além dos secretários, o presidente da Câmara Kley Menck, o Sargento PM No-

bre e o assessor jurídico da Câmara Municipal Dr. Neroi. “Não há motivos para pânico, não estamos em estado de emergência e nem mesmo com casos confirmados em 

Paranapanema, mas estamos em alerta e precisamos ter consciência da gravidade do momento, por isso que estamos adotando medidas preventivas e organizando os servi-

ços de atendimento na saúde, com intuito de preservar a saúde pública”. Disse a Dra Maria Fernanda. Pedimos a colaboração de todos, para que se atente aos cuidados 

com a higienização das mãos, não frequentar lugares com aglomerações, festas, reuniões e eventos, usar álcool em gel sempre que possível e em casos de suspeita, procurar 

o serviço de saúde. 

Prefeito se reúne com secretários e autoridades para adotar medidas preventivas 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Decreto 

DECRETO Nº.  1805 DE 16 DE MARÇO DE 2020 

“Dispõe sobre adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 

de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo CO-

VID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações no setor priva-

do municipal.”                                   

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Para-

napanema, Estado de Sa o Paulo, no uso de suas atribuiço es legais e em 

conformidade com a Legislaça o em vigor e; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862/2019 exarado pelo 

Governador do Estado Joa o Doria, que dispo e sobre adoça o, no a mbito da 

Administraça o Pu blica direta e indireta, de medias tempora rias e emer-

genciais de prevença o de conta gio pelo COVID-19 (Novo Coronaví rus), 

bem como sobre recomendaço es no setor privado estadual; 

CONSIDERANDO que todas as Secretarias Municipais da Estância Tu-

rí stica de Paranapanema/SP necessitam adotar medidas preventivas para 

na o aglomeraça o de pessoas a fim de na o difundir o COVID – 19 e outras 

medidas que se fizerem cabí veis; 

CONSIDERANDO as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde 

da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP; 

DECRETA 

Art. 1º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública são 

adotadas, de imediato, sem prejuí zo de outras que vierem a ser propostas, 

as seguintes medidas: 

I- suspensa o de todas as viagens nacionais e internacionais do Prefeito, 

Secreta rios Municipais e servidores municipais a serviço do Municí pio, 

exceto transfere ncia me dicas de emerge ncia e tratamentos urgentes; 

II- todo servidor municipal deve comunicar a  sua chefia imediata qualquer 

viagem turí stica para os locais de risco, definidos pelo Ministe rio da Sau de 

ou OMS, e, quando do retorno, se apresentar numa unidade de sau de de 

refere ncia para avaliaça o; 

III- suspensa o do registro de ponto atrave s do sistema biome trico, deven-

do haver controle de livro de ponto; 

IV- suspensa o das atividades dos Projetos de todas as secretarias para evi-

tar aglomeraço es; 

V- suspensa o do atendimento e atividades presenciais do Centro de Refe-

re ncia de Assiste ncia Social; 

VI- - suspensa o imediata de todos os eventos pu blicos, culturais e esporti-

vos, incluindo festividades alusivas a  comemoraça o do aniversa rio da ci-

dade previstas para 20.04.2020;  

VII- suspensa o da realizaça o de demais eventos de grande aglomeraça o de 

pessoas, sejam pu blicos ou privados; 

VIII- suspensa o de todas reunio es de todas as secretarias, exceto as de ca-

ra ter imprescindí vel, a crite rio de cada Secreta rio; 

IX- Suspensa o dos Serviços de Sau de considerados Na o Essenciais.  

Art. 2º- A partir do dia 17/03/2020, terça-feira, havera  o processo de in-

terrupça o das aulas gradativamente; as escolas permanecera o abertas en-

tre 17 e 20 de março (terça a sexta-feira), onde os alunos e pais que se 

apresentarem nas unidades escolares sera o orientados acerca das gravi-

dades desta epidemia; 

§1º. As aulas serão interrompidas completamente em TODAS as uni-

dades escolares a partir de 23/03/2020, sem prazo para retorno; 

§2º. As CEIs (creches) funcionarão durante esta semana apenas para 

os pais que comprovaram estar trabalhando ou as crianças que ficariam 

sob responsabilidade de pessoas acima de pessoas consideradas grupo de 

risco. As demais crianças devera o ficar em casa ate  segunda ordem. 

Art. 3º- Fica suspensa as fe rias e licenças-pre mio dos servidores da rede 

municipal de sau de; 

§ 1º Poderá haver a realocação de funcionários de todas as Secretari-

as para a Secretaria de Sau de, a fim de suprir suas demandas para o com-

bate ao ví rus. 

Art. 4º- Seguem demais recomendaço es para prevença o do COVID-19: 

a) evite sair de casa; 

b) isolamento domiciliar voluntário por 14 dias para pessoas que re-

tornarem de viagens internacionais, mesmo que na o apresentem sinto-

mas; 

c) Se você possui uma doença crônica ou é idoso, evite grandes aglo-

meraço es; 

d) As medidas de higiene precisam ser redobradas. Lave as mãos 

com regularidade, passe a lcool em gel, evite apertos de ma os e abraços, 

etc.. 

e) As medidas são de âmbito preventivo, pensando exclusivamente 

no bem-estar da populaça o, dos alunos, professores, equipes te cnicas de 

todas as unidades escolares, onde todos devem se cuidar e cuidar do pro -

ximo e desejamos que, o mais breve possí vel, as rotinas normais de todos 

possam voltar normalmente. 

Art. 5º - O presente Decreto entrara  em vigor na data de sua publicaça o. 

Prefeitura Municipal da Esta ncia Turí stica de Paranapanema/SP, 

16 de março de 2020. 

JOSÉ MARIA ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrado e Publicado no Paço Municipal da Prefeitura da Esta ncia Turí s-

tica de Paranapanema, na data supra. 

IGOR PLENS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Edital de Convocação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 ASSUNTO-CIPA 

                (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) 

                     GESTÃO :2020/2021 

 A empresa Hospital Municipal Leonardus Van Mellis, no uso  de suas atribuições que lhe confere  a  Norma Regulamentadora –NR5-aprovada pela Portaria n° 8 de 23-3-

1999 pelo Ministério do Trabalho. 

RESOLVE : Convocar todos os colaboradores interessados a inscrever –se para disputar as eleições através do voto secreto, ao cargo de membros da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) , em condições de representantes dos empregados. 

Para inscrever ,basta preencher ficha de inscrição em anexo e entregar ao Escritório deste Hospital. 

O prazo para as  inscrições será de 16/03/2020 á 03/04/2020. 

PARTICIPE :VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA 

 

                                              ATENCIOSAMENTE  

                                                                                                      FABIANA LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA 

                                                                                                     CHEFE GERAL DA DIVISÃO HOSPITALAR                                                      

                                                                                                      PARANAPANEMA,13 DE MARÇO DE 2020 

Ata da Reunião COVID-19 

ATA DE REUNIÃO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quatorze 

horas e trinta minutos, no Gabinete do Prefeito, na sede da Prefeitura Munici-

pal da Estância Turística de Paranapanema, estado de São Paulo, localizada 

Rua Capitão Pinto de Melo, nº 420, estando presentes autoridades, Secretários 

Municipais e cargos auxiliares que subscrevem a lista de presença. Deu-se por 

aberta a reunião onde foi explanado pela equipe de saúde do município as con-

siderações iniciais acerca da Pandemia do COVID-19, no país, bem como suas 

peculiaridades e da importância do município da Estância Turística de Parana-

panema/SP, adotar medidas preventivas, principalmente para cuidar daqueles 

que são considerados grupo de risco, mas que depende de toda população. In-

formado ainda que no município, houve um caso de suspeita do novo corona-

vírus, onde foi seguido todos os protocolos médicos de saúde, mas que não se 

confirmou, após todos os exames necessários. Explicou-se também as médias 

de casos infectados e suspeitos de infecção do país e da região de Paranapane-

ma. Assim, informa que no período da manhã desta data, houve reunião da 

equipe médica, informam que haverá uma série de medidas, incluído a logísti-

ca de todas as unidades de saúde. Informa que, os materiais a serem utilizados 

como por exemplo máscaras, aventais, luvas, álcool 70%, etc., não serão o su-

ficiente para o uso dos profissionais e solicitam as comprar urgentes dos pedi-

dos a serem elaborados pela Secretaria de Saúde. Orienta pelo cancelamento 

de eventos, de todas as secretarias, para que não ocorram as aglomerações de 

pessoas. Idealiza a criação de um grupo de comunicação em whatsapp para 

troca de informações e orientações. Esclarece que a medida de segurança de 

contato é de pelo menos um metro de distância, porém, orienta que os protoco-

los possam ser feitos à distância (e-mails, telefones). Solicita uma página nas 

redes sociais especifica para medidas de proteção, orientação, atualizações de 

casos, conquistas e andamentos da doença; materiais de publicidade, a serem 

afixados em todos os prédios públicos, unidades de saúde e demais localidades 

de acesso à população; realocação de profissionais nas unidades de saúde; con-

tratação de mais profissionais, tais como enfermeiros e técnicos em enferma-

gem, que entendem estar defasado o quadro, e ainda a  permanência de vigia 

no Hospital Municipal Leonardus Van Melis; atendimentos da odontologias 

serão suspensos, exceto em casos urgentes; a vacinação para todos os públicos 

será mantida, informando que haverá antecipação para campanha de vacinação 

para os trabalhadores da saúde e idosos; as farmácias de dispensação da saúde 

deverão haver nova logística, e tentarão efetuar as entregas dos medicamentos 

na residência dos pacientes; solicitação de um veículo por unidade; um celular 

para cada unidade, com acesso à internet e whatsapp, para melhorar o suporte 

da saúde; solicitação de mais profissionais para limpeza, profissionais para 

atendimentos telefônicos e prestação de informação à população; raio-x e exa-

mes de laboratório/rotina não haverão agendamentos; fluxo do SAMU será 

mantido; a busca de pacientes deverá seguir um rigoroso protocolo para que 

haja a sua busca; cardiologia, pediatria, e algumas especialidades, serão estu-

dados os casos, dando preferência para o acompanhamento destes pacientes 

em domicilio, assim como a fisioterapia, onde se sabe que a maioria do pacien-

tes fazem parte dos grupos de risco; cirurgias eletivas serão suspensas com ex-

ceção à obstetrícia; solicitam a instalação de tendas na usb Salvador Ribeiro 

Leite e irmã Guilhermina, para primeiro atendimento. Servidores Públicos, nos 

grupos de áreas de risco, deverão estar em homeoffice; atendimento em todos 

os setores com a distância de pelo menos um metro à quem necessitar buscar 

os serviços públicos; estudos sobre as visitas em horários agendados. Pelo pre-

sidente da Câmara Municipal Walter Kley Menck, esclarece de importância, 

dos esforços que não devem ser medidos para divulgação e conscientização de 

toda população, bem como informa que a Câmara Municipal tomará diversas 

medidas buscando a prevenção, inclusive a suspensão do Concurso Público 

que seria nesse final de semana, e ainda coloca o veículo oficial à disposição 

da Secretaria de Saúde. Pelo Prefeito José Maria, foi informado que os setores 

se atentem para campanhas junto às empresas de transporte que atuam no mu-

nicípio e seus usuários. Pelo Sargento da Polícia Militar Nobre, foi informado 

sobre o risco que pode trazer alguém contaminado colocar em risco a popula-

ção, quando em “isolamento/quarentena”; por isso deve haver o controle maior 

dos pacientes que serão considerados nessas situações e quando ocorrer casos 

específicos, a prisão coercitiva do paciente contaminado. Pelos Secretários, 

informam que haverá a suspensões das atividades de treinos, projetos, eventos, 

feira da lua, etc.. O estudo de se implantar a Policia em atividade delegada. 

Para comércio e empresas, deverá haver uma orientação maior de conscienti-

zação e publicidades. Deverá ser gravado um vídeo pela Secretaria da Saúde, a 

ser amplamente divulgado pelas diversas redes sociais do município. 

Nada mais havendo a ser tratado deu por encerrada a reunião, que para constar 
foi lavrada e assinada por todos presentes. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Comunicado do Edital de Concurso Público 001/2020 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 

  

COMUNICADO 

 
 A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, por seu Presidente que este subscreve, FAZ SABER, que devido a necessidade 
de adotar medidas de prevenção ao COVID-19 ficam adiadas as provas do Concurso Público Ed. 01/2020 que seriam realizadas em 22 de março de 2020.   

    A nova data, horário e local para a realização das provas serão divulgados pela imprensa oficial municipal escrita, e disponível no site www.omconsultoria.com.br, 
com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência.  

 As demais informações permancem inalteradas.  

 
Paranapanema, 16 de março de 2020. 

 

Walter Kley Menck  

Presidente da Câmara 

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

Sem Atos Oficiais nesta Edição 

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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