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Institucionais 

Secretaria de Turismo convoca artesãos para cadastramento 

Todo início de nova gestão administrativa, é necessário fazer ajustes, e para 

isso uma série de reuniões tem que acontecer para afinar as conversas e bus-

car alternativas que beneficiem ambas partes. O Presidente do IPESPEM 

Paulo Seawright, marcou uma reunião com o Prefeito Rodolfo para alinhar a 

ideias, apresentar a realidade do instituto e ajustar algumas pendências, como 

a construção de uma sede para o instituto. Rodolfo sempre atencioso, discutiu 

a pauta com o Presidente Paulo e disse que vai colaborar no que for possível 

para a construção da sede e solucionar outras demandas. “Na minha carreira 

política, inclui a Presidência da TatuíPrev, Instituto semelhante ao IPESPEM, 

o que muito me orgulho de ter feito parte”. Comentou Rodolfo. Na reunião o 

prefeito deixou explicito o carinho que tem com o funcionalismo público e co-

mentou “Os funcionários que já prestaram sua colaboração por anos às Pre-

feituras, merecem ter uma segurança digna de seus vencimentos, quando apo-

sentam, por isso as instituições previdenciárias devem ser administradas com 

todo respeito, carinho e muita responsabilidade”. Finalizou o Prefeito. Paulo 

Seawright se mostrou satisfeito com a reunião, colocando o IPESPEM à dis-

posição da administração, “Vamos fazer um recadastramento de todos os fun-

cionários para auxiliar a Prefeitura, que poderá usar o cadastro atualizado 

para reorganizar os setores”. Concluiu o Presidente. Rodolfo agradeceu o 

residente Paulo pela colaboração, relembrou a época em que trabalhou na 

TatuíPrev, quando teve a oportunidade de conhecer Paulo Seawright em even-

tos voltados aos institutos previdenciários. 

Presidente do IPESPEM é recepcionado pelo Prefeito Rodolfo Fanganiello 

Com finalidade de levantar a realidade e necessidades da classe de artesãos 

do município, a secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, está convocando os 

profissionais do artesanto para um cadastramento geral. Outro objetivo do 

cadastramento é para reorganizar o setor e elaborar projetos e ações que pos-

sam ajudar no fomento do setor turístico e dos profissionais. Para fazer o ca-

dastro o interessado deve entrar em contato pelo fone 14 3713 1471, a partir 

do dia 11 de janeiro no horário comercial, das 7:30 hs às 11:30 hs e das 

13:00 hs às 17:00 hs de segunda a sexta feira. O agendamento só poderá ser 

feito via fone para evitar deslocamento de pessoas até a secretaria de Turis-

mo, atendendo um protocolo do Ministério da Saúde, por conta da Pandemia 

do Coronavírus. Para você que é artesão, não deixe de fazer seu cadastro, es-

tá é uma oportunidade de participar de ações e futuros eventos que possam 

acontecer no município e região. 
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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. Joaquim Vieira de Medeiros1.290 

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 José Bernardo, 200 

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 Radamés Menegueti S/N 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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