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Institucionais 

O sobe e desce dos casos continuam... a preocupação aumenta... 
O sobe e desce dos casos positivos e suspeitos crescem dia a dia... A preocupação também... Faça sua 

parte, colabore, respeite as orientações da Vigilância Sanitária e da Secretaria da Saúde. Lembre-se, a 

próxima vítima pode ser você ou alguém da sua família. Juntos, podemos vencer o Coronavírus!!! 

Rodolfo busca regularização para continuidade das obras da piscina semi olímpica. 
“Esta é outra obra que vem se arrastando por desencontros burocráticos e adminis-

trativos desde 2016. A exemplo da rodoviária que buscamos a solução, estivemos 

ontem, 08/02, na secretaria de Esportes para resolver o problema da piscina”. Disse 

Rodolfo Fanganiello à nossa redação. Na sua segunda maratona de vistas à secreta-

rias do Governo do Estado, o prefeito foi recepcionado pelo secretário de Esportes 

Aildo Ferreira, onde discutiram assuntos relacionados ao esporte municipal e princi-

palmente para resolver a questão da obra da piscina semi olímpica. A obra está pa-

ralisada desde 2016, porque na época foi autorizado pela Secretaria de Esportes do 

Estado, um aditivo de valor para ser utilizado dos rendimentos da conta, porém, a 

administração da época não formalizou o aditivo e a obra foi paralisada. Por conta 

deste desmando administrativo e da não conclusão da obra, a Prefeitura foi incluída 

no CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Fede-

ral, que resultou no bloqueio de receber verbas governamentais e firmar novos con-

vênios. No caso da piscina semi olímpica, a documentação e regularização perante o 

CADIN foi feita e agora a Prefeitura já está excluída do sistema, podendo inclusive 

firmar novos convênios. “Nossa intenção é colocar Paranapanema nos eixos, já esta-

mos regularizando a questão de funções e desvios de cargos, começamos nossa admi-

nistração fazendo mutirões de limpeza e parcerias público privadas e agora, estamos 

atacando nas obras paralisadas”. Comentou o Prefeito. Concluindo seu raciocínio 

finalizou: “Temos muito trabalho a ser realizado em todos os setores, mas precisa-

mos ir com cautela para que possamos trazer resultados rápidos, eficientes e que be-

neficiem principalmente a população”. As obras da piscina semi olímpica estão com 

82.54% concluídas, faltando pouco mais de 17% para finalização.  Pelo fato de ter 

ultrapassado cinco anos da conclusão das obras, para dar continuidade ao convênio 

é necessário a autorização do Governador do Estado, sendo que este trâmite está 

sendo feito através da reivindicação do prefeito e da secretaria Estadual de Esportes. 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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Extrato de Contrato 
EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato 02/2021 

Objeto: Contratação da CPFL- Companhia Jaguari de Energia S/A, para o fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Paranapanema. 

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA – CNPJ Nº. 01.816.270/0001-38  

Contratado: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S/A – CNPJ Nº. 53.859.112/0001-69 

Valor Estimado Anual R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) 

Duração do Contrato – 12 meses 

Assinatura 03/02/2021 

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