Sobre
O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito e pelo vice-prefeito, eleitos
para um mandato de 4 (quatro) anos.
O prefeito
O prefeito deve agir com o intuito de zelar pelos interesses da população. Ele é o
chefe do Executivo municipal, ou seja, a principal autoridade política do município.
Cabe a ele administrar os serviços públicos locais, decidindo onde serão aplicados
os recursos provenientes dos tributos e dos repasses do estado e da União.
Compete a ele definir quais obras devem ser executadas e programas a serem
implantados. Também é função do prefeito sancionar e revogar leis, vetando
propostas que sejam inconstitucionais ou não atendam ao interesse público.
Orlando Padovan

Nascido em Pirapozinho em 07/02/1951, formou-se em Direito no ano de 1976, na
então Instituição Toledo de Ensino de Presidente Prudente. Ingressou no serviço
público em 20/02/1978, como professor na disciplina de Direito e Legislação da
extinta Escola Técnica de Contabilidade de Pirapozinho. Em 29/12/1986, foi
nomeado Procurador Jurídico do Município, cargo que ocupou até sua
aposentadoria em 06/04/2013.
Na política, ficou como suplente de vereador nas eleições de 1982, sendo eleito à
Câmara Municipal nas eleições seguintes para o quadriênio 1989/1992. Na
sequência, foi eleito vice-prefeito na chapa do então prefeito Jorge Assef, para o
período de 1993 a 1996. Nas eleições seguintes (1996), foi novamente eleito
vereador, para o quadriênio 1997/2000.
No ano de 2004, foi eleito vice-prefeito na chapa do prefeito Sérgio Pinaffi. Em
23/12/2006, Padovan assumiu a prefeitura, ocupando o cargo de chefe do
Executivo local até 31/12/2008.
Nas eleições de 2012, foi eleito prefeito para o período de 2013 a 2016, sendo,
então, reeleito para um novo mandato, de 2017 a 2020.
Atendimento

O Prefeito Orlando Padovan cumpre expediente, despachando junto aos auxiliares
diretos e prestando atendimento ao público em seu gabinete, localizado no piso
superior do paço municipal, à Rua Machado de Assis, 728, Centro, no horário das
9h às 11h e das 13h às 17h, mediante agendamento prévio junto à Secretaria
Municipal de Governo.
Telefone
(18) 3269 9900

O vice-prefeito
O vice-prefeito é o segundo na hierarquia do Executivo municipal. Caso o prefeito
precise se ausentar (por um período superior a 15 dias) por motivo de viagem,
licença etc, quem assume as funções do titular é o vice. Enquanto o prefeito está
em exercício, sempre que requisitado, o vice pode auxiliar na administração.
Antônio Carlos Colnago

Nasceu no dia 03/08/1954, no município de Anhumas. Completou o Ensino Médio
na E.E. Coronel Francisco Witaker, em Anhumas.
Em 15/11/1978, mudou-se para Pirapozinho, onde foi eleito vereador para os
períodos de 1993 a 1996, de 1997 a 2000 e de 2013 a 2016.
Carlão, como é popularmente conhecido, além de vice-prefeito do município é
empresário no ramo de materiais para construção civil.
Atendimento ao Público com agendamento prévio.
Telefone
(18) 3269 9900

