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A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Serviços 
Municipais tem trabalhado na revitalização dos Parques 

e Praças da cidade em prol da população e do turista

Caminhada da Luta 
Antimanicomial reuniu 

cerca de 70 pessoas

Prefeitura implanta Ponto 
de Coleta de Resíduos 

Eletroeletrônicos dia 24
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Caminhada da Luta Antimanicomial 
reuniu cerca de 70 pessoas

Hoje pela manhã, a 
Prefeitura Municipal por meio 
da Secretaria de Saúde orga-
nizou a Caminhada do Dia 
Nacional da Luta Antimani-
comial – 18 de maio – que  
teve  saída do CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial) ,  
localizado na Av. João Gero-
sa , passando pela Rua dos 
Expedicionários , seguiu a 
Rua Coronel Pedro Penteado, 
com o término na Praça João 

Zelante.  Segundo a Secreta-
ria Municipal de Saúde, a ca-
minhada reuniu cerca de 70 
pessoas.

O Movimento da Luta 
Antimanicomial se caracte-
riza pela luta pelos direitos 
das pessoas com sofrimento 
mental. Dentro desta luta está 
o combate à ideia de que se 
deve isolar a pessoa com so-
frimento mental em nome de 
pretensos tratamentos, ideia 

baseada apenas nos precon-
ceitos que cercam a doença 
mental. 

O Movimento faz lem-
brar que como todo cidadão 
estas pessoas têm o direito 
fundamental à liberdade, o 
direito a viver em sociedade, 
além do direto a receber cui-
dado e tratamento sem que 
para isto tenham que abrir 
mão de seu lugar de cida-
dãos.

Atualmente no muni-
cípio de Serra Negra, o CAPS 
– Centro de Atenção Psicos-
social – tem cadastradas 900 
pessoas com problemas de 
saúde mental e atende cerca 
de 200 pacientes de todas as 
faixas etárias, promovendo 
atenção especial aos serviços 
das áreas de ação social, ci-
dadania, cultura, educação, 
além de contar com o apoio 
dos familiares.

O encontro teve a par-
ticipação especial do Psiquia-
tra Osvaldo  Cardoso Santana 
Filho, atuante no CAPS Largo 
13 – Santo Amaro – São Pau-
lo, que ensinou a brincadeira 
“Cata Mosquito”  para os par-
ticipantes. 

Para a secretária de 
Saúde,  “esse trabalho que 
realizamos no CAPS visa uma 
atenção especial nas ações 
de lutar pelo direito de viver 
em sociedade”, destacou.

Para maiores informa-
ções, entrar em contato com 
o CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), localizado na 
Av. João Gerosa, n.1855, fone 
(19) 3892-7681/2894.

A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra por meio do Fundo 
Social de Solidariedade adiou 
a Campanha do Agasalho que 
aconteceria em 20 de maio de-
vido ao mau tempo e, agora, 
o mutirão de arrecadação da 
Campanha acontecerá no dia 
27 de maio. Segundo a primeira-
-dama, “neste ano vamos inovar, 
vamos usar as Escolas Munici-
pais e Estaduais como ponto 
de coleta”, ressaltou. Também 
vamos comunicar a população 
com antecedência por meio de 
um carro de som circulando 
pelas ruas da cidade, para que 
o munícipe que desejar realizar 
doações poderá entregar a peça 
na sede do Fundo Social, situa-
da na Av. João Gerosa,n. 98, ou 
ainda nas caixas de coletas das 
escolas do município. O comu-

nicado também será feito por 
meio de panfleto aos comer-
ciantes da cidade, para que no 
dia do percurso da Campanha 
pelas ruas do Centro, a peça já 
esteja separada em seus estabe-
lecimentos, explicou.

O mutirão acontece a 
partir das 8h30min., com o en-
contro das equipes que estarão 
comandando a campanha em 
frente ao Palácio Primavera, na 
Praça Sesquicentenário para 
depois seguirem pelas ruas 
Sete de Setembro e Coronel Pe-
dro Penteado. Desde o início de 
abril, na sede do Fundo Social 
de Solidariedade , já vem acon-
tecendo a entrega de roupas e 
cobertores para as famílias ca-
dastradas no Fundo Social de 
Solidariedade.

 “Já estamos trabalhan-

do. A participação de todos é de 
suma importância para o suces-
so da Campanha do Agasalho”, 
ressaltou a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade que 

estará pelo seu primeiro ano à 
frente da arrecadação geral.

O telefone para mais in-
formações do Fundo Social de 
Solidariedade é (19)3842-2466.

Campanha do Agasalho é adiada e 
acontecerá no dia 27 de maio
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AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO PRESENCIAL N. 
040/2017. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALZIADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS COPIADORAS/IM-
PRESSORAS MULTIFUNCIONAIS 
DIGITAIS (EDITAL RETIFICADO). 
DATA: 02/06/2017 – 14H00M. Edi-
tal completo deverá ser retirado 
gratuitamente no balcão do se-
tor de licitações da Prefeitura da 
Estância Hidromineral de Serra 
Negra, sito à Praça John F. Ken-
nedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 13h00m às 18h00m, deven-

do o interessado trazer sua mí-
dia específica para cópia (cd/
dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail 
licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou ainda pelo site WWW.serra-
negra.sp.gov.br. Informações: 
(19) 3892-9600. Serra Negra, 19 
de Maio de 2017. Dr SIDNEY AN-
TONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal. 

DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO N° 78/2017. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 09/2017. RATIFI-
CO o ato da Senhora Secretaria 
de Governo, que dispensou a 

licitação, com fundamento no 
artigo 24, Incisos VII e XVI da Lei 
de Licitação n° 8.666/93, a favor 
da empresa COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
PRODESP, para Prestação de 
serviços de informática – con-
tratação de contas de correio 
eletrônico, denominado servi-
ços de mensageria (Integra). 
Sidney Antonio Ferraresso. Pre-
feito Municipal. EXTRATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° 
78/2017. DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N° 09/2017. CONTRATANTE 

– PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA. CONTRATADA 
– COMPANHIA DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - PRODESP. OB-
JETO – Prestação de serviços 
de informática – contratação 
de contas de correio eletrôni-
co, denominado serviços de 
mensageria (Integra). VIGEN-
CIA: 12 meses. VALOR TOTAL: 
17.971,20. BASE LEGAL: artigo 
24, Incisos VII e XVIda Lei de Li-
citação n° 8.666/93. 19 de Maio 
de 2017. Sidney Antonio Ferra-
resso. Prefeito Municipal.

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS 
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONVOCAÇÃO
Convocamos os abaixo nomeados para que com-

pareçam ao CRAS - Centro de Referência de Assistência 
Social à Rua Santo Antonio, 02 Bairro das Palmeiras no 
prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação desta 
para retirar o valor referente a contra-partida dos ser-
viços prestados junto ao Programa Assistencial “Frente 
Popular de Trabalho –FPT”

JOSE LAERCIO GOMES DA SILVA
LUCAS DE PAULO

Serra Negra, maio de 2017.
Centro de Referência de Assistência Social

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra 

Negra vem a público convocar RENATO DE SOUSA, RG 
nº MG 6560435 aprovado no Concurso Público de Edi-
tal nº 01/2013,  para o cargo de Farmacêutico, para no 
prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de 
Recursos Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, 
s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da do-
cumentação necessária ao provimento no respectivo 
cargo. O não comparecimento no prazo determinado 
implicará na perda automática da vaga do Concurso 
Público.

Serra Negra, 17 de Maio de 2017.

Juliana AP. Rodrigues da SILVA
- Depto De recursos humanos –

Prefeitura implanta Ponto 
de Coleta de Resíduos 

Eletroeletrônicos dia 24
A Prefeitura Municipal de 

Serra Negra por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano, em parceria 
com o CISBRA (Consórcio Inter-
municipal de Saneamento Básico 
da Região do Circuito das Águas) 
implantará dia 24 de maio, o pri-
meiro Ponto de Coleta de Resídu-
os Eletroeletrônicos da cidade, 
que funcionará todas as quartas-
-feiras das 8h às 12h, no Centro de 
Convenções, localizado na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, saída 
Rodovia Serra Negra-Lindóia.

De acordo com o Secre-
tário de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano,  a criação 
deste ponto tem por finalidade 
disponibilizar aos munícipes um 
local adequado para o descarte 
de resíduos eletrônicos, já que 
esses equipamentos têm ele-
mentos como chumbo, cádmio, 
mercúrio e berílio que são alta-
mente tóxicos e comprometem 
a saúde de homens, animais e 
plantas.

Para o Prefeito existe uma 
preocupação grande com o des-
carte inadequado desses resídu-
os, uma vez que são constantes 
as inovações tecnológicas no 
mercado atual. “Todos os dias 
surgem novos equipamentos ele-
trônicos e, com isso, o consumo 
é estimulado rapidamente pelo 
apelo publicitário, o que gera 
uma expectativa de compra de 
novos equipamentos e, conse-
quentemente, acelera o descarte 

dos mesmos”.
Além do Ponto de Coleta 

de Resíduos Eletroeletrônicos, a 
Prefeitura Municipal disponibili-
zará em breve dois pontos especí-
ficos para o descarte de materiais 
menores como: pilhas, celulares 
e baterias. Esses pontos ficarão 
localizados, no saguão do Paço 
Municipal, localizado na Praça 
John Kennedy, s/n, Centro, e no 
Mercado Cultural, localizado na 
Rua 15 de Novembro, s/n, Centro. 

Confira abaixo os equipa-
mentos eletrônicos e acessórios 
que o Ponto de Coleta recebe:

Computadores, Monitores 
(CRT, LCD e LED), Celulares e 
smartphones, Tablets, Netbooks, 
Televisores, Pilhas e Baterias, fon-
tes de Alimentação, Teclados e 
mouses, Caixas de som, No-bre-
aks, Estabilizadores, Cabos e fios, 
HDs (Hard Disk), Roteadores, Dis-
quetes, CDs e DVDs, Impressoras, 
Copiadoras, Transformadores, 
Projetores, Câmeras (filmadoras 
e fotográficas), Centrais Telefôni-
cas, Telefones de mesa, Carrega-
dores em geral, Roteadores, Pla-
cas eletrônicas, Rádios Relógio, 
Aparelhos de som, Baterias, Ca-
feteiras, Liquidificador, Geladei-
ra, Micro-ondas, Vídeo Games, 
Vídeo cassetes, Reprodutores 
de DVD, Ferro de passar roupa, 
Ar-Condicionado, Ventiladores, 
Exaustores e Scanners. Exceto: 
Lâmpadas e Toners e, equipa-
mentos com componentes inter-
nos retirados. 
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA QUAR-

TA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATI-
VA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos oito dias do mês de 
maio, do ano de dois mil e de-
zessete, com início às 
19h47min, a Câmara Municipal 
da Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou em 
sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas”, nesta cidade, 
sob a Presidência do vereador 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, e secretariando os traba-
lhos o vereador Leonel Franco 
Atanázio – 2º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 14ª Sessão 
Ordinária, da 01ª Sessão Legis-
lativa, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva Del 
Buono; com a ausência do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti. Havendo número regi-
mental, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente ses-
são. Em seguida convidou a to-
dos, para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foram li-
das, discutidas, votadas e apro-
vadas, por unanimidade (09 
votos), as seguintes atas: 1) ata 
da 13ª sessão ordinária, da 01ª 
sessão legislativa, da 17ª Legis-
latura, realizada em 02 de maio 
de 2017 e, 2) ata da 07ª sessão 
ordinária, da 01ª sessão legisla-
tiva, da 17ª Legislatura, realiza-
da em 02 de maio de 2017. EX-
PEDIENTE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL: - Ofí-
cio nº 279/2017, em resposta ao 
requerimento nº 296/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto. - Ofício nº 
277/2017, em resposta ao re-
querimento nº 295/2017, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto. - Ofício nº 289/2017, 
em resposta ao requerimento 
nº 293/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto. - 
Ofício nº 278/2017, em resposta 

ao requerimento nº 291/2017, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto. - Ofício nº 
288/2017, em resposta ao re-
querimento nº 281/2017, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto. - Ofício nº 287/2017, 
em resposta ao requerimento 
nº 280/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto. - 
Ofício nº 286/2017, em resposta 
ao requerimento nº 279/2017, 
de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida. - Ofício 
nº 280/2017, em resposta ao re-
querimento nº 271/2017, de au-
toria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Paulo Sér-
gio Osti. - Ofício nº 272/2017, 
em resposta ao requerimento 
nº 269/2017, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 271/2017, em resposta 
ao requerimento nº 268/2017, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Rober-
to Sebastião de Almeida e Pau-
lo Sérgio Osti. - Ofício nº 
266/2017, em resposta ao re-
querimento nº 266/2017, de au-
toria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Paulo Sér-
gio Osti. - Ofício nº 258/2017, 
em resposta ao requerimento 
nº 258/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto. - 
Ofício nº 275/2017, em resposta 
ao requerimento nº 257/2017, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto. - Ofício nº 
290/2017, em resposta ao re-
querimento nº 255/2017, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti. - Ofício nº 
273/2017, em resposta ao re-
querimento nº 246/2017, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, subscrito pelo 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro. - Ofício nº 292/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
226/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono. 
- Ofício nº 274/2017, solicitando 
a concessão de prazo adicional 
de 15 (quinze) dias para o en-
caminhamento das informa-
ções requeridas através do re-
querimento de informações de 
nº 254/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fioravanti, 
subscrito pelo vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro. Posto em 

discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 vo-
tos). - Ofício nº 283/2017, solici-
tando a concessão de prazo 
adicional de 15 (quinze) dias 
para o encaminhamento das 
informações requeridas atra-
vés do requerimento de infor-
mações de nº 270/2017, de au-
toria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Paulo Sér-
gio Osti. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - Ofício 
da Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Negra 
– Hospital Santa Rosa de Lima, 
encaminhando Prestação de 
Contas referente aos valores 
recebidos em março/2017, 
através da subvenção munici-
pal concedida pela Prefeitura, 
através da Lei Municipal nº 
3973/2016, através do qual to-
dos os pagamentos estão sen-
do realizados com base no dis-
posto da cláusula segunda, em 
todos os seus incisos. - Ofício 
da Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Negra 
– Hospital Santa Rosa de Lima, 
em resposta ao requerimento 
de informações, apresentado 
de forma verbal pelos vereado-
res Ricardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro e Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
encaminhado através do ofício 
472/2017. - Ofício do Grand Re-
sort Serra Negra & Convention 
Center, agradecendo pelo re-
querimento de congratulações 
e aplausos de nº 244/2017, de 
autoria do vereador Paulo Sér-
gio Osti, aprovado por unanimi-
dade dos vereadores da Câma-
ra Municipal da Estância de 
Serra Negra. Atenciosamente, 
Achiles Mantovani Neto – Dire-
tor Executivo. - Ofício do muní-
cipe Nelson Amadeu Menegat-
ti, agradecendo pelo 
requerimento de congratula-
ções e aplausos de nº 202/2017, 
de autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, aprovado 
por unanimidade dos vereado-
res da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra. Foi en-
tregue a todos os vereadores 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, respectivamente, os ofí-
cios 05/2017, 06/2017, 07/2017, 
08/2017, 09/2017, 10/2017, 
11/2017, 12/2017, 13/2017, 

14/2017 e 15/2017, todos do 
Conselho Municipal de Saúde 
de Serra Negra – CMSSN, convi-
dando a todos os vereadores 
para participarem das reuniões 
ordinárias mensais, realizadas 
pelo Conselho Municipal de 
Saúde, informando que as reu-
niões ocorrem sempre às se-
gundas terças-feiras do mês, 
ou seja, para o ano de 2017, 
ocorrerão em 09/maio, 13/ju-
nho, 11/julho, 08/agosto, 12/se-
tembro, 10/outubro, 14/novem-
bro e 12/dezembro, sempre às 
18 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde, situada à 
Rua Bandeirantes nº 116, Serra 
Negra/SP. - Correspondências 
recebidas no período de 03 a 
08 de maio de 2017. Todos os 
documentos ficaram à disposi-
ção dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, foi 
proferida à leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 498/2017, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado à Empresa Renas-
cer Construções Elétricas, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
trocadas as lâmpadas queima-
das na Passarela Danilo Nasci-
mento dos Santos, Centro, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
499/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser colocada uma 
placa indicativa de “Área Esco-
lar” nas proximidades da Esco-
la Estadual “Maria do Carmo de 
Godoy Ramos”. Indicação nº 
500/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser realizada manu-
tenção e corte do mato na Pra-
ça Rolando Milani, localizada 
na Rua Macanã, Serra Negra/
SP. Indicação nº 501/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar máquina motonivelado-
ra em toda a extensão da Ave-
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nida Francisco Saragiotto, Bair-
ro das Posses. Indicação nº 
502/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito  Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de passar máquina 
motoniveladora em todas as 
ruas de terra do Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Negra/
SP. Indicação nº 503/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ta-
par o enorme buraco na Rua 
dos Expedicionários, em frente 
ao número 385 - Conselho Tu-
telar de Serra Negra. Indicação 
nº 504/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que estu-
de a possibilidade de construir 
um calçadão nas margens da 
Rodovia SP-360 até a altura do 
Loteamento Refúgio da Serra, 
pois a quantidade de pedestres 
que utiliza o acostamento ou 
até mesmo a Rodovia para se 
locomover até a cidade é mui-
to grande, se expondo a sérios 
riscos de atropelamento e gra-
ves acidentes. Indicação nº 
505/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem - D.E.R., para que estude a 
possibilidade de construir um 
calçadão nas margens da Ro-
dovia SP-360 até a altura do Lo-
teamento Refúgio da Serra, 
pois a quantidade de pedestres 
que utiliza o acostamento ou 
até mesmo a Rodovia para se 
locomover até a cidade é mui-
to grande, se expondo a sérios 
riscos de atropelamento e gra-
ves acidentes. Indicação nº 
506/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de serem instalados 
corrimãos nas escadarias da 
Viela Ivo Bueno Ungaratto (que 
liga a Avenida 23 de Setembro 
à Avenida Coronel Estevão 
Franco de Godoy), vez que pes-
soas estão caindo e se machu-
cando no local. Indicação nº 

507/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de passar máquina mo-
toniveladora em todas as ruas 
de terra do Loteamento Vila 
Santista, Bairro das Três Barras, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
508/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser recapeado e 
consertado os desníveis de par-
te da Rua Monsenhor Manzini, 
no trecho que se inicia na Rua 
Coronel Pedro Penteado até a 
Rua Luiz Rielli (Rua do Sapo), 
vez que o referido trecho há 
anos está cheio de desníveis, 
imperfeições e buracos, estan-
do difícil trafegar no referido 
local.  Indicação nº 509/2017, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser construído um ponto de 
ônibus, devidamente coberto e 
com local para as pessoas se 
sentarem, na Rua Benjamin 
Lopes Filho, nas proximidades 
do número 420. Indicação nº 
510/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado à Empresa Re-
nascer Construções Elétricas, 
para que melhore a iluminação 
na Rua Dr. Pedro Edson Pinhei-
ro, que circunda a parte final da 
Praça Sesquicentenário - próxi-
mo aos banheiros públicos, vez 
que o local está muito escuro, 
gerando a sensação de insegu-
rança. Indicação nº 511/2017, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que solicite à CPFL, 
para que sejam realizadas as 
instalações necessárias para 
que melhore a iluminação na 
Rua Dr. Pedro Edson Pinheiro, 
que circunda a parte final da 
Praça Sesquicentenário - próxi-
mo aos banheiros públicos, vez 
que o local está muito escuro, 
gerando a sensação de insegu-
rança. Indicação nº 512/2017, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, que 

indica, na forma regimental, 
seja oficiado à Empresa Renas-
cer Construções Elétricas, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser tro-
cada a lâmpada queimada na 
Rua Luiz Rielli, Centro, Serra 
Negra/SP, próximo ao estacio-
namento existente na referida 
via. Indicação nº 513/2017, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
prender/afixar corretamente a 
grande placa aérea, que está 
totalmente solta, na Avenida 
Bernardino de Campos, próxi-
ma ao imóvel de propriedade 
da família de Aldegundes Fa-
gundes, Centro, Serra Negra/SP, 
vez que a referida placa está 
prestes a desabar, podendo 
cair sobre algum veículo ou 
pessoa, gerando o sério risco 
de ocorrer grave acidente. Indi-
cação nº 514/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser feita 
uma lombada de terra na Rua 
Paulo Marchi, no trecho de ter-
ra que se inicia para acesso ao 
Alto da Serra, após passar o 
ponto turístico e restaurante 
“Mini Fazendinha”, vez que os 
motoristas estão descendo 
com seus veículos em altíssima 
velocidade, podendo gerar aci-
dentes e atropelamentos na-
quele local, que atualmente 
possui grande movimento de 
pessoas, principalmente de 
crianças. Indicação nº 
515/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser feita uma lomba-
da na Rua Paulo Marchi, em 
frente ao ponto turístico e res-
taurante “Mini Fazendinha”, 
vez que o local está muito mo-
vimentado e com a presença 
de muitas pessoas, principal-
mente de crianças, que ficam 
atravessando a referida rua 
para ter acesso a todos os atra-
tivos turísticos daquele impor-
tante local, de modo que os 
motoristas estão transitando 
com seus com seus veículos 
em altíssima velocidade, ge-

rando o risco de ocorrer graves 
acidentes e atropelamentos. 
Indicação nº 516/2017, de auto-
ria do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser tro-
cada a placa ou pintado nova-
mente o nome do “CILES 
Suzana Cristine Palhares”, Lo-
teamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP, vez que a 
placa da referida denominação 
está totalmente apagada. Indi-
cação nº 517/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser tapa-
do o enorme buraco existente 
na calçada da Rua Reinaldo 
Polidoro, atrás da EMEB “Pro-
fessora Rosalba Perondini Salo-
mão”, vez que muitas pessoas, 
inclusive crianças, transitam 
pelo local, podendo gerar aci-
dentes. Informo também que o 
referido buraco vem aumen-
tando dia a dia, necessitando 
ser tapado o mais rápido possí-
vel. Indicação nº 518/2017, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
pintada com tinta branca as 
grades que circundam o espe-
lho d’agua situado na Praça 
Sesquicentenário, Serra Negra/
SP, vez que a referida grade 
está enferrujando. Indicação 
nº 519/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de as-
faltar a rua de terra localizada 
atrás do Campo de Futebol 
Giuseppe Raymondo, Lotea-
mento Parque Fonte São Luiz. 
Indicação nº 520/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de tapar o 
buraco existente na Rua Coro-
nel Pedro Penteado, nas proxi-
midades do número 148, em 
frente a Galeria Casablanca. 
Indicação nº 521/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da Silva 
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Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de tapar o 
buraco existente na Rua Coro-
nel Pedro Penteado, nas proxi-
midades do número 148, em 
frente a Galeria Casablanca. 
Indicação nº 522/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de rea-
lizar o conserto do aparelho de 
eletrocardiograma existente no 
Posto de Saúde do São Luiz, 
visto que munícipes estão re-
clamando que o mesmo se en-
contra quebrado. Indicação nº 
523/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
considerando o alto número 
de veículos que transitam du-
rante os finais de semana na 
rua que dá acesso ao Alto da 
Serra, Serra Negra/SP, para que 
seja passada a máquina moto-
niveladora, durante todas as 
sextas-feiras, na Rua Paulo Mar-
chi, no trecho que se inicia no 
ponto turístico/restaurante “Fa-
zendinha” até o Alto da Serra, 
proporcionando a necessária 
manutenção daquela impor-
tante via pública. Indicação nº 
524/2017, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser cor-
tado o mato e realizada limpe-
za geral no ponto de ônibus 
existente na Rua Doutor Jovino 
Silveira, em frente a EMEB 
“Professora Priscila Salzano 
Cordeiro Brisolla”, Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 525/2017, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem arrumadas as calça-
das da Rua Doutor Jovino Sil-
veira, vez que estão intransitá-
veis, tendo os pedestres, 
inclusive as crianças, de andar 
pelo meio da referida rua, ge-
rando o risco de serem atrope-

ladas. Indicação nº 526/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser feito um ponto de ôni-
bus em frente ao Portal do Mu-
nicípio, na Rodovia SP-360, que 
liga Serra Negra a Amparo, pois 
o ponto de ônibus de madeira 
que se encontra no local não 
possui iluminação e também 
não condiz com uma impres-
são bonita para os turistas que 
frequentam a nossa cidade. In-
dicação nº 527/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
colhido, de forma contínua e 
sem interrupções, o lixo na Es-
trada Municipal Amélia de Oli-
veira Lopes, junto ao cruza-
mento da Rodovia que liga os 
município de Lindóia a Socor-
ro, Bairro dos Rodrigues, Serra 
Negra/SP, pois o lixo está sendo 
jogado à céu aberto há meses, 
pois não está passando o cami-
nhão de lixo de Serra Negra 
como vinha sendo feito à cada 
15 dias. Indicação nº 528/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de colocar iluminação no pon-
to de ônibus que se localiza na 
Rua Pedro Edson Pinheiro, 
Centro, ao lado dos sanitários 
públicos da Praça Sesquicente-
nário, pois o local fica muito 
escuro à noite, tendo presença 
de muitas senhoras e crianças. 
Indicação nº 529/2017, de auto-
ria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
já pela segunda vez, se é possí-
vel construir um ponto de ôni-
bus na Rua Luiz Padula, Vila 
Dirce, pois os moradores ficam 
esperando a céu aberto, debai-
xo de chuva, frio e sol, e existe 
uma demanda grande de pas-
sageiros para aquele local. In-
dicação nº 530/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 

de reativar a fonte localizada 
na Praça Sesquicentenário, 
bem em seu centro, sendo 
acessada pela Rua 23 de se-
tembro. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente determinou o 
encaminhamento das indica-
ções aos setores competentes 
para, dentro do possível, serem 
adotadas as medidas cabíveis. 
PEQUENO EXPEDIENTE: usa-
ram da palavra os vereadores 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Wagner da Silva Del Buono, Ed-
son B. O. Marquezini e Leonel 
Franco Atanázio. Não havendo 
mais nenhum vereador inscrito 
no Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPEDIEN-
TE. REQUERIMENTOS DE IN-
FORMAÇÕES: Requerimento 
nº 324/2017, de autoria dos ve-
readores Roberto Sebastião de 
Almeida, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Paulo Sérgio Osti, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, todas 
referentes à continuidade das 
obras de infraestrutura e de pa-
vimentação asfáltica das Ruas 
Projetada e João Zanona, situa-
das no Loteamento Jardim Pla-
cidolândia, Serra Negra/SP. 1) 
Desde que data as obras de in-
fraestrutura e de pavimentação 
asfáltica das Ruas Projetada e 
João Zanona, situadas no Lote-
amento Jardim Placidolândia, 
Serra Negra/SP estão paralisa-
das, por qual motivo? 2) Consi-
derando que as referidas obras 
foram paralisadas e o local está 
muito perigoso e intransitável 
gerando inúmeros transtornos 
e contratempos aos moradores 
e a todos que transitam no 
loca, solicitamos seja informa-
da qual a data prevista para se-
rem retomadas as obras de in-
fraestrutura e de pavimentação 
asfáltica naquelas vias públicas 
e qual a data prevista para o 
seu término? 3) Qual o custo 
financeiro total das obras de in-
fraestrutura e de pavimentação 
asfáltica das Ruas Projetada e 
João Zanona, qual empresa 
está executando os serviços e 
quais os valores já foram pagos 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra até a presente data 
para a execução das referidas 
obras? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-

nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 329/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o 
auxílio dos setores competen-
tes, informe a esta Casa de Leis 
quantos aparelhos de eletro-
cardiograma o município pos-
sui e em quais postos de saúde 
eles estão sendo utilizados. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
330/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o douto e so-
berano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos se-
tores competentes, informe a 
esta Casa de Leis se o aparelho 
de eletrocardiograma do Posto 
de Saúde do São Luiz está em 
funcionamento ou está que-
brado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 332/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o dou-
to e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, com o auxílio 
dos setores competentes; con-
siderando a grande quantidade 
de funções e de serviços a se-
rem realizados pelos funcioná-
rios públicos municipais que 
trabalham no setor da “Área 
Verde” (comandados pelo se-
nhor Milton), que atualmente é 
formado por somente 03 (três) 
funcionários e são responsá-
veis por cuidar e manter 23 es-
colas, 17 UBS, Praças, Rotató-
rias, Centro de Convenções, 
etc., e não estão dando conta 
de realizar todos os serviços e 
atribuições; informe a esta 
Casa de Leis, se há previsão 
(data) de ser aumentado o nú-
mero de servidores municipais 
para trabalhar no setor da 
“Área Verde”, em nosso muni-
cípio e, em caso positivo, quan-
tos servidores serão destinados 
para aquela importante área e 
em que data. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 333/2017, de au-
toria do vereador Leonel Fran-
co Atanázio, que solicita, na 
forma regimental, após ouvido 
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o douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o 
auxílio dos setores competen-
tes; considerando a grande 
quantidade de serviços a se-
rem realizados pelos servido-
res municipais responsáveis 
pela capinagem de calçadas, 
guias, ruas, etc., de todo o nos-
so município (comandados 
pelo senhor Fazolim), que atu-
almente são em número muito 
reduzido (mais ou menos 6 a 7 
funcionários e que não estão 
dando conta de realizar todos 
os serviços e atribuições, con-
siderando também a proibição 
do uso e aplicação de mata 
mato; informe a esta Casa de 
Leis, se há previsão (data) para 
ser aumentado o número de 
servidores municipais para tra-
balhar naquele setor do nosso 
município e, em caso positivo, 
quantos servidores serão desti-
nados para aquela importante 
área e em que data. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
335/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se é possível estabelecer 
uma parceria com o setor Pri-
vado, com várias empresas de 
Serra Negra e Região, para re-
formar, construir e padronizar 
modernamente os pontos de 
ônibus de nosso município, 
pois, com esta parceria Públi-
ca-privada, não serão gerados 
custos para a Prefeitura e tere-
mos locais apropriados para 
nossa população esperar o 
transporte coletivo, mostrando 
também aos nossos visitantes 
que somos um município turís-
tico organizado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 336/2017, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Roberto 
Sebastião de Almeida e Paulo 
Sérgio Osti, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, mais especifica-
mente à Secretaria de Educa-
ção, para que informe a esta 

Casa de Leis, se o SENAI está 
oferecendo e realizando cursos 
em Serra Negra. Se a resposta 
for positiva, quais são os cursos 
(citados individualmente), 
quando são ministrados e 
quantos alunos participam de 
cada curso. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 337/2017, de au-
toria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Paulo Sér-
gio Osti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o dou-
to e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se está na progra-
mação dos serviços públicos 
municipais a reforma total do 
Campo de Futebol Nelson João 
Gallo, popularmente chamado 
de “Campo do Paulistinha”, lo-
calizado na Avenida Juca Preto, 
ao lado do Centro de Exposi-
ções Silvio Bertolini, pois, este 
foi descaracterizado após o uso 
incorreto em um evento autori-
zado pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra que usou para 
estadia de cavalos, trailers, ca-
minhões e charretes no grama-
do e encontra-se em estado la-
mentável. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 321/2017, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita con-
signação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a HASHTAG TEVESTE, a 
mais nova loja de Serra Negra/
SP, situada na Rua Nove de Ju-
lho, número 76, Centro, comer-
cializando produtos da mais 
alta qualidade, que vem agra-
dando a todos os seus inúme-
ros clientes, sempre com um 
atendimento de muita qualida-
de e extremamente atencioso, 
em um local muito bem estru-
turado, contribuindo com o de-
senvolvimento do nosso muni-
cípio. Parabéns pelo excelente 
trabalho realizado, desejando 
muito sucesso nesta nova e 
promissora empreitada! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
proprietários Marco Antonio 
Zanoni Bueno, à sua esposa 
Priscila Vasconcellos Brotto 
Bueno, para Thiago Rodrigues 
Jardim e à sua esposa Verônica 

Rodrigues Carneiro Jardim, ex-
tensivo a todos os dedicados 
funcionários e demais colabo-
radores. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 323/2017, de autoria 
do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com o 
dedicado e experiente EDSON 
RODRIGO DE OLIVEIRA 
CUNHA, Prefeito do Município 
de Monte Alegre do Sul/SP, pa-
rabenizando pela sua profícua 
administração, se destacando 
desde janeiro/2017 pelo empe-
nho de realizar uma excelente 
gestão, sempre pensando no 
pleno desenvolvimento do mu-
nicípio e no bem geral de toda 
a população Montealegrense. 
Parabéns pelo excelente traba-
lho realizado! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais seja dada 
ciência ao homenageado. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
331/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a dedicada 
e experiente professora ANGE-
LA MARIA MORI FREIRE, pelos 
excelentes serviços prestados 
no município de Serra Negra/
SP, tratando-se de uma mulher 
e professora de grande valor e 
de pulso firme, que trabalhou 
durante anos educando e ensi-
nando nossas crianças, sendo 
23 anos só no Bairro dos Leais, 
criando fortes laços familiares 
e de amizade, de modo que o 
município de Serra Negra se or-
gulha de ter uma profissional 
como a Professora Angela Ma-
ria Mori Freire pelo grande 
exemplo e profissionalismo de-
monstrado ao longo dos anos. 
Parabéns por todo o trabalho 
realizado! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais seja dada 
ciência à homenageada. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
334/2017, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com a 
experiente e dedicada CLAU-
DIA RIELLI RAMOS, responsá-
vel pela “Coordenadoria das 
Vigilâncias”, parabenizando 

pelos excelentes trabalhos rea-
lizados durante a campanha de 
vacinação contra a febre ama-
rela, realizada no município de 
Serra Negra/SP. Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais seja 
dada ciência à homenageada, 
extensivo a todos os funcioná-
rios e colaboradores que esti-
veram envolvidos na campa-
nha de vacinação. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
338/2017, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
TODAS AS MÃES DE NOSSO 
MUNICÍPIO, pela comemora-
ção do “Dia das Mães” no pró-
ximo dia 14 de maio de 2017. 
Fica a adaptação da música 
Trem Bala como música-tema 
desse dia das Mães. Não é so-
bre ter todas as pessoas do 
mundo pra si. É sobre saber 
que em algum lugar alguém 
zela por ti. É sobre desde cedo 
aprender a reconhecer a sua 
voz. É sobre o amor infinito que 
sempre existiu entre nós. É sa-
ber que você está comigo nos 
momentos que mais preciso 
para me acompanhar. Então fa-
zer valer a pena cada verso da-
quele poema sobre o que é 
amar. Não sobre chegar no 
topo do mundo e saber que 
venceu. É ver que você me aju-
dou a trilhar a cada caminho 
meu. É sobre ter abrigo e fazer 
morada no seu coração. E se 
eu precisar você sempre irá me 
estender sua mão. A gente já 
passou por tudo, qual seria a 
graça da vida sem você aqui. 
Pra ser o meu porto seguro, o 
presente que a vida me deu 
logo que eu nasci. Não é sobre 
tudo o que seu dinheiro é ca-
paz de comprar. E sim sobre 
cada momento que juntos po-
demos passar. Contigo aprendi 
que o mais importante é ser do 
que ter. E pelo o que eu me tor-
nei eu só tenho a te agradecer. 
Você me segurou no colo, sor-
riu e entendeu realmente o 
que é amar. E eu desde o pri-
meiro dia, tão pequeno já sabia 
que em ti podia confiar. Da de-
cisão desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência à senhora 
Tereza Cestaro da Silva, repre-
sentando assim todas as mães 
serranas. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
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nimidade (09 votos). REQUERI-
MENTOS DE PESAR: Requeri-
mento nº 325/2017, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do jo-
vem Vinícius Henrique Rodri-
gues de Oliveira. Requerimen-
to nº 326/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor 
Marco Antônio Roberto. Re-
querimento nº 327/2017, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor Mário Lugli. Os re-
querimentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado às 
famílias enlutadas. ORADO-
RES: usaram da palavra os ve-
readores Roberto Sebastião de 
Almeida e Leandro Gianotti Pi-
nheiro. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito como 
Orador no Grande Expediente, 
passou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada nominal 
dos vereadores, verificou-se 
estarem presentes os vereado-
res Edson B. O. Marquezini, Fe-
lipe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número regi-
mental, passou-se à discussão 
e à votação dos projetos cons-
tantes da pauta. I – 1ª Discus-
são e votação do projeto de lei 
nº 21/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que torna obrigatória, no Muni-
cípio de Serra Negra, a realiza-
ção dos exames de aferição da 
pressão arterial e de tempera-
tura corporal, durante os aten-
dimentos e consultas médicas 
realizadas na Rede Municipal 
da Saúde. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos parece-
res elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Re-
dação, b) de Saúde e Política 
Social e, c) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Para 
constar na presente ata, a pedi-

do do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, fica registrado 
que durante a discussão do 
projeto de lei nº 21/2017, o ve-
reador Edson B. O. Marquezini 
disse que o vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro tem atitude 
de moleque. Não havendo 
mais nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da palavra 
os vereadores Renato Pinto 
Giachetto, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Edson B. O. Marque-
zini, Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, Wagner da Silva 
Del Buono, Roberto Sebastião 

de Almeida, Leonel Franco 
Atanázio e Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca. Não havendo 
mais nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou os 
senhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária que 
será realizada no dia 15 de 
maio de 2017, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando en-
cerrada a presente sessão às 
23h30min. Para constar eu, (a) 
vereador Leonel Franco Ata-
názio, 2º Secretário da Mesa 

Diretora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a as-
sinatura por todos os Edis des-
ta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encontra-
-se registrada em áudio e ví-
deo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-.

Plantão das Farmácias no mês de MAIO 
  

 
 

Data 
  

Dia da semana Farmácia 

1 Segunda-feira Danilo 
2 Terça-feira Serrana 
3 Quarta-feira Naturalis 
4 Quinta-feira Popular 
5 Sexta-feira Central 
6 Sabado Vip 
7 Domingo Rubi 
8 Segunda-feira São Luiz 
9 Terça-feira São Jose 
10 Quarta-feira Danilo 
11 Quinta-feira Serrana 
12 Sexta-feira Naturalis 
13 Sabado Popular 
14 Domingo Central 
15 Segunda-feira Vip 
16 Terça-feira Rubi 
17 Quarta-feira São Luiz 
18 Quinta-feira São Jose 
19 Sexta-feira Danilo 
20 Sabado Serrana 
21 Domingo Naturalis 
22 Segunda-feira Popular 
23 Terça-feira Central 
24 Quarta-feira Vip 
25 Quinta-feira Rubi 
26 Sexta-feira São Luiz 
27 Sabado São Jose 
28 Domingo Danilo 
29 Segunda-feira Serrana 
30 Terça-feira Naturalis 
31 Quarta-feira Popular 

Endereço
das

Farmácias
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Or-
çamento, faz saber que realizará Audiência Pública no 
dia 30 de maio de 2017, terça-feira, às 14h30min, na sede 
do Poder Legislativo, instalada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das 
Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será avaliado 
o projeto de lei nº 026/2017, de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que estabelece as diretrizes a serem ob-
servadas na elaboração da Lei Orçamentária do Municí-
pio de Serra Negra para o exercício de 2018 e dá outras 
providências - Lei de Diretrizes Orçamentárias - “LDO”. 

Sua presença é muito importante. Participe!

Serra Negra, 09 de maio de 2017.

 Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra

 Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/

SP.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E OR-
ÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, nos termos do arti-
go 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, faz saber 
que realizará Audiência Pública no dia 30 de maio de 
2017, terça-feira, às 15h00min, na sede do Poder Legis-
lativo, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será avaliado o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Muni-
cipal, referente ao 1º quadrimestre de 2017.  

 Sua presença é muito importante. Participe!

Serra Negra, 09 de maio de 2017.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 06/2016.

Contratante: Câmara Municipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP.
Contratada: Supermercado Ciamdrighi LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato para a aquisição mensal 
e parcelada de cestas de mantimentos para serem entre-
gues aos servidores do Poder Legislativo Municipal.
Modalidade: Licitação na modalidade Convite – nº 02/2016 
- CMSN.
Vigência: 04 (quatro) meses – (29/04/2017 a 28/08/2017).
Valor: - R$ 4.486,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
seis reais) mensais.

        Serra Negra, 29 de abril de 2017.

Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca 
– Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.
P/ Contratada: Roberto Ciambelli Postalli.

Testemunhas: 
RG: 24.811.388-4
RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA NEGRA/

SP - CNPJ: 49.592.728/0001-49. 

REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 
CMSN – “MENOR PREÇO”.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCI
OS, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 

DATA RELATIVA AO CERTAME: Será realizado no dia 02 
de junho de 2017, à partir das 13 horas, conforme descrito 
no Edital. 

O Edital completo deverá ser retirado gratuitamen-

te na sede da Câmara Municipal de Serra Negra, situada 

à Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Conven-

ções “Circuito das Águas”, mezanino, salas 6 e 7, Cen-

tro, Serra Negra/SP, no horário de expediente: das 8h00 

às 17h (de segunda à sexta-feira), devendo o interessado 

trazer sua mídia para cópia (pendrive, cd, etc) ou atra-

vés do site: www.cmserranegra.sp.gov.br ou do e-mail: 

secretaria@cmserranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 

3892.2024. Serra Negra, 19 de maio de 2017. 
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EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato n. 02/2015

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra – SP.

  
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola 

- CIEE.

Objeto: Prorrogação do contrato nº 02/2015, para 
contratação dos serviços de gestão e desenvolvimento 
de atividades para promoção da integração ao mercado 
de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (artigo 
203, inciso III e artigo 214, inciso IV), através da operacio-
nalização de programas de Estágio de Estudantes. O Está-
gio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvolvido 
conforme determinação das diretrizes curriculares da eta-
pa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico 
do curso, informadas pelas Instituições de Ensino, nos ter-
mos da Lei Federal nº 11.788/2008, tendo como finalidade 
a preparação para o trabalho produtivo de educandos. 

Quantidade de Vagas de Estagiários da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra: 02 (duas).

Contratação autorizada através da Resolução da 
Câmara Municipal de Serra Negra nº 351, de 04 de novem-
bro de 2009.    

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Valor (atualizado): R$ 134,00 (cento e trinta e quatro 
reais) mensais, a título de contribuição, para cada estagi-
ário, totalizando o valor mensal de R$ 268,00 (duzentos e 
sessenta e oito reais) e, o valor anual, de R$ 3.216,00 (três 
mil, duzentos e dezesseis reais). 

Vigência/Prorrogação: para o período de mais 12 
meses – (23 de abril de 2017 a 22 de abril de 2018), po-
dendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 
60 (sessenta) meses, mediante a formalização de Termo 
Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias. 

erra Negra, 23 de abril de 2017.

Assinaturas:

P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca – Presidente da Câmara.

P/Contratada: Luiz Gustavo Coppolla – Centro de In-
tegração Empresa Escola – CIEE.

Testemunhas:

RG: 22.811.153-5                                    RG: 24.811.388-4

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra

A campanha continua! 
Faça a sua doação em 

prol do Hospital de 
Câncer de Barretos

Palestra “Essa 
brincadeira não tem 

graça nenhuma”

Aconteceu no Merca-
do Cultural, a palestra “Essa 
brincadeira não tem graça 
nenhuma”, com a psicóloga 
Alaíza Helena Ribeiro Cit-
rângulo, do Ambulatório de 
Saúde Mental de Serra Negra. 

Entrada gratuita.
A palestra visou o aler-

ta em relação ao Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes - 18 de 
maio.
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Na manhã de 17 de maio, aconteceu no Palácio 
Primavera, localizado na Av. 23 de Setembro, 
nº 5, Centro, o I Encontro Regional da Rede de 

Atenção Psicossocial do Circuito das Águas.
Na quinta-feira, 18 de maio, ocorreu a 

Caminhada da Luta Antimanicomial, com saída 
às 9h do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), 
localizado na Av. João Gerosa, 1855, Bairro dos 
Francos, em direção à Praça Pref. João Zelante.

O presidente do Con-
selho Municipal de Turismo 
de Serra Negra convoca seus 
membros e convida a popu-
lação para a reunião ordiná-
ria que se realizará no dia 
24 de maio, às 18h30min, no 
Palácio Primavera Deputado 
Ricardo Nagib Izar, à Avenida 
23 de Setembro, nº 5, Centro.

Nesse encontro serão 
debatidas, discutidas e vota-
das questões específicas de 
interesse do turismo com o 
objetivo de atrair, satisfazer 
e fidelizar os visitantes, am-
pliando o desenvolvimento 

da economia do município, 
mantendo os empregos exis-
tentes, criando novos e ge-
rando renda.

O Conselho Municipal 
de Turismo de Serra Negra 
é o gestor de políticas públi-
cas desse segmento e canal 
efetivo de participação que 
permite estabelecer a apro-
ximação do Poder Público 
com a sociedade civil. Seu 
papel é de fortalecimento da 
participação democrática da 
população na formulação e 
implementação dessas políti-
cas públicas.

COMTUR realizará reunião ordinária dia 24

A Secretaria Municipal 
de Saúde intensificará na pró-
xima quarta-feira, 24 de maio, 
a vacinação contra Gripe (In-
fluenza) e Febre Amarela, para 
isso várias Unidades de Saúde 
do município ficarão abertas 
das 9h às 20h. É preciso lem-
brar que, nos demais dias a 
vacinação continua no horário 

normal de funcionamento das 
Unidades Básicas de Saúde, 
das 8h às 16h. 

De acordo com a secre-
tária de Saúde,  “essa iniciativa 
visa a população que trabalha 
e não tem disponibilidade de 
comparecer no horário ha-
bitual de funcionamento do 
serviço de saúde”, enfatizou. 
Ainda, segundo a secretária, 
deverão ser vacinados contra 
a Gripe (Influenza), os grupos 
priorizados pelo Ministério da 
Saúde. 

Para as pessoas que 
buscam a vacinação, não há 
necessidade de agendamento 
prévio, é necessário apenas 
comparecer munidos de RG, 
CPF e carteira de vacinação.

A Secretaria de Saúde 

informa também, que não se-
rão mais realizados os agenda-
mentos para vacina de FEBRE 
AMARELA. Os interessados 
devem procurar a Unidade de 
Saúde mais próxima no decor-
rer da semana. 

Confira abaixo as uni-
dades que estarão realizando 
a vacinação contra a Gripe (In-

fluenza) e Febre Amarela:
Firmino Cavenaghi - 

Rua Dr. Firmino Herminio Ca-
venaghi, s/n, Centro;

São Luiz- Av. João Gero-
sa, n º1417, Francos;

Alto das Palmeiras- Rua 
Reinaldo Polidoro, s/n, Alto das 
Palmeiras;

Vila Dirce- Rua José 
Maria Pinto de Godoy, nº 168, 
Vila Dirce;

Refúgio- Rua Armando 
Del Buono, nº 55, Refúgio da 
Serra;

Nova Serra Negra- Rua 
Benedito Costa Campos, s/n, 
Lot. Nova Serra Negra.

Quaisquer dúvidas, 
entrar em contato com a se-
cretaria municipal de Saúde f. 
(19)3892-8000.

Secretaria de Saúde 
intensifica a vacinação 

contra Gripe (Influenza) e 
Febre Amarela no dia 24

CIPA divulga o resultado 
da eleição para a gestão 

2017/2018
Na última segunda-feira, 

15 de maio, a comissão eleito-
ral da CIPA (comissão interna 
de prevenção de acidentes) se 
reuniu para fazer a apuração dos 
votos da eleição dos membros 
da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) gestão 
2017/2018, conforme estabelece 
a Portaria N° 3.214, de acordo 

com a Norma Regulamentadora 
(NR-5). O objetivo da CIPA é a 
promoção e divulgação da se-
gurança e saúde dos servidores 
para prevenir e evitar os aciden-
tes de trabalho.

A comissão recolheu to-
dos os envelopes lacrados com 
os votos e começou a contagem, 
chegando ao seguinte resultado:

Neste ano houve uma 
maior participação dos servido-
res na eleição, comenta a co-
missão eleitoral, também se can-
didataram servidores de várias 
áreas como: da saúde, da me-
renda escolar, da manutenção 
urbana, do cemitério municipal 
e dos serviços municipais.

O atual Presidente da 
CIPA informa que os quatro pri-
meiros mais votados passarão 
por um treinamento no próximo 
mês de junho com carga horária 
mínima de 20 horas, nesse cur-
so os membros aprenderão suas 
atribuições como “Cipeiro”, bem 
como diversos temas voltados 
a segurança no trabalho e pre-
venção a doenças e acidentes 
no trabalho, e no mês de julho, 
após a conclusão de todo o trei-
namento, serão empossados e 

assumirão seus postos de “Cipei-
ro”, cujo objetivo é a  criação de 
meios para prevenir os acidentes 
de trabalho e incentivar os traba-
lhadores a ter ações preventivas 
ao realizar suas atividades e, as-
sim, tornar o ambiente de traba-
lho mais seguro.

O presidente da CIPA des-
taca os agradecimentos, “Agra-
decemos a todos os servidores 
que participaram da votação 
exercendo seu direito de escolha, 
também agradecemos e parabe-
nizamos a todos os candidatos 
que se inscreveram e mostraram 
que tem interesse em ajudar a 
Prefeitura Municipal de Serra Ne-
gra, e agradecimento a Gestão 
2017/2020 que vem incentivando 
e fazendo todo o possível para 
tornar o trabalho dos servidores 
municipais mais seguros”.
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O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
de Serra Negra está com 1 oportunidade. É 

ela:
 

Vendedor (porta a porta, de segunda a sexta-
-feira, para um escritório, acima de 25 anos)

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa 
que todas as vagas acima exigem experiência. O PAT - fica 

na Rua José Bonifácio, 283, no Centro. Os interessados 
devem comparecer no posto munidos de RG, CPF, carteira 
de trabalho e currículo. De segunda, quarta e sexta-feira, 

das 08h às 11h e das 13h às 16h. Fone (19)3842-2514.

PAT de Serra Negra

MERCADO CULTURAL
Todas as oficinas são 

gratuitas!
Segundas -Feiras/ Ca-

poeira 19h00 às 21h00 (Pro-
fessor: JÁU)

Terças- Feiras/ Relaxa-
mento 19H00 às 22h00 (DR. 
EDUARDO LAMBERT)

Quartas- Feiras/ Dança 
de Salão19h00 às 20h30 (Pro-
fessor: PAULO DONIZETI DE 
MORAES) - INSCRIÇÕES EN-
CERRADAS

Quintas-Feiras/ Aula 
de Teatro Infantil 19H00 às 
21H00 (Professora: ROBERTA 
CARUSO) - INSCRIÇÕES EN-
CERRADAS

Sextas- Feiras / Dan-
ça Urbana/Ritmos 18h00 às 
22h00 (CARINA GALVÃO / 
MARCIO DIAS, PEDREIRA)

CASA DA CULTURA 
SILVIO BERTOLINI (RECINTO 
DE EXPOSIÇÕES CASCO DE 
OURO)

Quartas- Feiras/ Viola 
Caipira 19h00 às 22h00 (Pro-
fessor: ÂNGELO ADRIANO DE 
SOCORRO)

CASA DO MUSICO, 
RUA FIRMINO CAVENAGHI

Aulas diárias de sopro 
e cordas populares/ Violão-
-Violino / Horário a combinar 
com o professor, de manhã e 
a tarde. (Professor CLÁUDIO)

Seundas- Feiras/ Aulas 

de viola caipira - INICIAN-
TES/ Orquestra de Viola Cai-
pira Cantos da Serra 18h00 
às 19h00 (Professor: JOSUÉ 
VANINI)

Quartas- Feiras/ Conga-
da 18h00 às 19h00

Quintas- Feiras/ Corpo-
ração Musical Lira de Serra 
Negra 19h00 às 22h00 (Maes-
tro Roberto, Ensaios)

BAIRRO SÃO LUIZ / 

IGREJA SÃO SEBASTIÃO
Sextas – Feiras/ Capoei-

ra 19h00 às 21h00 (Professor: 
OSMAR) - INSCRIÇÕES EN-
CERRADAS

BAIRRO COLINA DOS 
IPÊS / CILEs 

Sextas – Feiras / Capo-
eira das 19h00 às 21h00 (Pro-
fessor: JAÚ)

BAIRRO REFUGIO DA 
SERRA / QUADRA DE ESPOR-
TES

Quintas – Feiras / Capo-
eira das 19h00 às 21h00 (Pro-
fessor: JAÚ)

ALTO DAS PALMEIRAS 
/ IGREJA SANTA EDWIRGES

Segundas – Feiras / Ca-
poeira 19h00 AS 21h00 (Pro-
fessor: OSMAR)

As inscrições devem 
ser realizadas na Divisão de 
Cultura ou nas aulas direta-
mente com os professores. 
Todas as Oficinas Culturais 
são gratuitas. 

Confira os horários, dias e locais que acontecem 
as oficinas culturais de Serra Negra

Comemoração 
ao Dia das mães

No último domingo, 
14 de maio, o Prefeito e o 
seu Vice estiveram presen-
tes pela manhã, na Praça 
João Zelante, na cerimônia 
de comemoração ao Dia 
das mães onde homenage-
aram a senhora Aurora Du-
zzi, a senhora Sebastiana 
Marchi e a Dra. Daniela Bil-
ler, juntamente foi come-
morado o Dia da Vitória, 08 
de maio, com a presença 

do sobrevivente da Segun-
da Guerra Mundial (1939 
– 1945), o senhor Oswaldo 
Saragiotto.

O senhor Ari Carei 
Vieira não pode comparecer 
na data de ontem, e hoje, in-
felizmente, recebemos a no-
tícia de seu falecimento. Por 
volta das 16 horas, o corpo 
do ex-combatente da FEB 
será sepultado no Jardim da 
Saudade, em Serra Negra.


