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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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 IPTU e ISS ATRASADOS
Aproveite a oportunidade de quitar os seus débitos com excelente desconto!!!! 

90 % de desconto de multas e juros  até  30 de Novembro de 2015
Informações nas páginas internas deste jornal ou no site www.serranegra.sp.gov.br/

secretariamunicipaldafazenda/informacoes

Sexta-feira, 20 de novembro de 2015 -  VIII - nº 463

 Obra de Pavimentação asfáltica no Jardim 
do Salto está na reta final

 Prefeito Municipal assinou três convênios 
do DADE nesta última quinta-feira (12)

Prefeito apresenta decoração 
natalina nesta sábado (21)
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Acontece a 5ª edição do Encontro de Autos 
Antigos de Serra Negra neste feriado

 

Acontece nos dias 20,21 e 22 de novembro a 5ª edição do Encon-
tro de Autos Antigos de Serra Negra, na Praça Sesquicentenário, área 
privilegiada no centro de Serra Negra onde os colecionadores e vi-
sitantes poderão usufruir do conforto de estar ao lado dos melhores 
hotéis e restaurantes do estado de São Paulo .

 O evento receberá os melhores automóveis antigos e especiais, 
além de toda infra-estrutura da cidade, o evento contará com um fes-
tival de food trucks onde os visitantes poderão ter uma  experiência 
gastronômica diferenciada.

Com uma feira de peças, com os melhores stands de Peças de Au-
tos Antigos, Antiguidades, Memorabilia e tudo que remete ao antigo-
mobilismo.

O público poderá contar com um evento completo em um final de 
semana agradável, cultivando a confraternização.

Visite a página do evento, http://www.encontroserranegra.com.
br/

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro 
em todo o país.   Fica suspenso o expediente nos órgãos e entidades da 
administração municipal de Serra Negra. Na segunda-feira, 23, terá 
expediente normal.  Os Serviços essenciais como a Guarda Municipal, 
Bombeiro Civil e Ambulâncias não sofrerão alterações e seu funciona-
mento segue normal.

 A data homenageia o Zumbi, um escravo que foi líder do Quilom-
bo dos Palmares. Zumbi morreu em 20 de Novembro de 1695.

No dia da Consciência Negra o objetivo é fazer uma reflexão so-
bre o relevo da cultura e do povo africano e o impacto que tiveram na 
evolução da cultura brasileira. Sociologia, política, religião e gastro-
nomia entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas 
pelas culturas negra e africana. É dia de comemorar e mostrar profun-
do apreço pela cultura afro-brasileira.
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 A Prefeitura do Município de Serra Negra por meio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda INFORMA aos contribuintes que se en-
contram com o I.P.T.U  e  I.S.S atrasados a regularizarem com 90% de 
desconto de multas e juros,até o dia 30 de novembro de 2015, através 
do PPI - Programa de Pagamento Incentivado de Débitos.

A regularização deve ser providenciada para dívidas com exer-
cício até 2014, no setor de Dívida Ativa, de 2ª as 6ª feiras, das 13h 
às 18h, no Paço Municipal da Prefeitura de Serra Negra, Praça John 
Kennedy, s/n, ou solicite a guia através do e-mail setor.dividaativa@
serranegra.sp.gov.br, informando o número da inscrição cadastral 
imobiliária ou mobiliária e os exercícios que pretende quitar a dívida.

O secretário da Fazenda, Marcelo Albertini, destaca que o con-
tribuinte não precisa quitar toda a dívida de uma só vez e diz, “em 

 
O Prefeito Municipal assinou na manhã de quinta-feira, 12/11, três 

convênios do Dade (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias), oriundos da secretaria de Turismo do Governo Estadual.

Os valores irão viabilizar a segunda etapa de melhoras na infraes-
trutura da reforma do Conjunto Aquático Sebastião Carlos D`Andrea 
Colchetti, com recursos de R$ 1.183.551,86;  o outro convênio no valor 
de R$ 205.177,08 para a adequação da segunda etapa de combate a 
incêndio do prédio do Centro de Convenções Circuito das Águas Pau-
lista e outro no valor de R$ 1.328.077,24 para infraestrutura pavimen-
tação asfáltica e recape de diversas ruas do município.

Para o Prefeito Municipal, “é com contentamento que recebemos 
esses recursos do Governo do Estado, uma vez que seria muito difícil 
efetivar essas melhorias somente com as arrecadações do município, 
diria que até impossível”, destacou.

A cerimônia beneficiou nove prefeituras do Estado de São Paulo. 
Segundo o governador Geraldo Alckmim, “são estâncias turísticas 
com clima maravilhoso, gastronomia, artesanato, águas termais, den-
tre outras atrações. E com o câmbio do dólar tão caro, tenho certeza 
de que o turismo interno crescerá, porque muita gente que ia para fora 
do Brasil vai conhecer mais o estado de São Paulo e saborear as belezas 
do nosso interior, do nosso litoral, das nossas serras e da região metro-
politana”, declarou o governador.

Assim que os recursos forem liberados, a Prefeitura Municipal 
dará andamento as obras já iniciadas e a abertura do processo licita-
tório para novas obras.

 
 
As ruas que receberão a pavimentação  de acordo com o novo con-

vênio DADE/2015 assinado são:
 
-Rua 14 de julho (Centro);
- Av. Coronel Estevão Franco de Godoy (Centro);
- Rua da Dignidade (Centro);
- Rua Luiz Fagundes (Centro);
- Rua Brunangela (Centro);
- Rua Tupi (Centro);
- Rua Angelo Marchi (Centro);

Regularize o seu I.P.T.U e I.S.S. atrasados 
com desconto de 90% nas multas e juros

programas anteriores era exigido o pagamento total da dívida e hoje 
ela pode ser feita por exercício”.

O vencimento é determinado pelo contribuinte no momento da 
confecção da guia de recolhimento, respeitando obviamente as datas 
impostas pela legislação.

É importante salientar que quem recolheu seus impostos e taxas 
em dia não está sendo prejudicado, pois os valores cobrados no pro-
grama sofrem a devida correção monetária pelos índices inflacioná-
rios oficiais.

Mais informações nos telefones (19) 3892-9609 ou 3892-9629 ou 
no site oficial de Prefeitura de Serra Negra  www.serranegra.sp.gov.br 
no link Secretaria Municipal da Fazenda.

Prefeito Municipal assinou três convênios 
do DADE nesta última quinta-feira (12)

- Rua José Jorge Mansur (Estância Suiça);
- Rua Dr. Francisco Antonio Tozzi ( Estância Suiça);
- Rua Mario Gomes Pinheiro (Suizza Park);
- Rua Carlos Zambo (Suizza Park);
- Rua José F. Reielli Possagnolo (Residencial Serra Negra);
- Av. José Daniel de Oliveira Mariano (Residencial Serra Negra);
- Rua Veríssimo da Silveira ( Bairro das Posses);
- Rua sem denominação - Rua do Alemão  (Placidolândia).
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de o maternal até a primeira 
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Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 
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toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
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Prefeito entrega Kit escolar 
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do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

Aos nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, às 

19h39min, 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 “Circuito das Águas”, nesta ci-

dade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade Guer-

reiro, e secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Bertevello – 2º 

Secretário da Mesa Diretora, sua 37ª Sessão Ordinária, da 03ª Sessão 

Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vereadores Cesar 

Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andrade Guerreiro, De-

métrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido 

Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, 

Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de 

Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimental, 

o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida 

convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Em seguida, con-

siderando a aprovação do requerimento nº 599/2015, excepcional-

mente, passou-se a entrega solene do Título Honorífico de “Cidadão 

Serrano” ao Exmo. Sr. Dr. José Renato Nalini. Ato contínuo, o Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra convidou as se-

guintes autoridades para adentrarem no Plenário e comporem a Mesa 

Diretora, em local especialmente reservado: Excelentíssimo Senhor 

Doutor Antonio Luígi Ítalo Franchi – Prefeito do Município de Serra 

Negra; Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Cardozo de 

Mello Tucunduva – Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo; Excelentíssima Senhora Doutora Juliana Maria Finatti 

– Juíza de Direito da 1ª Vara de Serra Negra; Excelentíssimo Senhor 

Doutor Carlos Eduardo Silos de Araújo – Juiz de Direito da 2ª Vara de 

Serra Negra; Excelentíssima Senhora Doutora Fabíola Brito do Ama-

ral – Juíza de Direito de Amparo; Excelentíssimo Senhor Doutor Fer-

nando Leonardi Campanella – Juiz de Direito de Amparo; Excelentís-

simo Senhor Doutor Felipe Amadeu Pinto da Fonseca – Vice-Prefeito 

do Município de Serra Negra/SP; Coronel PM Washington Luiz Gon-

çalves Pestana – Chefe de Assessoria Policial Militar do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo; Excelentíssimo Senhor Doutor Rodri-

go Cantadori – Delegado de Polícia do Município de Serra Negra; Ex-

celentíssimo Senhor Doutor Nelson Edison de Azevedo – Presidente 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Serra Negra; Exce-

lentíssimo Senhor Nelson Koki – Representando o Deputado Estadual 

Doutor Edmir Chedid. Após, convidou o ilustre homenageado desta 

noite, Excelentíssimo Senhor Doutor José Renato Nalini, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para se sentar em local 

reservado, junto à Mesa Diretora. Em continuidade, em uma demons-

tração de civismo, foi executado o Hino Nacional Brasileiro e o Hino 

Oficial de Serra Negra – “Serra Negra Meu Amor”. Em seguida, foi 

proferida à leitura do ofício especial encaminhado pelo Deputado Es-

tadual Edmir Chedid, justificando sua ausência, em virtude de com-

promissos anteriormente agendados, informando que será represen-

tado pelo seu Assessor Parlamentar Nelson Koki. Por fim, cumprimentou 

ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, Doutor José Renato Nalini, aproveita o ensejo para pa-

rabenizá-lo, subscrevendo-se com elevados protestos de estima e dis-

tinta consideração.  Logo após, passou-se à entrega do pergaminho 

representativo do Título Honorífico de Cidadão Serrano ao Exmo. Sr. 

Dr. José Renato Nalini. DECRETO LEGISLATIVO Nº 325, DE 11 DE 

AGOSTO DE 2015, DE AUTORIA DO ENTÃO VEREADOR JOSÉ 

RENATO NALINI, QUE CONCEDE O TÍTULO HONORÍFICO DE 

CIDADÃO SERRANO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOU-

TOR JOSÉ RENATO NALINI. Primeiramente, usou da palavra o au-

tor do projeto de decreto legislativo, ou seja, os vereador e Presidente 

da Câmara Municipal de Serra Negra, que saudou oficialmente o ilus-

tre homenageado, discorrendo sobre a sua exemplar história de vida. 

Em seguida usou da palavra o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, que saudou o homenageado 

desta noite, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Renato Na-

lini – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ato 

contínuo, à frente da Mesa Diretora, o autor do projeto de decreto le-

gislativo, vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, juntamente 

com o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Serra Negra, 

Doutor Antonio Luígi Ítalo Franchi, procederam à entrega do perga-

minho representativo de Título Honorífico de Cidadão Serrano ao 

ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, De-

sembargador José Renato Nalini. Em seguida, usou da palavra o ho-

menageado, que agradeceu a todos pela condecoração, proferindo 

seu discurso. Logo após, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por uma 

hora para que os vereadores, bem como as autoridades presentes pu-

dessem participar de reunião, cumprimentar e serem fotografados 

com o ilustre homenageado. Retomados os trabalhos, passou-se ao 

EXPEDIENTE: onde foi lida, discutida, votada e aprovada, por una-

nimidade (10 votos), a ata da 36ª sessão ordinária, da 03ª sessão legis-

lativa, da 16ª Legislatura, realizada em 03 de novembro de 2015. EX-

PEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: - Ofício nº 

880/2015, em resposta ao requerimento nº 670/2015, de autoria do 

vereador Paulo Sérgio Osti, informando que as ruas do Loteamento 

Jardim Placidolândia são demarcadas por letras e não por números e, 

portanto, não foi possível localizar a Rua “05”. Desta forma, solicita 

para que seja realizada nova verificação do solicitado, seja encami-

nhado um croqui ou mapa contendo a rua mencionada. - Ofício nº 

881/2015, em resposta ao requerimento nº 653/2015, de autoria do ve-

reador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, esclarecendo que no Lo-

teamento Nova Serra Negra não existem para-raios instalados, onde a 

Municipalidade está verificando a possibilidade de instalação deste 

equipamento, bem como qual seria o melhor local para a sua instala-

ção. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - Cursos: IBRAP – Instituto Bra-

sileiro de Administração Pública - oferecendo cursos em diversas áre-

as. - EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. A CÂMARA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-

GRA/SP, por seu Presidente, vereador Danilo Francisco Andrade 

Guerreiro e do Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Or-

çamento, vereador Wagner da Silva Del Buono, faz saber que será re-

alizada audiência pública no dia 11 de novembro de 2015, quarta-feira, 

às 14:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, ins-
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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talada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções 

“Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será analisa-

do, avaliado e discutido o projeto de lei n.º 060/2015, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Serra Negra para o exercício de 2.016 – “Orçamento Pú-

blico Municipal para 2.016” – “LOA”.  Serra Negra, 23 de outubro de 

2015. Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO - 

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP. Ve-

reador WAGNER DA SILVA DEL BUONO - Presidente da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento. - Convite do Hospital de Cân-

cer Infantojuvenil de Barretos e o Grupo “Laranjas do Bem” – Serra 

Negra, para o Lançamento Oficial da Programação da “1ª Caminhada 

Passos que Salvam”, que será realizado do dia 13 de novembro de 2015, 

às 20h00min, no Salão de Eventos do Serra Negra Esporte Clube, si-

tuada na Rua José Oscar Bruschini Silveira, nº 186. - Convite do Hos-

pital de Câncer Infantojuvenil de Barretos e o Grupo “Laranjas do 

Bem” – Serra Negra, para a “1ª Caminhada Passos que Salvam”, que 

será realizada no dia 22 de novembro de 2015, a partir das 08h00min 

na Praça João Zelante, com o objetivo de sensibilizar e despertar a 

atenção da sociedade para o diagnóstico precoce e a prevenção do 

câncer em crianças e jovens, hoje considerada a 1ª causa de mortes por 

doença, após o 1º ano de idade, até o final da adolescência. - Ofício da 

Empresa RCE Renascer Construções Elétricas Ltda, em resposta à in-

dicação nº 582/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco Andra-

de Guerreiro, informando que a Empresa Renascer Construções Elé-

tricas e a Prefeitura Municipal de Serra Negra possuem o contrato de 

nº 020/2014 de Prestação de Serviços, onde conforme cláusula pri-

meira, objeto do mesmo é de manutenção do efetivo de iluminação 

pública existentes em postes da CPFL, onde a Empresa Renascer 

atende rigorosamente todas as reclamações feitas pela população 

pelo telefone 0800-778-0109, dentro dos prazos estipulados em con-

trato. Por fim, esclarece que os problemas de sobrecarga, interrupção 

de energia elétrica e demora no restabelecimento de energia elétrica 

no Loteamento Nova Serra Negra, terão de ser discutidos entre a Pre-

feitura Municipal de Serra Negra e a Concessionária local – CPFL. 

Sem mais, se coloca a disposição para maiores esclarecimentos. Aten-

ciosamente, Djalma de Oliveira – proprietário da Empresa Renascer 

Construções Elétricas. - Ofício nº 174/2015 do CONISCA – Consór-

cio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, em resposta ao 

requerimento nº 654/2015, de autoria dos vereadores Cesar Augusto 

Oliveira Borboni e Demétrius Ítalo Franchi, declarando que tais infor-

mações já foram prestadas através do ofício nº 164/2015 à Prefeitura 

Municipal de Serra Negra e, por se tratar de questões idênticas, enca-

minha os documentos à Prefeitura encaminhados. - Ofício nº 174/2015 

do CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das 

Águas, em resposta ao requerimento nº 655/2015, de autoria dos vere-

adores Cesar Augusto Oliveira Borboni e Demétrius Ítalo Franchi, en-

caminhando as informações. - Ofício nº 174/2015 do CONISCA – 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, em 

resposta ao requerimento nº 656/2015, de autoria dos vereadores Ce-

sar Augusto Oliveira Borboni e Demétrius Ítalo Franchi, encaminhan-

do as informações. - Ofício nº 174/2015 do CONISCA – Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas, em resposta ao re-

querimento nº 657/2015, de autoria dos vereadores Cesar Augusto 

Oliveira Borboni e Demétrius Ítalo Franchi, encaminhando as infor-

mações. - Ofício nº 174/2015 do CONISCA – Consórcio Intermunici-

pal de Saúde do Circuito das Águas, em resposta ao requerimento nº 

659/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, enca-

minhando as informações, com exceção dos balancetes do exercício 

de 2015 do CONISCA, que devido ao curto espaço de tempo, serão 

entregues na próxima semana. - E-mail do Poeta e Cidadão Serrano, 

senhor Alceu Sebastião Costa, desejando que os prezados vereadores 

de Serra Negra sejam “navegantes de águas calmas, sem temor dos 

vendavais”, e encaminha os versos poéticos intitulados de “A Alma 

Que Habita o Poeta”. - Correspondências recebidas no período de 04 

a 09 de novembro de 2015. MENSAGENS E PROJETOS DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL: Mensagem nº 050/2015, encaminhando 

o projeto de lei nº 68/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a conceder desconto na cobrança do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU, concedendo o desconto de 15% 

(quinze por cento) para pagamento na parcela única e, 5% (cinco por 

cento) para o pagamento mensal, dentro do prazo de vencimento das 

parcelas. Mensagem nº 051/2015, encaminhando o projeto de lei nº 

70/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no va-

lor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser destinado na ins-

talação elétrica e hidráulica em poço artesiano da EMEB “Professora 

Zaira Antunes Franchi”. PROJETOS DE LEIS DE AUTORIA DOS 

VEREADORES: Projeto de Lei nº 69/2015, de autoria da vereadora 

Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que denomina a Unidade Bási-

ca de Saúde - UBS situada entre as Ruas Armando Del Buono e Arthur 

Zuanazzi, Loteamento Refúgio da Serra, Serra Negra/SP, passa a de-

nominar-se “UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOUTOR EDUARDO 

CAGNONI TIENGO”. PROJETOS DE RESOLUÇÃO E DE DE-

CRETO LEGISLATIVO: Projeto de Resolução nº 04/2015, de auto-

ria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Serra Ne-

gra, que dispõe sobre a criação de Comissão de Representação, com o 

fim de representar a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 

Serra Negra, na busca de recursos públicos para investimento no Mu-

nicípio de Serra Negra/SP, na cidade de Brasília/DF, durante os dias 

24 de novembro de 2015 a 27 de novembro de 2015. Todos os docu-

mentos ficaram à disposição dos vereadores junto à Mesa Diretora. 

Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 

606/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, na 

forma regimental, seja oficiado ao Departamento de Estradas de Ro-

dagem - D.E.R., para que em caráter de urgência, determine ao setor 

competente, no sentido de ser feito com pavimentação asfáltica dos 

acostamentos da Avenida Ariovaldo Viana, no trecho que vai da SP-

360, próximo à Praça Maria de Lourdes Leite de Barros Tucunduva, 

até as proximidades do Hotel Biazi, vez que os referidos acostamentos 

estão intransitáveis, tanto para os veículos como para os pedestres, o 

que, com certeza, poderá gerar gravíssimos acidentes e atropelamen-

tos, considerando que aquela via pública é muito movimentada e os 

veículos transitam neste trecho em alta velocidade, não podendo o 

Departamento de Estradas de Rodagem - D.E.R. deixar os acosta-

mentos totalmente emburacados da forma como estão atualmente. 

Indicação nº 607/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que 

indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Secretário de Es-

tado de Logística e Transportes, para que em caráter de urgência, de-
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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termine ao setor competente, no sentido de ser feito com pavimenta-

ção asfáltica dos acostamentos da Avenida Ariovaldo Viana, no trecho 

que vai da SP-360, próximo à Praça Maria de Lourdes Leite de Barros 

Tucunduva, até as proximidades do Hotel Biazi, vez que os referidos 

acostamentos estão intransitáveis, tanto para os veículos como para 

os pedestres, o que, com certeza, poderá gerar gravíssimos acidentes e 

atropelamentos, considerando que aquela via pública é muito movi-

mentada e os veículos transitam neste trecho em alta velocidade, não 

podendo o Departamento de Estradas de Rodagem - D.E.R. deixar os 

acostamentos totalmente emburacados da forma como estão atual-

mente. Indicação nº 608/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio 

Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Departamento 

de Estradas de Rodagem - D.E.R., para que em caráter de extrema ur-

gência, analise e adote todos os procedimentos possíveis e necessários 

para melhorar e garantir a segurança dos motoristas e pedestres que 

trafegam na Rodovia SP-360 (Engenheiro Constâncio Cintra), no tre-

cho entre os municípios de Amparo/Serra Negra, Bairro das Posses, 

Serra Negra/SP, na entrada/saída que dá acesso a vários imóveis resi-

denciais, chácaras e até fábrica, situada exatamente ao lado direito da 

referida rodovia (sentido Amparo/Serra Negra), entrada de terra em 

frente ao Hotel Rosita Garden, vez que quem adentra na Rodovia SP-

360 não possui visão alguma dos veículos que se aproximam, em vir-

tude da curva acentuada existente no local, colocando instrumentos 

ou mecanismos na Rodovia SP-360, hábeis para reduzir a velocidade 

dos veículos e motocicletas que estão transitando em altíssima veloci-

dade no referido trecho, deixando como sugestão a instalação de ze-

bras, lombadas, sinalizadores e demais sinalização e avisos de solo e 

aéreo, evitando a ocorrência de graves acidentes, que estão na imi-

nência de ocorrerem no local, devido a total falta de visão e de sinali-

zação, bem como o excesso de velocidade dos veículos, visando ga-

rantir a segurança dos inúmeros motoristas e pedestres que trafegam 

no movimentado trecho. Indicação nº 609/2015, de autoria do verea-

dor Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado 

ao Departamento de Estradas de Rodagem - D.E.R., para que, em ca-

ráter de extrema urgência, determine ao setor competente, no sentido 

de ser chanfrado/cortado o barranco, bem como de forma periódica, 

ser cortado o mato que está muito alto, no barranco existente que bei-

ra a Rodovia SP-360 (Engenheiro Constâncio Cintra), exatamente ao 

lado direito da referida rodovia (sentido Amparo/Serra Negra), Bair-

ro das Posses, Serra Negra/SP, próxima a entrada de terra em frente 

ao Hotel Rosita Garden, aumentando o grau de visão dos motoristas 

que querem adentrar na Rodovia SP-360, mas que atualmente não 

possuem a mínima visão dos veículos que se aproximam, evitando-se, 

desta forma, a iminente possibilidade de ocorrerem graves acidentes 

no local que é muito movimentado e os motoristas estão trafegando 

no local com seus veículos e motocicletas em altíssima velocidade. In-

dicação nº 610/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que 

indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Munici-

pal, para que determine ao setor competente, no sentido de desentupir 

as bocas de lobo existentes nas proximidades do número 55 da Rua 

João Batista Bueno, Loteamento Parque Fonte São Luiz. Indicação nº 

611/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica na for-

ma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que 

determine ao setor competente, no sentido de passar a máquina moto-

niveladora em toda a extensão da Rua Rosa da Costa Oliveira, Lotea-

mento Estância Serra Negra. Indicação nº 612/2015, de autoria do 

vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor com-

petente, no sentido de recapear toda a extensão da Rua Antonio Ricci 

- (Rua da Feira). Após, foi proferida à leitura da Moção de Apelo nº 

12/2015. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encami-

nhamento das indicações aos setores competentes para, dentro do 

possível, serem adotadas as medidas cabíveis e, a moção foi incluída 

na ordem do dia da presente sessão ordinária, para discussão e vota-

ção. Não havendo nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, 

passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE IN-

FORMAÇÕES: Requerimento nº 712/2015, de autoria dos vereadores 

Edson B. O. Marquezini, José Luiz Bertevello, Paulo Sérgio Osti, Ri-

cardo Favero Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, 

na forma regimental, após deliberação do Douto e Soberano Plenário, 

seja oficiado o senhor Prefeito Municipal de Serra Negra/SP para que, 

com o auxílio dos setores competentes, informe a esta Casa de Leis, de 

forma discriminada, quais os procedimentos, inclusive judiciais e in-

vestigatórios, a Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP efetivamente 

adotou com relação ao arrombamento de gaveta e furto de documen-

tos que estavam na mesa do Procurador Jurídico do Município de Ser-

ra Negra/SP, dentro do gabinete do Prefeito Municipal, ocorrido dias 

atrás, encaminhando cópia das determinações e investigações até o 

momento realizadas. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade (10 votos). Requerimento nº 714/2015, de autoria dos 

vereadores Edson B. O. Marquezini, José Luiz Bertevello, Paulo Sérgio 

Osti, Ricardo Favero Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida, que 

solicita, na forma regimental, após deliberação do Douto e Soberano 

Plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal de Serra Negra/SP 

para que, com o auxílio dos setores competentes, principalmente com 

os integrantes da Comissão Organizadora do Rodeio de Serra Negra 

– 2015, encaminhe a esta Casa de Leis, as informações abaixo solicita-

das, de forma discriminada dia a dia, referentes às vendas verificadas 

e efetivamente ocorridas durante a realização do Serra Negra Rodeio 

Expo Show – 2015, realizado entre os dias 29 de outubro de 2015 a 1º 

de novembro de 2015. 1) Quantos camarotes foram vendidos, discri-

minando o valor total arrecadado, durante todos os dias da realização 

da festa; 2) quantos pacotes e ingressos diários antecipados foram 

vendidos, discriminando o valor total arrecadado, durante todos os 

dias da realização da festa; 3) quantos ingressos foram vendidos dire-

tamente na bilheteria da festa, discriminando o valor total arrecada-

do, durante todos os dias da realização da festa; 4) quantos funcioná-

rios públicos entraram gratuitamente, durante todos os dias da 

realização da festa; 5) quantos ingressos para o camarote foram distri-

buídos gratuitamente, durante todos os dias da realização da festa; 6) 

quantos ingressos simples (para arena) foram distribuídos gratuita-

mente, durante todos os dias da realização da festa; 7) qual o valor 

total repassado à ONG Reviver, considerando que uma porcentagem 

de alguns ingressos seria revertida àquela ONG; 8) quantos veículos 

ficaram no estacionamento oficial da festa, informando, dia a dia, qual 

o valor total arrecadado durante a realização da festa; 9) qual o valor 

total recebido pelo aluguel, arrendamento ou cessão de espaço públi-

co para a montagem de barracas diversas dentro do recinto em que foi 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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realizada a festa, discriminando a quantidade diária de barracas mon-

tadas durante os dias da festa. Posto em discussão e votação, foi rejei-

tado por maioria de votos (06x05). Requerimento nº 715/2015, de au-

toria dos vereadores Edson B. O. Marquezini, José Luiz Bertevello, 

Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti e Roberto Sebastião de 

Almeida, que solicita, na forma regimental, após deliberação do Dou-

to e Soberano Plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal de 

Serra Negra/SP para que, com o auxílio dos setores competentes, in-

forme a esta Casa de Leis, se eventualmente a Prefeitura Municipal de 

Serra Negra auxiliou, com o empréstimo ou uso de máquinas e equi-

pamentos pertencentes à Municipalidade ou com a realização de ser-

viços executados direta ou indiretamente por funcionários públicos 

municipais de Serra Negra, na realização do Rodeio de Serra Negra – 

2015, realizado entre os dias 29 de outubro de 2015 a 1º de novembro 

de 2015. Caso eventualmente tenha sido prestado algum tipo de auxí-

lio, informar quais bens e servidores públicos foram utilizados e em 

que datas e horários, bem como se foram devidamente recolhidas as 

taxas e demais emolumentos normalmente cobrados para a realização 

destes serviços, juntando-se cópias das guias devidamente quitadas. 

Posto em discussão e votação, foi rejeitado por maioria de votos 

(06x05). Requerimento nº 716/2015, de autoria dos vereadores Edson 

B. O. Marquezini, José Luiz Bertevello, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Fa-

vero Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na for-

ma regimental, após deliberação do Douto e Soberano Plenário, seja 

oficiado o senhor Prefeito Municipal de Serra Negra/SP para que, com 

o auxílio dos setores competentes, informe a esta Casa de Leis, o valor 

total que a Empresa JM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS recolheu aos co-

fres públicos do Município de Serra Negra, a título do ISS – Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza, em virtude da realização do 

Serra Negra Rodeio Expo Show – 2015, realizado entre os dias 29 de 

outubro de 2015 a 1º de novembro de 2015. Posto em discussão e vota-

ção, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Para constar, os reque-

rimentos de informações de nºs 713/2015, 717/2015 e 718/2015, foram 

retirados por seus autores. REQUERIMENTOS DE CONGRATU-

LAÇÕES E APLAUSOS. Requerimento nº 719/2015, de autoria da 

vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que solicita consig-

nação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a VER-

NISSAGE DE ABERTURA DA XVIII APRESENTAÇÃO DA TA-

LENTO OFICINA DE ARTES 2015, realizada no dia 07 de novembro 

de 2015 no Centro de Convenções Circuito das Águas de nosso muni-

cípio. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência à profes-

sora Elisabeth Canavarro. Posto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 720/2015, de autoria do 

vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita consignação em 

Ata, votos de congratulações e aplausos para com os padres SIDNEY 

WILSON BASAGLIA e ANDRÉ RICARDO PANASSOLO, pelo em-

penho e dedicação para que a belíssima e bem estruturada Festa em 

Louvor a Nossa Senhora do Rosário fosse realizada entre os dias 23 de 

outubro e 02 de novembro de 2015, contando com um grande público 

e fazendo com que a Paróquia Nossa Senhora do Rosário juntamente 

com suas comunidades e pastorais mais uma vez se superassem e con-

seguissem fazer uma linda festa em comemoração a nossa Padroeira. 

Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência aos homena-

geados, extensivo às comunidades e pastorais que direta ou indireta-

mente contribuíram com a realização das festividades em louvor a 

Nossa Senhora do Rosário - 2015. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 721/2015, de 

autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que soli-

cita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 

com os organizadores, alunos e dançarinos da XVIII APRESENTA-

ÇÃO DA TALENTO OFICINA DE ARTES 2015, que no dia 07 de 

novembro de 2015 realizou no Centro de Convenções Circuito das 

Águas Exposição de Quadros com alunos de Desenho e Pintura, Artes 

Plásticas, Teclado, Piano, Violão, Guitarra, Contrabaixo, Cavaqui-

nho, Bateria, Canto, Dança do Ventre, Jazz, Ballet, Baby Class e Pila-

tes. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência à Talento 

Oficina de Artes, professores, alunos e patrocinadores. Posto em dis-

cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requeri-

mento nº 722/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, 

que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos 

para com a EQUIPE GALERA DO PEDAL, pela realização da 1ª Ro-

maria Ciclística de Serra Negra/SP a Inconfidentes/MG, para presti-

giar a Festa de São Geraldo Majela, no dia 17/10/2015 e retorno no dia 

18/10/2015. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência 

para os organizadores e participantes da Romaria sendo eles: Eduar-

do Pinheiro, Toninho Berloffa, Ângelo Saragiotto, Airton Saragiotto, 

José Nilcinato (Bahiano), Leonardo Ferri, Marco Padavini, Rodrigo 

Custo (Digão), Ítalo Freire, Jefferson Freire, Lico, Natan, Paulinho (Bi-

kers), Walter William, Adriana Fedel, Sheila Thomazi, Tati Nunciaro-

ni, Silmara Poleto, Vilma Cozaro, Raffaela Morais, Regiane Tagliasa-

chi, Cristina Dei Santi e Fernanda Piffer. Posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade (10 votos). Em questão de ordem, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou a prorrogação do tempo 

de duração da presente sessão ordinária por mais 02 (duas) horas, sen-

do a solicitação aprovada por unanimidade. ORADORES: usou da 

palavra o vereador Paulo Sérgio Osti, que iniciou solicitando ao De-

partamento de Estradas de Rodagem - D.E.R., para que, em caráter de 

urgência, determine ao setor competente, no sentido de ser feito com 

pavimentação asfáltica dos acostamentos da Avenida Ariovaldo Via-

na, no trecho que vai da SP-360, próximo à Praça Maria de Lourdes 

Leite de Barros Tucunduva, até as proximidades do Hotel Biazi, vez 

que os referidos acostamentos estão intransitáveis, tanto para os veí-

culos como para os pedestres, o que, com certeza, poderá gerar gra-

víssimos acidentes e atropelamentos, considerando que aquela via 

pública é muito movimentada e os veículos transitam neste trecho em 

alta velocidade, não podendo o Departamento de Estradas de Roda-

gem - D.E.R. deixar os acostamentos totalmente emburacados da for-

ma como estão atualmente. Após solicitou ao Senhor Prefeito Munici-

pal para que estude as possibilidades de, com a maior urgência 

possível, realizar as obras de infraestrutura necessárias, além da pavi-

mentação asfáltica em toda a extensão da Rua Mauro de Paula, locali-

zada no Loteamento Parque Fonte São Luiz, Serra Negra/SP, vez que 

esta é uma antiga solicitação de centenas de moradores da referida 

rua, que estão tendo muitos contratempos e dificuldades por não ser 

asfaltada aquela importante e movimentada via pública. Usaram da 

palavra os vereadores Roberto Sebastião de Almeida e Cesar Augusto 

Oliveira Borboni. Não havendo mais nenhum vereador inscrito como 

Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Reali-
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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zada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se estarem presen-

tes os vereadores Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco 

Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, 

Eduardo Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Mene-

gatti Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, 

Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Haven-

do número regimental, passou-se à discussão e à votação dos projetos 

constantes da pauta. I – Discussão e votação única da Moção de Ape-

lo de nº 12/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que 

propõe “MOÇÃO DE APELO”, na forma dos artigos 138 e seguintes 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, a ser res-

peitosamente encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Educação do Estado de São Paulo, Herman Jacobus Corne-

lis Voorwald, para que reavalie o posicionamento no sentido de dividir 

as escolas por ciclos escolares, propiciando que os jovens e adolescen-

tes continuem a estudar nas unidades escolares próximas as suas resi-

dências, em respeito aos princípios contidos tanto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), quanto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB). Excelentíssimo Senhor Presidente, Consideran-

do que o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da 

Educação, determinou que as escolas estaduais fossem reorganizadas 

de acordo com os ciclos da educação; Considerando que diante dessa 

nova realidade, a Escola Estadual “Professora Maria do Carmo de Go-

doy Ramos”, a partir do ano letivo de 2016, passará ministrar aulas 

destinadas apenas ao ensino fundamental dos anos finais (6º ao 9 

ano); Considerando que essa medida desrespeita o Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente (ECA), que prevê que a criança e o adolescente 

têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pes-

soa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o tra-

balho, assegurado o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência (inciso V, do artigo 53, da Lei 8.069/90 - ECA); Conside-

rando que a referida providência não obedece à norma contida na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que determina que o dever 

do Estado com educação pública será efetivado mediante a garantia 

de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino funda-

mental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia 

em que completar 4 (quatro) anos de idade (inciso X, do artigo 4º da 

Lei nº 9394/1996). Ante o exposto, PROPONHO a presente “MO-

ÇÃO DE APELO”, na forma dos artigos 138 e seguintes do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, a ser respeitosamente 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Edu-

cação do Estado de São Paulo, Herman Jacobus Cornelis Voorwald, 

para que reavalie o posicionamento no sentido de dividir as escolas 

por ciclos escolares, propiciando que os jovens e adolescentes conti-

nuem a estudar nas unidades escolares próximas as suas residências, 

em respeito aos princípios contidos tanto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). PROPONHO finalmente, que a decisão do Plenário, sejam 

cientificados as seguintes autoridades e entidades: Governador do Es-

tado de São Paulo, Procurador Geral da Justiça do Estado de são Pau-

lo, Prefeito Municipal de Serra Negra/SP, Promotor de Justiça de Ser-

ra Negra, Juízes do município de Serra Negra, Secretária Municipal da 

Educação, Diretoria de Ensino de Mogi Mirim, Diretora da Escola 

Estadual “Professora Maria do Carmo de Godoy Ramos”, Conselho 

Estadual de Educação do Estado, Conselho Municipal de Educação e 

ao Deputado Estadual Edmir Chedid. Posta em discussão e votação, 

foi aprovada por unanimidade (10 votos). II – 1ª Discussão e votação 

do projeto de lei nº 068/2015, de autoria do Poder Executivo Munici-

pal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto na 

cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-

na – IPTU, concedendo o desconto de 15% (quinze por cento) para 

pagamento na parcela única e, 5% (cinco por cento) para o pagamento 

mensal, dentro do prazo de vencimento das parcelas. Primeiramente 

foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Co-

missões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orçamento. Posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). III 

– 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 070/2015, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicio-

nal especial no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser 

destinado na instalação elétrica e hidráulica em poço artesiano da 

EMEB “Professora Zaira Antunes Franchi”. Primeiramente foi profe-

rida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) 

de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em discus-

são e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). IIV – Discus-

são e votação única do projeto de resolução nº 04/2015, de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, que 

dispõe sobre a criação de Comissão de Representação, com o fim de 

representar a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 

Negra, na busca de recursos públicos para investimento no Município 

de Serra Negra/SP, na cidade de Brasília/DF, durante os dias 24 de 

novembro de 2015 a 27 de novembro de 2015. Primeiramente foi pro-

ferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Reda-

ção. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 

votos).  Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado na Or-

dem do Dia, nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e 

nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores 

para a sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta 

sessão ordinária, declarando-a encerrada às 01h02min, do dia 10 de 

novembro de 2015. Para constar eu, (a) vereador José Luiz Bertevello, 

Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e 

achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os Edis desta 

Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se registrada 

em áudio e vídeo que, em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 

118-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de 

Serra Negra, possuem 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-x-x-x-x-x-x-x

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 

SEXTA LEGISLATURA.

Aos dez dias do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, às 

01h03min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 

Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta ci-

dade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade Guer-

reiro, e secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Bertevello 

– 2º Secretário da Mesa Diretora, sua 25ª Sessão Extraordinária, da 

03ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vere-

adores Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andrade 

Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 

Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pin-

ton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto 

Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número 

regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. 

Em se tratando de sessão extraordinária, passou-se imediatamente à 

ORDEM DO DIA, na qual foram deliberados os seguintes projetos: 

I – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 068/2015, de autoria 

do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Mu-

nicipal a conceder desconto na cobrança do Imposto sobre a Proprie-

dade Predial e Territorial Urbana – IPTU, concedendo o desconto de 

15% (quinze por cento) para pagamento na parcela única e, 5% (cinco 

por cento) para o pagamento mensal, dentro do prazo de vencimen-

to das parcelas. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi 

dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (10 votos). II – 2ª Discussão e votação do 

projeto de lei nº 070/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser destinado na instalação 

elétrica e hidráulica em poço artesiano da EMEB “Professora Zaira 

Antunes Franchi”. Em se tratando de segunda discussão e votação, 

foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade (10 votos). Não havendo mais nenhum 

projeto para ser deliberado na Ordem do Dia, nenhum vereador ins-

crito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta 

sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convo-

cou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que será 

realizada no dia 16 de novembro de 2015, segunda-feira, às 19h30min, 

declarando encerrada a presente sessão extraordinária às 01h20min, 

Para constar eu, (a) vereador José Luiz Bertevello, Secretário da Mesa 

Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando 

facultada a assinatura por todos os Edis desta Casa, ressaltando que 

a íntegra desta sessão encontra-se registrada em áudio e vídeo que, 

em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regimento 

Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, possuem 

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-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-.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 

2015, PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO E 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 
060/2015, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 

DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

Às 14h30min, do dia 11 de novembro de 2015, no Plenário da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, situado na Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/n.º, Centro de Convenções “Circuito das Águas” - Serra Negra/
SP, reuniram-se em Audiência Pública o vereador Wagner da Silva Del 
Buono - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Sr. José 
Alexandre Malagodi Vasconcelos, DD. Secretário Municipal de Pla-
nejamento e as pessoas constantes na lista de presença em anexo; para 
análise, avaliação e discussão do projeto de lei nº 60/2015, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa 
do Município de Serra Negra para o exercício de 2016. Iniciados os 
trabalhos, foi convidado o Sr. José Alexandre Malagodi Vasconcelos, 
DD. Secretário Municipal de Planejamento, para que adentrasse no 
Plenário e realizasse, em linhas gerais, os esclarecimentos necessários 
sobre a elaboração e o conteúdo do projeto de lei nº 060/2015, que 
trata sobre o orçamento público do Município de Serra Negra para 
o exercício de 2016, bem como discorresse sobre os aspectos gerais e 
valores do referido projeto, o que foi prontamente realizado e apre-
sentado pelo DD. Secretário Municipal de Planejamento. Em seguida, 
foram esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos presentes na Audi-
ência Pública. Logo após prestados os esclarecimentos necessários e 
sanadas as dúvidas apresentadas com relação ao orçamento do Muni-
cípio de Serra Negra para o exercício de 2016, o vereador Presidente 
da Comissão de Finanças e Orçamento julgou devidamente realizada 
a presente Audiência Pública, declarando ter a mesma cumprido com 
os seus principais objetivos. Em seguida, foi determinada a confecção 
de ata resumida desta Audiência Pública, sendo a mesma anexada aos 
autos do processo n.º 102/2015, do Poder            Legislativo Serrano, que 
trás encartado o projeto de lei nº 060/2015, bem como a confecção 
de uma via desta Ata para ser encaminhada ao Poder Executivo Mu-
nicipal, para prestação de contas junto ao Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. Para constar, esta Audiência Pública foi inte-
gralmente gravada e registrada em áudio e vídeo, cujo inteiro teor fica 
fazendo parte integrante desta Ata. Nada mais havendo a ser tratado, 
o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos 
indistintamente, declarando encerrada a presente Audiência Pública. 
Para constar eu, (a) vereador Wagner da Silva Del Buono, Presidente 
da Comissão de Finanças e Orçamento, mandei lavrar esta ata, que 
após lida, conferida e achada conforme, vai devidamente assinada. 
NADA MAIS. 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-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-.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Decreto nº 4.443 de 12 de novembro de 2015

(Declara de utilidade pública uma faixa de área de terras situada 

no Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município e dá outras pro-

vidências)

  

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 

suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-

priação amigável ou judicial, uma faixa de área de terras, do Lote nº. 

3, da Quadra L, do Loteamento Jardim Serra Negra, neste Municí-

pio,  objeto da matrícula nº. 15.757 do Cartório de Registro de Imó-

veis desta Comarca, que consta pertencer a CHRISTINA CACACCE 

ASTROLINO; MAIRLY CONCEIÇÃO ASTROLINO REZE, casada 

em regime de comunhão universal de bens, anteriormente a Lei nº 

6.515/77, com NICOLAU REZE; LUCIA MARIA ASTROLINO; RO-

BERTO ASTROLINO, casado em regime de comunhão parcial de 

bens, posteriormente a Lei 6.515/77, com MAYSA APARECIDA MAI-

TA ASTROLINO; MARCELO DE FREITAS ASTROLINO e TALI-

TA DE FREITAS ASTROLINO, com as seguintes medidas e confron-

tações: “uma faixa medindo 3,10 metros de frente, confrontando com 

a Rua 8; 46,00 metros do lado direito, confrontando com o Lote nº. 4; 

46,75 metros do lado esquerdo, confrontando com o Lote nº. 3 e 3,00 

metros nos fundos, confrontando com a área reservada, encerrando a 

área total de 139,12 metros quadrados”, conforme planta e memorial 

descritivo que são partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. A presente declaração de Utilidade Pública destina-se a 

implantação de infraestrutura para destinação de escoamento de 

águas pluviais na área de terras indicada no artigo anterior.

Art. 3º. É de natureza urgente a desapropriação de que trata este 

Decreto para efeito do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de ju-

nho de 1941, modificado pela Lei 2.786 de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. Ficam nomeados os Senhores André Eduardo Oliveira 

de Souza, Marcos Antonio Hidalgo e José Carlos Mainente Fazolim, 

para, no prazo não superior a dez dias, realizarem a avaliação da área 

declarada de Utilidade Pública.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 12 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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de novembro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 

nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.444 de 12 de novembro de 2015

(Declara de utilidade pública uma faixa de área de terras situada 

no Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município e dá outras pro-

vidências)

  

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 

suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-

priação amigável ou judicial, uma faixa de área de terras, do Lote nº. 

15, da Quadra I, do Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município, 

objeto da matrícula nº. 15.058 do Cartório de Registro de Imóveis des-

ta Comarca, que consta pertencer a YOKO YSHIHARA, casada sob o 

regime da comunhão universal de bens, anteriormente à Lei nº 651577 

com EIZO YSHIHARA, com as seguintes medidas e confrontações: 

“uma faixa medindo 3,00 metros de frente, confrontando com a Rua 5; 

33,50 metros do lado direito, confrontando com o lote 16; 33,50 metros 

do lado esquerdo, confrontando com lote 15 e 3,00 metros nos fundos, 

confrontando com o lote 21, encerrando a área total de 100,50 metros 

quadrados”, conforme planta e memorial descritivo que são partes in-

tegrantes deste Decreto.

Art. 2º. A presente declaração de Utilidade Pública destina-se a 

implantação de infraestrutura para destinação de escoamento de 

águas pluviais na área de terras indicada no artigo anterior.

Art. 3º. É de natureza urgente a desapropriação de que trata este 

Decreto para efeito do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de ju-

nho de 1941, modificado pela Lei 2.786 de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. Ficam nomeados os Senhores André Eduardo Oliveira 

de Souza, Marcos Antonio Hidalgo e José Carlos Mainente Fazolim, 

para, no prazo não superior a dez dias, realizarem a avaliação da área 

declarada de Utilidade Pública.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 12 

de novembro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 

nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.445 de 12 de novembro de 2015

(Declara de utilidade pública uma faixa de área de terras situada 

no Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município e dá outras pro-

vidências)

  

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 

suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-

priação amigável ou judicial, uma faixa de área de terras, do Lote 

nº. 14, da Quadra K, do Loteamento Jardim Serra Negra, neste Mu-

nicípio, objeto das transcrições nos . 12.535 e 12.536, do livro 3-X, do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, que consta pertencer 

a Dr. Jorge Antonio José e sua mulher Nelsa Parada Nunes José; Dr. 

Francisco José de Toledo Machado e sua mulher Maria Alice Focesi de 

Toledo Machado e Waldemar da Costa Gomes e sua mulher Wanda 

Cardilho da Costa Gomes, com as seguintes medidas e confrontações: 

“uma faixa medindo 3,00 metros de frente, confrontando com a Rua 

6; 40,00 metros do lado direito, confrontando com o lote 14; 40,00 

metros do lado esquerdo, confrontando com lote 13 e 3,00 metros nos 

fundos, confrontando com João Padula, encerrando a área total de 

120,00 metros quadrados”, conforme planta e memorial descritivo 

que são partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. A presente declaração de Utilidade Pública destina-se a 

implantação de infraestrutura para destinação de escoamento de 

águas pluviais na área de terras indicada no artigo anterior.

Art. 3º. É de natureza urgente a desapropriação de que trata este 

Decreto para efeito do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de ju-

nho de 1941, modificado pela Lei 2.786 de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. Ficam nomeados os Senhores André Eduardo Oliveira 

de Souza, Marcos Antonio Hidalgo e José Carlos Mainente Fazolim, 

para, no prazo não superior a dez dias, realizarem a avaliação da área 

declarada de Utilidade Pública.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 423
02

Preço desta edição  R$ 1.188,00 -  Lei Municipal  - nº 2.641, de 20/11/01

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13.930-000
Fone: (19) 3892-9600

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br
Tiragem: 2.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1

Diagramação e Impressão: 
Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” Ltda.

Jornalista Responsável: Patrícia Rodelli Amoroso-MTB 27044/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 12 

de novembro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 

nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.446 de 12 de novembro de 2015

(Declara de utilidade pública uma área de terras situada no Lotea-

mento Jardim Serra Negra, neste Município e dá outras providências)

  

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 

suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-

priação amigável ou judicial, uma área de terras, do Lote nº. 18, da 

Quadra I, do Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município, obje-

to das transcrições nos . 12.535 e 12.536, do livro 3-X, do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca, que consta pertencer a Dr. Jor-

ge Antonio José e sua mulher Nelsa Parada Nunes José; Dr. Francisco 

José de Toledo Machado e sua mulher Maria Alice Focesi de Toledo 

Machado e Waldemar da Costa Gomes e sua mulher Wanda Cardilho 

da Costa Gomes, com as seguintes medidas e confrontações: “Medin-

do pela frente, por onde mede 18,80 metros confronta com a Rua 5; 

pelo lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, por onde mede e 

19,00 metros e mais 13,00 metros, confronta com a rua 7; pelo lado es-

querdo, seguindo a mesma orientação, por onde mede 29,00 metros, 

confronta com a rua 5; e, pelos fundos, por onde mede 21,00 metros e 

mais 19,50 metros, confronta com os lotes 17 e 19, encerrando a área 

total de 956,00 metros quadrados”, conforme planta e memorial des-

critivo que são partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. A presente declaração de Utilidade Pública destina-se a 

implantação de infraestrutura para destinação de escoamento de 

águas pluviais na área de terras indicada no artigo anterior.

Art. 3º. É de natureza urgente a desapropriação de que trata este 

Decreto para efeito do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de ju-

nho de 1941, modificado pela Lei 2.786 de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. Ficam nomeados os Senhores André Eduardo Oliveira 

de Souza, Marcos Antonio Hidalgo e José Carlos Mainente Fazolim, 

para, no prazo não superior a dez dias, realizarem a avaliação da área 

declarada de Utilidade Pública.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 12 

de novembro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 

nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.447 de 12 de novembro de 2015

(Declara de utilidade pública uma faixa de área de terras situada 

no Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município e dá outras pro-

vidências)

  

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 

suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-

priação amigável ou judicial, uma faixa de área de terras, do Lote nº. 

7, da Quadra L, do Loteamento Jardim Serra Negra, neste Município, 

objeto das transcrições nos . 12.535 e 12.536, do livro 3-X, do Cartó-

rio de Registro de Imóveis desta Comarca, que consta pertencer a 

Waldemar da Costa Gomes e sua mulher Wanda Cardilho da Costa 

Gomes, com as seguintes medidas e confrontações: “uma faixa medindo 

7,48 metros de frente, confrontando com a Rua 6; 26,00 metros do lado direito, 

confrontando com o lote 5; 34,19 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 

7 e 3,40 metros nos fundos, confrontando com a área reservada, encerrando a área 

total de 93,92 metros quadrados”, conforme planta e memorial descritivo 

que são partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. A presente declaração de Utilidade Pública destina-se a 

implantação de infraestrutura para destinação de escoamento de 

águas pluviais na área de terras indicada no artigo anterior.

Art. 3º. É de natureza urgente a desapropriação de que trata este 

Decreto para efeito do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de ju-

nho de 1941, modificado pela Lei 2.786 de 21 de maio de 1956.

Art. 4º. Ficam nomeados os Senhores André Eduardo Oliveira 

de Souza, Marcos Antonio Hidalgo e José Carlos Mainente Fazolim, 

para, no prazo não superior a dez dias, realizarem a avaliação da área 

declarada de Utilidade Pública.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 12 

de novembro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 

nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Portaria nº 159 de 29 de outubro de 2015

O Senhor ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no 

uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Estabelecer e declarar para todos os efeitos legais, que as pessoas 

abaixo elencadas estão autorizadas a realizar, sempre em conjunto de 

dois, a movimentação das contas correntes na agência 2681-6 – Serra 

Negra/SP, Banco do Brasil, referente ao Fundo Municipal de Assistên-

cia Social de Serra Negra, CNPJ nº. 13.734.658/0001-79, ao Fundo 

Municipal de Saúde de Serra Negra, CNPJ nº. 14.499.793/0001-40 

e ao Município de Serra Negra CNPJ, nº. 44.847.663/0001-11, as se-

guintes transações: emitir cheques, solicitar saldos, extratos e com-

provantes, efetuar transferências / pagamentos por meio eletrônico, 

abrir contas de depósito, assinar instrumento de convênio e contrato 

de prestação de serviços e liberar arquivos de pagamentos no AASP – 

Auto Atendimento Setor Público:

a).  Antonio Luigi Ítalo Franchi

 R.G. nº. 3.482.077-2

 CPF nº. 056.454.768-91

Prefeito Municipal, empossado conforme Certidão emitida pela 

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra.

b).  José Osmar Vicentini Stacheti

 R.G. nº. 5.962.542

 CPF nº. 329.649.438-34

Chefe de Gabinete, nomeado através da Portaria nº. 4, de 1º de 

janeiro de 2009.

c). José Antonio Galaverna

 R.G. nº. 24.511.456-6

 CPF nº. 158.580.648-45

Diretor Tesoureiro, nomeado através da Portaria nº. 35, de 1º de 

abril de 2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 

de outubro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

PORTARIA Nº 04 de 01 de janeiro de 2009

Dispõe sobre nomeação de Chefe de Gabinete.

O Senhor Doutor ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI, Prefei-

to do Município da Estância Hidromineral de Serra Negra, no uso de 

suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear, a partir de 01 de janeiro de 2.009, o Senhor   José Os-

mar Vicentini Stacheti, portador da cédula de identidade – RG nº 

5.962.542, para exercer o cargo de provimento em comissão de Che-

fe de Gabinete, referencia salarial S01, sendo de sua competência as 

atribuições estabelecidas no art. 113 da Lei Orgânica do Município e 

no artigo 4º. da Lei Complementar Municipal 81 de 27 de Setembro 

de 2.005.

Serra Negra, 01 de janeiro de 2009.

Dr. ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI
Prefeito Municipal

Portaria nº 35 de 1º de abril de 2015

O Senhor ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MU-

NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no 

uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir desta data, o Senhor José Antonio Galaverna, 

portador da cédula de identidade – RG nº. 24.811.456-6, para exercer 

o cargo de provimento em comissão de Diretor Tesoureiro, referência 

salarial C13, sendo de sua competência as atribuições estabelecidas no 

artigo 113, da Lei Orgânica do Município e na legislação específica.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 1º 

de abril de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi

- Prefeito Municipal -
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
COMPRAS, 

CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 027/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CANTAREIRA COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE TUBOS DE CONCRETO.
VALOR – R$ 43.199,59
DATA – 12/11/2015

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N. 006/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 
PAGAMENTOS S.A.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA 
NOS SISTEMA ELETRONICO DE PAGAMENTOS DE PEDAGIO 
QUE ATENDA AS PRINCIPAIS MALHAS VIARIAS DA REGIAO 
SUDESTE NO PLANO PÓS PAGO.
VALOR – R$ 31.630,44
DATA – 07/10/2015

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – LUIZ CARLOS SALGUEIRO
OBJETO –  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
CARNES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR – R$ 11,10 CARNE BOVINA (ACÉM MOÍDO) PACOTES 
DE 5 KG
DATA – 05/11/2015

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SMALL DISTRIBUIDORA DE SERIVADO DE 
PETROLEO LTDA
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEIS.
VALOR – R$ 1,80 O VALOR UNITÁRIO DO ETANOL
DATA – 29/10/2015

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEIS.
VALOR – R$ 2,4232 O VALOR UNITÁRIO DO OLEO DISEL CO-
MUM E R$ 2,5584 O VALOR UNITARIO DO OLEO DIESEL S10
DATA – 12/11/2015 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 35/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
11/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM 
PÓ INTEGRAL.
     Aos 22 dias do mês de Abril de 2015, de um 
lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, ins-
crita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA responsável 
pelo Pregão Presencial nº 11/2015, e de outro lado, a empresa adjudi-
catária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, 
com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de com-
promisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observa-
da a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETENTOR 
registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de for-
necimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas no 
ato convocatório.
Empresa  : ALNUTRI ALIMENTOS LTDA 
CNPJ nº   : 07.747.780/0001-87
Endereço  : ROD BR 040, KM 691, FAZENDA DAS 
PEROBAS, S/N – MORADA NOVA – CONTAGEM – M.G. – CEP: 
32.145-480
Telefone  : 11-3057-2336
Representada por : EVANDRO PACONIO DA SILVA

I tem Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 8.000 Kg LEITE EM PÓ INTEGRAL, 
embalagem de 400 gramas de 
acordo com legislação vigente. 
Enriquecido com, no mínimo, 
as seguintes vi taminas A, C, D, 
B1, B2, B6, PP, ácido fól ico e 
minerais, ferro quelato, iodo, 
zinco. Devidamente rotulado 
de acordo com a legislação 
vigente.  O prazo de val idade 
dos produtos, quando da 
entrega, deverá corresponder 
a, no mínimo, 2/3 da sua 
val idade total.

Pink 13,30 106.400,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 
Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da 
data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem 
transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 11/2015, bem como todos 
seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a fir-
mar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
106.400,00 (Cento e seis mil quatrocentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instru-
mento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins pre-
vistos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identifica-
das, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. Serra Negra, 
22 de Abril de 2015. DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. PRE-
FEITO MUNICIPAL. P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA. P/ DETENTORA(S). ALNUTRI ALI-
MENTOS LTDA. EVANDRO PACONIO DA SILVA

Neste sábado de feriado, 21 de novembro, Serra Negra  apresenta a deco-
ração preparada para as festividades de Natal no centro da cidade. O Prefeito 
Municipal fará o lançamento oficial que será realizado na Praça João Zelante 
às 20h30min.

Desde a última semana, os enfeites estão sendo colocados nas ruas do 
centro e no entorno das praças. A iluminação também está sendo instalada. 
As luzes e todo espírito natalino vão invadir a cidade com algumas atrações 
culturais.

“A população e os visitantes irão se emocionar e se surpreender com as 
novidades que teremos neste ano”, disse o Chefe do Executivo.

Para o secretário de Turismo, “esse é o meu primeiro natal a frente da ges-
tão e penso ser muito importante que a partir do dia 20 todo o comércio e 
residências já estejam com as suas luzes acessas para ganharmos em conjunto 
à admiração de todos”, ressaltou.

Segundo a organização do projeto, vários prédios e arcos pelas avenidas 
vão seguir a temática das cascatas, criando uma sintonia e harmonia com o 
nome “Luzes da Serra”.

A casa do papai Noel será instalada no Coreto da Praça João Zelante com 
a presença do Papai Noel. O grande Presépio estará montado em frente à sede 
da Secretaria de Turismo e as demais praças e espaços públicos vão apresen-
tar sua especial decoração natalina.

Prefeito apresenta decoração natalina 
nesta sábado (21)

Até o dia 10 de janeiro de 2016, Serra Negra ficará repleta de tons, luzes e 
cores e com uma programação extensa de atividades culturais.

Faça parte desta grande festa, enfeite suas casas, estabelecimentos co-
merciais e convide seus amigos e familiares para visitarem Serra Negra!
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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O Prefeito Municipal informa que a obra de infraestrutura , 

pavimentação asfáltica e de rede coletora de esgoto no Jardim do 
Salto está para ser entregue nos próximos dias. As ruas beneficia-
das são: Av. das Hortências, Rua Luiz Lugli e Av. dos Lírios.

 O engenheiro responsável pela obra, Ivan Carmona, afirmou 
que, “em poucos dias, se não chover, entrego a obra ao prefeito”.

Os recursos foram conquistados pelo Deputado Estadual Ed-
mir Chedid (DEM), oriundos do Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias (DADE/2014) - do Governo do Es-
tado de São Paulo.

É preciso lembrar que desde o início da Gestão do Prefeito, já 
foram investidos R$ 6.227.712,50, em asfaltos e recapes, totalizando 
os serviços em 79 ruas do município. E na última quinta-feira (19) 
foi assinado outro convênio do Dade (Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias), oriundos da secretaria de Turis-
mo do Governo Estadual, no valor de no valor de R$ 1.328.077,24 
para infraestrutura pavimentação asfáltica e recape que deverá 
atender mais 15 ruas do município.

O Prefeito ressalta que, “essas verbas do Dade para pavimen-
tação das ruas são muito bem vindas, uma vez que é possível aten-
der as reivindicações de moradores e proporcionar benefícios à 
população”.

 Obra de Pavimentação asfáltica no Jardim 
do Salto está na reta final

Banda Lira completa 117 anos

O grupo musical Banda Lira de Serra Negra convida a todos a par-
ticiparem da missa em homenagem a Santa Cecília, no dia 21 de no-
vembro, às 19h30min., na Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Nesta 
data será homenageado os 117 anos do primeiro concerto do Corpo 
Musicale “Humberto I”, realizado em 15 de novembro de 1898. 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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 A partir do mês de agosto de 2010 a Secretaria da Saúde iniciou, em par-
ceria com a secretaria de Educação e Cultura, um programa nas EMEIS de 
Serra Negra. A filosofia foi a de prevenir a doença cárie e a má oclusão nas 
nossas crianças.

 Palestras foram feitas, motivando as crianças a abandonarem os hábitos 
deletérios, explicando em linguagem adequada o porquê deveriam fazer isso.

Uma auxiliar de saúde bucal, vestida com uma fantasia de pelúcia per-
corria as escolas, pedindo às crianças que se desfizessem das suas chupetas, 
“nanas” e mamadeiras, depositando-as em uma grande lata de lixo amarela, 
decorada, explicando de forma lúdica o quanto o seu uso poderia prejudicar 
o formato das suas arcadas futuramente, além de estimulá-los a fazer uma boa 
alimentação, ingerindo alimentos saudáveis e estimulando a mastigação, mui-
to importante para o desenvolvimento orofacial.       

Foram as próprias crianças, por meio de voto, com cédulas e urnas, que 
escolheram o nome da mascote: Donatelo.  De tempos em tempos o tigrinho  
Donatelo volta às escolas para conversar com as crianças e recolher os objetos.   
Ao mesmo tempo, uma dentista da prefeitura, especialista em Odontopedia-
tria, acompanhada por uma auxiliar de saúde bucal, examinava cada criança 
da escola, previamente autorizada pelos pais das mesmas.

As crianças que apresentaram problemas bucais de qualquer espécie fo-
ram encaminhadas aos postos de saúde, após comunicação aos responsáveis. 
Aquelas que só necessitavam do tratamento preventivo recebiam a profilaxia 
e a aplicação tópica de flúor profissional, na própria escola.

Escovas dentais infantis e creme dental com flúor (em concentração de 
acordo com a preconizada pelas associações mundiais de odontologia) foram 
distribuídos sistematicamente nas escolas fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal. Os resultados positivos puderam ser observados após cinco anos, com  o 
levantamento epidemiológico nacional.

Participaram do programa uma média de 845 crianças, com idade entre 03 
e 06 anos de idade, frequentadoras das EMEIS da cidade.

No levantamento, feito anualmente, apurou-se uma redução do índice de 

Escolas Municipais de Serra Negra tem 
redução expressiva de cárie entre crianças 

de 3 a 6 anos
cárie (CEO), de 1,84 para 1,20, sendo que a OMS estabelece a meta de 3, para 
crianças até 12 anos. A mesma organização preconiza que somente 50% das 
crianças até cinco anos deveria apresentar a doença cárie. “Em nossa cidade, 
Serra Negra, no ano de 2015, somente 27,8% delas apresentaram indícios da 
doença, ou seja, muito além da meta estabelecida”, relatou a Odontopediatra 
responsável.

 O estudo mostra que houve redução expressiva do índice de cárie nas 
nossas crianças, o que vem mostrando ao longo do tempo, que a doença cá-
rie, embora impossível de ser erradicada, pode ser controlada com sucesso na 
população, quando há vontade no sentido de se praticar a ação correta, com 
profissionais especializados e gestão política engajada no processo de execu-
tar as ações.

 O Secretário Municipal de Saúde e sua equipe realizaram na última sema-
na uma visita técnica ao Hospital Fundação Amaral Carvalho, localizado em 
Jaú, cerca de 250km de Serra Negra.

A visita se deu com intuito de conhecer as dependências do hospital, espa-
ço físico, os alojamentos conjuntos onde os pacientes de rádio e químio terapia 
realizam o tratamento, em especial, com o acolhimento dos pacientes oncoló-
gicos de Serra Negra.

Na ocasião, o secretário aproveitou para solicitar acolhimento de novos pa-
cientes, “apesar de Jaú não ser referência regional em saúde para o município 
de Serra Negra, eles estão nos acolhendo mais rápido do quê as nossa próprias 
referências, que são Unicamp, Puc, Hospital Mário Gati, entre outros”, desaba-
fou o secretário da pasta.

Segundo a secretaria de Saúde, em Serra Negra há cerca de 80 casos de 
pacientes com diagnóstico da doença que necessita do tratamento. Atualmente 
a Prefeitura Municipal sede o transporte semanalmente a esses pacientes até 
as diversas unidades que atendem, em especial para Jaú são 25 pacientes. Para 
uma paciente que não quis identificar-se, disse “ é uma benção poder receber 
esse apoio e preocupação do prefeito com a gente, não sei o que seria de mim 
sem essa especial atenção”, emocionada falou.

O Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú, lançou nesta semana de no-
vembro duas publicações estatísticas sobre câncer. O “Relatório Epidemioló-
gico do Registro Hospitalar de Câncer”, com dados de 2005 a 2012, traz infor-
mações sobre pacientes atendidos na unidade, independentemente da cidade 

de origem.
A partir de 2016, o Amaral Carvalho terá estrutura voltada à prevenção 

do câncer de endométrio. Segundo a médica Lenira Maria Queiroz Mauad, co-
ordenadora do programa de prevenção do câncer ginecológico, foi detectado 
um aumento nesse tipo de doença, que acomete mulheres na faixa dos 60 anos.

Trata-se de uma consequência no aumento na sobrevida do câncer de colo 
do útero, mais comum entre pacientes com idade entre 35 e 40 anos de idade. 
Com isso, deve ser inaugurado em dezembro o Centro de Diagnóstico Precoce 
de Doenças do Endométrio, estrutura inédita no Amaral Carvalho.

O centro fará exames de vídeo-histeroscopia, para rastreamento do câncer 
de endométrio. O procedimento já é feito no Amaral de forma assistencial, e 
passará a ser realizado de forma preventiva. 

foto
Encontro de Cordas em Águas de Lindóia com alunos do Projeto Guri de 

Lindóia, Serra Negra e Socorro.
O Projeto Guri é considerado o maior projeto sociocultural brasileiro e tem 

parceria com a Prefeitura Municipal por meio da secretaria de Educação e Cul-
tura e com o Governo do Estado de São Paulo.

Em Serra Negra, o projeto atende aproximadamente 100 crianças, funcio-
na na Escola Profissionalizante José Franco de Godoy, localizada na Praça Lions 
Internacional, com aulas de música, as quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h.

Para outras informações, favor contatar o tel. (19) 3842-2341.
 

Secretário Municipal de Saúde visita 
hospital Fundação Amaral Carvalho
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 27 de março de 2015 - Ani VIII - nº 428 30
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 6 de março de 2015 - Ani VIII - nº 425 8

A Prefeitura Municipal de Serra negra por 
meio da Guarda Civil Municipal (GCM) propor-
cionou um curso de tiros para os membros da 
Guarda. O curso de Armamento de Tiro Teórico 
e Prático teve a supervisão do Subtenente Edson 
Batista e a companhia do TG (Tiro de Guerra) de 
Amparo. 

  As atividades tiveram o início na segunda-
-feira (02) para dez Guardas Municipais, com o 
objetivo de habilitar e conduzir três tipos de ar-
mamento, Pistola 380, Revólver 38 e Espingarda 
Calibre 12. 

 “Pode ter certeza que foi um momento muito 
especial para os atiradores”, ressaltou o Subte-
nente.

 O prefeito de Serra Negra frisou a importân-
cia do treinamento, “atirar é uma das atividades 
na função de um policial e para isso é preciso do 
exercício prático e teórico para sua capacitação”.

 O curso visa melhorar o atendimento à popu-
lação, capacitando estes profissionais para que 
os mesmos possam enfrentar as situações mais 
difíceis, garantindo desta forma mais segurança 
a todos os cidadãos.

GCM participa de curso 
de Armamento de Tiro

Março Dia da semana Farmácia
1 Domingo São Luiz
2 Segunda feira São Jose
3 Terça-feira Danilo
4 Quarta-feira Serrana
5 Quinta-feira Naturallis
6 Sexta-feira Popular
7 Sábado Central
8 Domingo Serra Negra
9 Segunda feira Vip
10 Terça-feira São Luiz
11 Quarta-feira São Jose
12 Quinta-feira Danilo
13 Sexta-feira Serrana
14 Sábado Naturallis
15 Domingo Popular
16 Segunda feira Central
17 Terça-feira Serra Negra
18 Quarta-feira Vip
19 Quinta-feira São Luiz
20 Sexta-feira São Jose
21 Sábado Danilo
22 Domingo Serrana
23 Segunda feira Naturallis
24 Terça-feira Popular
25 Quarta-feira Central
26 Quinta-feira Serra Negra
27 Sexta-feira Vip
28 Sábado São Luiz
29 Domingo São Jose
30 Segunda feira Danilo
31 Terça-feira Serrana

 

Farmácias de Plantão
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

 Dia da semana Farmácia 
1 Domingo São Luiz 
2 Segunda feira São Jose 
3 Terça-feira Danilo 
4 Quarta-feira Serrana 
5 Quinta-feira Naturallis 
6 Sexta-feira Popular 
7 Sábado Central 
8 Domingo Serra Negra 
9 Segunda feira Vip 
10 Terça-feira São Luiz 
11 Quarta-feira São Jose 
12 Quinta-feira Danilo 
13 Sexta-feira Serrana 
14 Sábado Naturallis 
15 Domingo Popular 
16 Segunda feira Central 
17 Terça-feira Serra Negra 
18 Quarta-feira Vip 
19 Quinta-feira São Luiz 
20 Sexta-feira São Jose 
21 Sábado Danilo 
22 Domingo Serrana 
23 Segunda feira Naturallis 
24 Terça-feira Popular 
25 Quarta-feira Central 
26 Quinta-feira Serra Negra 
27 Sexta-feira Vip 
28 Sábado São Luiz 
29 Domingo São Jose 
30 Segunda feira Danilo 
31 Terça-feira Serrana 
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

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

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Educação e Cul-
tura promoveu na última terça-feira (17), no auditório do Centro de 
Convenções Circuito das Águas Paulista, a Palestra com o tema: Fa-
tores de Risco Relacionados à uso de Álcool e Drogas, ministrada pelo 

Coordenador do Grupo Amor Exigente, Fábio Magalhães da Silva.O 
público alvo foi professores, funcionários e pais das escolas Munici-
pais.  

Coordenador do Grupo Amor Exigente 
fala sobre Fatores de Risco Relacionados 

ao uso de Álcool e Drogas

Farmácias de Plantão
Confira abaixo a tabela mensal das farmácias de plantão.

Vale lembrar que este plantão é válido após às 19h, 
em horário comercial todas estarão funcionando normalmente:

http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/
confira abaixo a tabela mensal DO MÊS VIGENTE 

Novembro 2015 

 Dia da semana Farmacia 
1 Domingo Vip 
2 Segunda feira Rubi 
3 Terça-feira São Luiz 
4 Quarta-feira São Jose 
5 Quinta-feira Danilo 
6 Sexta-feira Serrana 
7 Sábado Naturallis 
8 Domingo Popular 
9 Segunda feira Central 
10 Terça-feira Serra Negra 
11 Quarta-feira Vip 
12 Quinta-feira Rubi 
13 Sexta-feira São Luiz 
14 Sábado São Jose 
15 Domingo Danilo 
16 Segunda feira Serrana 
17 Terça-feira Naturallis 
18 Quarta-feira Popular 
19 Quinta-feira Central 
20 Sexta-feira Serra Negra 
21 Sábado Vip 
22 Domingo Rubi 
23 Segunda feira São Luiz 
24 Terça-feira São Jose 
25 Quarta-feira Danilo 
26 Quinta-feira Serrana 
27 Sexta-feira Naturallis 
28 Sábado Popular 
29 Domingo Central 
30 Segunda feira Serra Negra 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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