
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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 IPTU e ISS ATRASADOS
Aproveite a oportunidade de quitar os seus débitos com 100 % de desconto de 

multas e juros  até  06 de Novembro de 2015. 
Informações nas páginas internas deste jornal ou no site www.serranegra.sp.gov.br/

secretariamunicipaldafazenda/informacoes

Prefeito saúda Cavaleiros por desfilarem no último 
domingo (25), na festividade da Queima do Alho, evento 

que antecede a abertura do Rodeio, marcada para 
próxima quinta-feira, dia 29.

Secretaria de Saúde vai distribuir 20 mil 
preservativos no Serra Negra Rodeo Festival 

Prefeitura estende horário de 
funcionamento do cemitério

 no Feriado de Finados

Cidade tem a expectativa de 
receber cerca de 45mil visitantes 

no feriado de finados!

Acontece a Feira do Livro Espírita com 
mais de 1200 títulos!
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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 
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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 
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Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.
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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, 30 de outubro de 2015 - Ani VIII - nº 460 2

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: 1.500 exemplares
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1
Diagramação e Impressão:
Empresa Jornalística Jornal Regional Ltda - EIRELI
Jornalista Responsável: Patrícia Rodelli Amoroso-MTB 27044/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Preço desta edição R$1627,60  Lei Municipal nº 2641, de 20/11/01

O Prefeito Municipal participa da solenidade de encerramento 
do INTERPOJ  XIII Congresso Ítalo-Brasileiro que ocorreu na última 
sexta-feira(23), no Fórum de Serra Negra, localizado na Praça Barão 
do Rio Branco,71,Centro, Serra Negra.

Na ocasião, ocorreram três explanações:
- Dra. Juliana Maria Finati – “Clóvis Bevilaqua defensor da digni-

dade humana”;
- Prof. Dr. Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva – “Dignidade da 

pessoa humana e equilíbrio social”;
¬-  Prof. Dr. Rafaelle Palumpo – “Turismo sessuale e Strutamento 

Della Persona”.
 “Fico honrado pelo convite. A nossa cidade estará sempre de bra-

ços abertos para receber os Italianos”, sintetizou o Chefe do Executi-
vo.

O Prefeito Municipal prestigiou o presidente do INTERPOJ do 
XIII Congresso Ítalo-Brasileiro, Prof. Dr. Rafaelle Palumpo e o Coor-
denador Prof. Dr. Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva com a entre-
ga de uma placa grafada com os agradecimentos culturais dos pales-
trantes do evento, fixada na Praça Barão do Rio Branco, em frente ao 
Fórum de Serra Negra. 

 Serra Negra contará com grande número de turistas durante qua-
tro dias. O ponto facultativo destinado ao Funcionário Público foi 
transferido em diversas cidades do Estado de São Paulo para a sexta-
-feira (30/10). Somado ao feriado de Finados, 2 de novembro, serão 
quatro dias para que paulistas e brasileiro possam usufruir das belezas 
naturais e atrativos da Cidade da Saúde. 

 Neste ano, uma das novidades será a 27ª Serra Negra Rodeo Festi-
val, que contará com quatro dias de grandes shows, ambiente familiar, 
montarias em touros e provas dos três tambores para mulheres, praça 
de alimentação com o que de melhor a comida caipira brasileira tem e 
demais atrações do gênero. 

Segundo o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, o rodeio para Serra Negra é muito importante, porque 
em 4 dias de festa, estima-se que 30 mil turistas estarão hospedados 
e cerca de 15 mil passantes estarão na cidade. “É um número conside-
rado bom em época da crise política e econômica que assola o país”, 
sintetiza. 

A confiança de que a Serra Negra Rodeo Festival será um gran-
de evento também está estampada na venda de camarotes. A Ashores 
– Associação de Hotéis de Serra Negra e alguns estabelecimentos já 
adquiriram os camarotes corporativos para que turistas possam curtir 
o evento privilegiado. Empresas e hotéis que queiram presentear ou 
reservar para seus clientes os espaços podem obter mais informações 
pelo19 99799-1001 ou no escritório da JM Produções, situado na ave-
nida Ariovaldo Viana, 510 (antigo Jornal Cidade). 

Ingressos estão à venda
Os ingressos da Serra Negra Rodeo Festival podem ser adquiridos 

na Lotérica Saragiotto, na Rua José Bonifácio, 53; Lojas Transmonta-

Prefeito Municipal prestigia cerimônia 
de encerramento do INTERPOJ XIII 

Congresso Ítalo-Brasileiro

Cidade tem a expectativa de receber cerca 
de 45 mil visitantes no feriado de finados!

na, na Rua Duque de Caxias, 15 e no Escritório do Rodeo, na Avenida 
Ariovaldo Viana, 510, na saída para Amparo. Informações para com-
pra de Camarote pelo 19-99799-1001. 

Em Amparo, os ingressos também estão à venda na Chopperia Pa-
raty, na Avenida Carlos Burgoe, 1630. Em Águas de Lindóia, o ingresso 
pode ser encontrado na West Country, na Avenida Brasil, 352, Centro. 
Em Socorro, o ponto de venda é o Agro Rural Agropecuária, na Praça 
Edwirges Fontana Coelho, Centro. 

Confira também os preços especiais para Camarote com 10 pes-
soas (familiar), que contarão com local privilegiado para shows e 
montarias, atendimento diferenciado, segurança, e clima totalmente 
favorável para famílias, amigos e clientes de empresas poderem curtir 
a Serra Negra Rodeo Festival.
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fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
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tura pelo fone (19) 3842-2880.
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Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
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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 
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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-
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O Rei Momo elei-
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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 
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informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.
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Ovos de Páscoa
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Sobre o evento: 

O Serra Negra Rodeo Festival está confirmado para o feriado 
prolongado da Padroeira de Nossa Senhora do Rosário. Neste ano, o 
evento foi confirmado para acontecer entre os dias 29 de outubro e 1º 
de novembro. O local é o recinto de exposições do bairro das Palmei-

Secretaria de Saúde vai distribuir 20 mil 
preservativos no Serra Negra Rodeo Festival 
A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde vai distri-

buir gratuitamente cerca de 20 mil preservativos na portaria principal 
de entrada e saída do evento mais esperado pelos Serranegrenses, o 
Serra Negra Rodeo Festival, que terá início no dia 29 e término dia 1º 
de novembro, no Recinto de Exposições antigo Casco de Ouro , locali-
zado na Av. Juca Preto s/n,  e disponibilizará a permanência de um am-
bulatório médico com os serviços de enfermagem, médico e apoio de 
ambulância de plantão durante os quatro dias de festa (quinta-feira a 
domingo).

A Campanha Nacional deste ano “Fique sabendo” tem o enfoque 
nos jovens de 15 a 24 anos das classes C, D e E. A ação busca discutir as 
questões relacionadas à vulnerabilidade ao HIV/Aids, na população 
prioritária, sob o ponto de vista do estigma e do preconceito. Além 
disso, a ideia é estimular a reflexão sobre a falsa impressão de que a 
Aids afeta apenas o outro, distante da percepção de que todos esta-
mos vulneráveis.

Após o período do Serra Negra Rodeo Festival, todas as Unidades 
de Saúde do Município continuarão realizando o teste rápido HIV e 
Sífilis,  gratuitamente de segunda à sexta-feira, das 7h às 16h.

Mais informações f.(19) 3892-8000  #PartiuTeste.
HIV
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde no início do ano mos-

tram que 734 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Do total, 589 mil 
foram diagnosticadas e 145 mil ainda não sabem que têm o vírus. A in-
cidência do vírus no país é 20,4 casos por grupo de 100 mil habitantes, 

mas a equivalência sobe para 41,3 no Rio Grande do Sul e para 33,4 
no Amazonas. A incidência é maior no público masculino que no fe-
minino, com 26,9 e 14,1 casos em 100 mil habitantes, respectivamente.

Entre os jovens que têm entre 15 e 24 anos a incidência têm au-
mentado passando de 9,6 casos por 100 mil habitantes em 2004, para 
12,7 casos por 100 mil habitantes em 2013. Ao todo, 4.414 novos jovens 
foram detectados com o vírus em 2013, enquanto em 2004 eram 3.453.

Prefeito saúda Cavaleiros por desfilarem no último domingo 
(25), na festividade da Queima do Alho, evento que antecede a 

abertura do Rodeio, marcada para próxima quinta-feira, dia 29.

ras (antigo Casco de Ouro).
A programação confirma cinco shows em quatro dias de evento. 

No dia 29, Villa Baggage e Bruno e Barreto abrem a programação. 
No dia 30, tocam Edson e Hudson. No dia 31 de outubro, Fiduma e 
Jeca fazem a festa da penúltima noite. Quem encerra a programação é 
Gustavo Lima, no dia 1º de novembro. 

Os ingressos da Serra Negra Rodeo Festival podem ser adquiridos 
na Lotérica Saragiotto, na Rua José Bonifácio, 53; Lojas Transmonta-
na, na Rua Duque de Caxias, 15 e no Escritório do Rodeo, na Avenida 
Ariovaldo Viana, 510, na saída para Amparo. Informações para com-
pra de Camarote pelo 19-99799-1001. 

Em Amparo, os ingressos também estão à venda na Chopperia Pa-
raty, na Avenida Carlos Burgoe, 1630. Em Águas de Lindóia, o ingresso 
pode ser encontrado na West Country, na Avenida Brasil, 352, Centro. 
Em Socorro, o ponto de venda é o Agro Rural Agropecuária, na Praça 
Edwirges Fontana Coelho, Centro. 

Confira também os preços especiais para Camarote com 10 pes-
soas (familiar), que contarão com local privilegiado para shows e 
montarias, atendimento diferenciado, segurança, e clima totalmente 
favorável para famílias, amigos e clientes de empresas poderem curtir 
a Serra Negra Rodeo Festival.

Mais informações sobre compra e valores de ingressos, o interessa-
do deverá contatar o fone (19)99799-1001. 
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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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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGIS-

LATURA.

Aos treze dias do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, às 

19h35min, 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 33ª 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 e Roberto Sebastião de 

Almeida; com a ausência do vereador Wagner da Silva Del Buono. Ha-

vendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a 

presente sessão. Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem o 

Pai-Nosso. Após, passou-se ao EXPEDIENTE: onde foram lidas, dis-

cutidas, votadas e aprovadas, por unanimidade (09 votos), as seguin-

tes atas: 1) ata da 32ª sessão ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª 

Legislatura, realizada em 05 de outubro de 2015 e; 2) ata da 22ª sessão 

extraordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada 

em 05 de outubro de 2015. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: 

IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública - oferecendo 

cursos em diversas áreas. - E-mail do Poeta e Cidadão Serrano senhor 

Alceu Sebastião Costa, encaminhando verso poético intitulado de “12 

de Outubro Destaques da Primavera Num Dia Especial”. - E-mail do 

Deputado Estadual Carlos Cezar da Silva, em agradecimento ao re-

querimento de congratulações e aplausos nº 577/2015, de autoria do 

vereador Edson B. O. Marquezini, com o seguinte teor: Senhor Presi-

dente Vereador Danilo Francisco, Sirvo-me do presente para cumpri-

mentá-lo e acusar o recebimento da cópia do Requerimento de Con-

gratulações e Aplausos, de autoria do nobre Vereador Edson B O 

Marquezini e subscrita por Vossa excelência, sobre a homenagem pela 

organização da 40º Convenção Estadual Quadrangular, realizada en-

tre os dias 25 e 27 de agosto, nas dependências do Centro de Conven-

ções “Circuito das Águas”. Cumpre-me salientar, que nós, Membros e 

Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, nos sentimos honra-

dos em realizar importante Congresso, nesse maravilhoso município, 

que nos recebeu tão bem. Parabenizo ainda, essa Egrégia Câmara pela 

iniciativa e coloco-me à disposição naquilo que se fizer necessário, 

Atenciosamente, Deputado Carlos Cezar - Líder da Bancada do PSB. 

- Ofício nº 009/2015, do Sindicato do Comércio Varejista de Itapira 

– SICOMVIT, que possui sua base Territorial de Representação nos 

Municípios de Itapira (Sede), Águas de Lindóia, Amparo, Espírito 

Santo do Pinhal, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Anto-

nio de Posse, Serra Negra e Socorro, solicitando que NÃO se permita 

e não seja emitido o alvará de licença de funcionamento para feiras do 

tipo “Feiras do Brás” ou “Feiras da Madrugada” no Município de Ser-

ra Negra/SP, em defesa e proteção do comércio local e do comércio 

dos Municípios vizinhos que operam na legalidade, bem como, solicita 

a viabilização e aprovação de Lei Municipal que venha estabelecer 

normas e condições para a instalação, localização e funcionamento de 

“Feiras Temporárias” no Município de Serra Negra/SP, prestigiando, 

assim, o princípio da isonomia. Atenciosamente, Sindicato do Comér-

cio Varejista de Itapira – SICOMVIT – Francisco de Assis Francisco 

– Presidente. - Correspondências recebidas no período de 06 a 13 de 

outubro de 2015. MENSAGENS E PROJETOS DO PODER EXECU-

TIVO MUNICIPAL: Mensagem nº 045/2015, encaminhando o proje-

to de lei nº 62/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a cele-

brar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, visando à instalação 

e manutenção da 80ª (octogésima) Circunscrição Regional de Trânsi-

to – CIRETRAN, em imóvel cedido pelo Município. Mensagem nº 

046/2015, encaminhando o projeto de lei nº 64/2015, que institui o 

Programa de Pagamento Incentivado de Débitos Tributários – PPI 

2015, e dá outras providências. Mensagem nº 047/2015, encaminhan-

do o projeto de lei nº 63/2015, que dispõe sobre a alteração das Esco-

las Municipais de Educação Infantil – EMEI, passando as Escolas Mu-

nicipais de Educação Infantil (EMEI) - “Albino Brunhara”, “Professora 

Aracy Patrício”, “Professora Haydeé Krahenbuhl Padula”, “Professo-

ra Maria Aparecida Bicudo Gonçalves da Silva”, “Professora Maria 

Lúcia Stenghel Salomão de Azevedo”, ESPECIAL “Professora Olga 

de Souza Vichi” e a Escola da Unidade do Programa Nacional de Re-

estruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil “Professora Priscila Salzano Cordeiro Brisolla”, a serem de-

signadas como Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB). To-

dos os documentos ficaram à disposição dos vereadores junto à Mesa 

Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: Indi-

cação nº 584/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, 

ou seja, de todos os vereadores desta Casa de Leis, que indica, na for-

ma regimental, seja oficiado à SABESP para que estude as possibilida-

des de realizar, com a maior urgência possível, o desassoreamento de 

todos os lagos, represas e tanques existentes no Município de Serra 

Negra/SP, que atualmente são utilizados para o armazenamento de 

água e daqueles que poderão ser futuramente utilizados, visando o au-

mento da capacidade de armazenamento, criando meios e gestões 

para que esta água armazenada possa ser utilizada e distribuída para 

toda população, principalmente em épocas de estiagens, evitando-se 

a indesejada falta de água para consumo em nosso Município. Indica-

ção nº 585/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, 

que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal para que estude as possibilidades de incluir no calendário anu-

al de eventos do município de Serra Negra/SP, o dia 23 de novembro 

como o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil (vide Lei Federal 

nº 11650/2008), de modo que na referida data poderão ser promovi-

das e estimuladas ações educativas e preventivas associadas ao câncer 

infantojuvenil, eventos e difundir os avanços técnico-científicos rela-

cionados à doença. Vale ressaltar que no município de Serra Negra já 

há grande mobilização da sociedade em geral com relação ao tema, e 

no dia 22 de novembro de 2015 já será realizada grande caminhada 

com a participação maciça da população, visando à conscientização 
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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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sobre o relevante tema. Indicação nº 586/2015, de autoria do vereador 

Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que indica, na forma regimen-

tal, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao 

setor competente, no sentido de ser realizada à regularização dos 

acessos dos estacionamentos do Centro de Convenções Circuito das 

Águas junto a Rodovia SP-360 - “Engenheiro Constâncio Cintra”, 

considerando a notificação encaminhada a esta Casa de Leis. Ressalto 

que a autorização de acesso às Rodovias Estaduais sob a jurisdição do 

DER/SP está regulamentada e obedecem às determinações do Decre-

to nº 30.374 de 12 de setembro de 1989, da Portaria SUP/DER-078 de 

23 de junho de 2001 e pela seção 3.02 do manual de normas do DER. 

Indicação nº 587/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezi-

ni, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal para que determine ao setor competente, no sentido de ser 

asfaltado, no trecho aproximado de 200 metros, na Rua Francisco 

Amabile, localizada no Loteamento Jardim Gustavo, vez que os mora-

dores não aguentam mais a situação precária do referido local. Indica-

ção nº 588/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, 

que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal, para que determine ao setor competente, no sentido de ser ins-

talada uma cobertura do tipo toldo, na entrada do cemitério, saída da 

sala onde são feitos os velórios, vez que à tarde os raios do sol chegam 

dentro do velório e quando chove a água entra dentro do local. Indi-

cação nº 589/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, 

que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal, para que estude as possibilidades de instalar o sistema de iso-

lamento térmico em todas as salas do velório do Cemitério Jardim da 

Saudade, vez que o calor está insuportável no local, considerando que 

o sistema de isolamento térmico é de baixo custo e diminuirá em muito 

o calor que é retido no local, em benefício da população. Indicação nº 

590/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indi-

ca, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, 

para que estude as possibilidades de instalar ar condicionado para o 

Cemitério Jardim da Saudade. Indicação nº 591/2015, de autoria do 

vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica, na forma regimental, 

seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao se-

tor competente, no sentido de ser confeccionada uma placa grande 

para ser afixada no saguão principal do Cemitério de Serra Negra 

contendo o mapa do Cemitério, localização dos túmulos através das 

quadras, ruas e número dos túmulos, bem como a localização dos tú-

mulos por nome de famílias, visando facilitar a localização dos túmu-

los. Indicação nº 592/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero 

Fioravanti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor 

Prefeito Municipal para que determine ao setor competente, que 

aproveitando a proximidade do feriado de finados, providencie a lim-

peza e desinfecção com produtos químicos das calçadas do cemitério 

municipal, bem como a retirada dos bancos que estão quebrados. In-

dicação nº 593/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fiora-

vanti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefei-

to Municipal, para que determine à Vigilância Sanitária, para que 

realize uma dedetização completa no Cemitério Jardim da Saudade, 

para evitar a proliferação de animais peçonhentos que estão invadin-

do as casas vizinhas. Indicação nº 594/2015, de autoria do vereador 

Ricardo Favero Fioravanti, que indica, na forma regimental, seja ofi-

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

petente no sentido de providenciar limpeza geral, com poda de grama 

e pintura de guias no Cemitério da Saudade, campo santo onde temos 

os nossos entes queridos sepultados. Indicação nº 595/2015, de auto-

ria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica, na forma regi-

mental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que estude as 

possibilidades de pavimentar as ruas do Cemitério da Saudade, tendo 

em vista os trechos irregulares e muitos pontos sem calçamento, o que 

está dificultando as famílias que necessitam do local para o sepulta-

mento de seus entes queridos. O Cemitério é uma cidade e necessita 

de manutenção constante e com o problema apontado os familiares 

são obrigados a carregar a urna mortuária e se tivesse arruamento re-

gular poderiam se utilizar do carrinho de transporte. Indicação nº 

596/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indi-

ca, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, 

para que determine ao setor competente medidas urgentes quanto à 

limpeza de todos os vasos de flores do Cemitério da Saudade, sendo 

que estão com água parada que chega a apodrecer, podendo se tornar 

focos de mosquito da dengue. Indicação nº 597/2015, de autoria do 

vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica, na forma regimental, 

seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao se-

tor competente, no sentido de ser devidamente organizado e atualiza-

do todo o arquivo do cemitério da saudade, vez que há muitas infor-

mações desencontradas, dificultando o acesso a estes importantes 

dados. Indicação nº 598/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero 

Fioravanti, que indica, na forma regimental, para que determine ao 

setor competente no sentido de ser colocado corrimão nas escadas 

existentes no interior do Cemitério Jardim da Saudade. Indicação nº 

599/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indi-

ca ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor compe-

tente, ou seja, ao Departamento Municipal de Trânsito, para que seja 

reservada e devidamente demarcada 1 (uma) vaga para estaciona-

mento especial de pessoas portadoras de deficiência, na Avenida Go-

vernador Laudo Natel, em frente do Restaurante Panela no Fogo, 

Centro, Serra Negra/SP, visando facilitar o acesso naquela região. Em 

seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminhamento das 

indicações aos setores competentes para, dentro do possível, serem 

adotadas as medidas cabíveis. PEQUENO EXPEDIENTE: usou da 

palavra o vereador Paulo Sérgio Osti que, de início, cumprimentou a 

todos os presentes e, após, ressaltou que não tem qualquer problema 

pessoal com o atual Secretário Municipal da Saúde, mas que está ha-

vendo falta de gestão e de organização na área da saúde de nosso Mu-

nicípio, pois a população vem duramente cobrando melhorias no 

atendimento dos pacientes. Dentre outros, citou o caso da senhora 

Maria Helena Baldini que necessitou de curativos profissionais em sua 

residência e, apesar deste atendimento estar devidamente agendado, 

o(a) servidor(a) da área da saúde não se deslocou até o local, em vir-

tude da Prefeitura Municipal de Serra Negra não ter disponibilizado 

um veículo automotor para locomoção e transporte. Citou também o 

caso da falta da bolsa colostomia ocorrido recentemente e do péssimo 
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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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atendimento que vem sendo oferecido efetivamente prestado no 

Pronto Socorro Municipal. Tais fatos deixam as pessoas muito nervo-

sas, pois já estão enfrentando e sofrendo com a doença e, agora tam-

bém têm a incerteza sobre se irão ou não receber os medicamentos 

necessários para realizarem o tratamento de saúde adequado, chegam 

ao ponto de agredi-lo verbalmente, diante da situação de desespero 

dos munícipes, bem como da falta de organização e de gestão da atual 

administração municipal na área da saúde, indagando sobre o que 

vem fazendo na Câmara Municipal de Serra Negra, já que os atendi-

mentos e os tratamentos atualmente disponibilizados na área da saú-

de no Município de Serra Negra estão péssimos, solicitando para que 

sejam prontamente adotados os procedimentos necessários para re-

solver rapidamente os graves problemas existentes na área da saúde. 

Solicitou ao atual Secretário Municipal da Saúde para que comece a 

atender aos seus telefonemas para poderem conversar sobre vários 

problemas existentes e comprovados na área da saúde de nosso Muni-

cípio. Por fim, solicitou à administração pública do Município de Serra 

Negra para que disponibilize um veículo para ser utilizado pelos servi-

dores da área da saúde quando for necessário realizar curativos profis-

sionais nas casas dos pacientes ou outros procedimentos, oferecendo 

ao menos as condições mínimas de trabalho, além de manter pelo me-

nos o mínimo para o atendimento e o tratamento decente e humano 

da população de Serra Negra na área da saúde. Para constar, o verea-

dor Edson B. O. Marquezini cedeu todo o seu tempo ao vereador Pau-

lo Sérgio Osti. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no Peque-

no Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 

669/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solici-

ta, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, 

seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos 

setores competentes, informe a esta Casa de Leis, quais são as áreas 

públicas e institucionais, com as respectivas metragens, pertencentes 

ao município de Serra Negra/SP, nos seguintes loteamentos: 1) Refú-

gio da Serra; 2) Parque Fonte São Luiz; 3) Nova Serra Negra e; 4) Jar-

dim Placidolândia. Requeiro, por fim, sejam encaminhados mapas ou 

croquis demonstrando a localização destas áreas ou terrenos públi-

cos. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 

votos). Requerimento nº 670/2015, de autoria do vereador Paulo Sér-

gio Osti, que solicita, na forma regimental, após ouvido o Douto e So-

berano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que 

informe a esta Casa de Leis, se a “Rua 5” do Loteamento Placidolân-

dia, Serra Negra/SP, possui denominação oficial e quais os melhora-

mentos nela existentes. Posto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 674/2015, de autoria do 

vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita, na forma regimental, 

após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor 

Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos setores competentes, 

informe a esta Casa de Leis, se está na programação dos serviços pú-

blicos do município de Serra Negra, a realização dos serviços de pavi-

mentação asfáltica na Rua Francisco Amabile, localizada no Lotea-

mento Jardim Gustavo, vez que os moradores do referido local não 

aguentam mais a precária situação que há anos vem ocorrendo. Re-

queiro mais, caso tal melhoria esteja na programação dos serviços pú-

blicos do nosso município, informar qual a data prevista para a sua 

realização. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimi-

dade (09 votos). Requerimento nº 675/2015, de autoria do vereador 

Ricardo Favero Fioravanti, que solicita, na forma regimental, após 

ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal para que, com o auxílio dos setores competentes, informe a 

esta Casa de Leis o que realmente aconteceu na Rua Mount Everest, 

localizada no Loteamento Jardim Monte Samkya, Serra Negra/SP, em 

frente ao lote 2, quadra “F”, onde teve que o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito do município vizinho de Amparo, senhor Luiz Oscar Vitale 

Jacob, adotar os procedimentos necessários para ser no local fixado 

um poste para transmissão de energia elétrica, esclarecendo se estes 

fatos são verdadeiros e os motivos da total inércia e omissão da atual 

administração do município de Serra Negra/SP com relação ao assun-

to. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 

votos). REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAU-

SOS. Requerimento nº 671/2015, de autoria do vereador Roberto Se-

bastião de Almeida, que solicita consignação em Ata, votos de con-

gratulações e aplausos para com TODOS OS FISIOTERAPEUTAS 

DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, pela comemoração de seu 

dia em 13 de outubro, parabenizando e reconhecendo pelos relevantes 

trabalhos prestados em prol de toda a população do município de 

Serra Negra/SP, desejando muito sucesso e realizações, que são frutos 

do empenho e dedicação profissional. Da decisão desta Casa, requeiro 

mais, seja dada ciência aos fisioterapeutas: Doutor Sérgio Luiz A. dos 

Santos, Doutor Eduardo Pegorari, Doutora Fernanda Silveira de Al-

meida, Doutor Adhemar Barreto Junior, Doutor Décio Stolf, Doutor 

Angelo Saragiotto, Doutor Vinicius Maranin Dei Santi, Doutora Ste-

phane de Almeida e Doutor Gijo, extensivo a todos os fisioterapeutas 

do município de Serra Negra. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 672/2015, de au-

toria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita consig-

nação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com TODOS 

OS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, pela come-

moração de seu dia em 18 de outubro, parabenizando e reconhecendo 

pelos relevantes trabalhos prestados em prol de toda a população do 

município de Serra Negra/SP, desejando muito sucesso e realizações, 

que são frutos do empenho e dedicação profissional. Da decisão desta 

Casa, requeiro mais, seja dada ciência aos médicos: Doutor Antonio 

Carlos B. Siqueira Raymundo, Doutora Fernanda Angeli Padula, 

Doutor Flávio Rizzieri Marchi, Doutor Edézio Rizzieri Marchi, Doutor 

Fábio Dix De Santis, Doutor Luiz Roberto Caruso, Doutor Rodrigo 

Magaldi, Doutor Mario Roberto Vitale, Doutor Dante Luis Marques 

de Oliveira, Doutor Francisco Vicente Braga, Doutor Geraldo Agu-

lhão, Doutor Celso Vieira Franco, Doutor Raphael Monteiro Macedo, 

Doutora Daniela Maria Biller Teixeira, extensivo a todos os médicos 

do município de Serra Negra/SP. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 673/2015, de 

autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação 

em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a jovem doutora 

LARISSA GIANOTTI DELANGELICA, pela sua recente aprovação 
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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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no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. A jovem douto-

ra tem sempre demonstrado muita disciplina e determinação nos es-

tudos, motivo pelo qual merece ser aplaudida. Traz muita alegria ver 

que o esforço e o trabalho alavancaram o progresso pessoal e profis-

sional. Certamente a doutora Larissa Gianotti Delangelica é um 

exemplo a ser seguido, tendo em vista sua trajetória de luta, trabalho, 

coragem e determinação. Parabéns à nova advogada e desejo que sua 

carreira profissional seja pautada pela dedicação e coragem, trazen-

do-lhe muitas alegrias, satisfações e realizações. Da decisão desta 

Casa, requeiro mais, seja dada ciência à homenageada. Posto em dis-

cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requeri-

mento nº 683/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravan-

ti, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos 

para com a ELIZETE, da “Padaria Avenida”, pela exemplar iniciativa 

em ajudar a creche do Loteamento São Luiz, Serra Negra/SP, mere-

cendo esta colaboração ser reconhecida e aplaudida por esta Casa de 

Leis. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 

votos). Requerimento nº 684/2015, de autoria do vereador Roberto 

Sebastião de Almeida, que solicita consignação em Ata, votos de con-

gratulações e aplausos para com o COLÉGIO REINO, pela brilhante 

iniciativa em publicar e veicular o “INFORMATIVO REINO”, edição 

outubro/2015 - Ano 1 - Edição nº 01, com distribuição gratuita e com 

tiragem de 15000 exemplares, divulgando informações relevantes so-

bre o Colégio e sobre educação em geral. Parabenizo os idealizadores 

e desejo que este informativo perdure por longos anos. Da decisão 

desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência à direção do Colégio Rei-

no e aos idealizadores do “Informativo Reino”, extensivo a todos que 

direta ou indiretamente contribuíram nesta empreitada. Posto em dis-

cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requeri-

mento nº 685/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Al-

meida, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e 

aplausos para com o XIV FESTIVAL DE DANÇA 2015 DO SERRA 

NEGRA ESPORTE CLUBE - SNEC, realizado nos dias 02 e 03 de ou-

tubro de 2015 no auditório do Centro de Convenções Circuito das 

Águas. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência a todos 

da diretoria do SNEC, idealizadores, organizadores, patrocinadores, 

alunos, dançarinos, atores que participaram e realizaram o XIV Festi-

val de Dança 2015, extensivo a todos que direta ou indiretamente con-

tribuíram com este grandioso e espetacular evento. Posto em discus-

são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 

Requerimento nº 686/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 

que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos 

para com os integrantes dos grupos NÔMADES DO VENTO E CRUZ 

DE FERRO, pelo belíssimo e bem organizado evento beneficente vol-

tado às crianças mais carentes do município de Serra Negra/SP, com a 

distribuição de brinquedos e de cachorro quente, realizado no dia 12 

de outubro de 2015, na Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro 

da Serra. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao 

senhor Marcos Brotto (Magrão), extensivo a todos que direta ou indi-

retamente colaboraram com a realização deste evento, arrecadando, 

doando brinquedos e organizando para que tudo ocorresse da melhor 

forma. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

(09 votos). Requerimento nº 687/2015, de autoria do vereador Edson 

B. O. Marquezini, que solicita consignação em Ata, votos de congratu-

lações e aplausos para com o atuante DEPUTADO FEDERAL CAR-

LOS SAMPAIO, eleito o melhor deputado tucano do Estado de São 

Paulo e o nono parlamentar mais votado de todo o país, no Prêmio 

Congresso em Foco 2015. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja 

dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 688/2015, de 

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

cita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 

com todos os PROFESSORES e PROFESSORAS DO MUNICÍPIO 

DE SERRA NEGRA/SP, pela comemoração do Dia do Professor, dia 

15 de outubro de 2015, parabenizando estes abnegados e dedicados 

trabalhadores, que realizam relevantes funções na área da educação, 

colaborando para o desenvolvimento do nosso município e de nossa 

nação. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência a todos 

os professores e professoras do município de Serra Negra, oficiando-

-se todas as Escolas Estaduais, Municipais e Particulares, bem como à 

Secretaria Municipal da Educação. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 689/2015, de 

autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação 

em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a recente inau-

guração da LOJA NATÉRCIA PRATAS, no município de Serra Ne-

gra/SP, oferecendo variedades e qualidade dos produtos comerciali-

zados a todas(os) as(os) suas(eus) clientes. Da decisão desta Casa, 

requeiro mais, seja dada ciência a proprietária, Natércia Schiavo. Pos-

to em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 

Requerimento nº 690/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Mar-

quezini, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e 

aplausos para com a RAINHA DO SERRA NEGRA RODEO FESTI-

VAL 2015. FERNANDA PERLIN MUNIZ, eleita durante o Baile da 

Rainha realizado no Espaço Infinito, na noite do dia 10 de outubro de 

2015, desejando muito sucesso e empenho durante seu reinado, para-

benizando-a pela conquista. Da decisão desta Casa, requeiro mais, 

seja dada ciência à homenageada. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 691/2015, de 

autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação 

em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o 1º ANIVER-

SÁRIO DO MOLISE HOTEL FAZENDA, comemorado dia 10 de ou-

tubro de 2015, de modo que neste primeiro ano de funcionamento já 

demonstrou excelente organização e administração, além das bem 

estruturadas instalações para seus hóspedes, que vem agradando a 

todos que desfrutam do Molise Hotel Fazenda, passando momentos 

inesquecíveis de lazer e de descanso. Da decisão desta Casa, requeiro 

mais, seja dada ciência ao casal proprietário do Molise Hotel Fazenda, 

senhor Roberto Godoy Coviello, senhora Expedita Coviello, a seus fi-

lhos: Rafael Roberto Coviello, Renata Coviello e Renan Coviello, ex-

tensivo a todos os seus funcionários. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (09 votos). REQUERIMENTOS DE PE-

SAR: Requerimento nº 676/2015, de autoria da Câmara Municipal de 

Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-

sar pelo falecimento da senhora Josefina Aparecida de Matos Morais. 
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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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Requerimento nº 677/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 

Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 

falecimento do senhor José Mauro Pires. Requerimento nº 678/2015, 

de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consig-

nação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Ilio 

Cortopassi. Requerimento nº 679/2015, de autoria da Câmara Muni-

cipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-

fundo pesar pelo falecimento do senhor Sidnei Zampieri. Requerimen-

to nº 680/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que 

solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimen-

to do senhor doutor Eduardo Cagnoni Tiengo. Requerimento nº 

681/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-

ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 

senhor João Vieira Soares. Requerimento nº 682/2015, de autoria da 

Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, 

votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem Matheus Café Al-

ves Cruz. Os requerimentos de pesar são de autoria da Câmara Muni-

cipal de Serra Negra, sendo os mesmos deferidos pelo Presidente, de-

terminando fosse oficiado às famílias enlutadas. ORADORES: usaram 

da palavra os vereadores Edson B. O. Marquezini e Cesar Augusto 

Oliveira Borboni. Não havendo mais nenhum vereador inscrito como 

Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Reali-

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 e 

Roberto Sebastião de Almeida. Havendo número regimental, passou-

-se à discussão e à votação dos projetos constantes da pauta. I – 1ª 

Discussão e votação do projeto de lei nº 062/2015, de autoria do Po-

der Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, visando à instalação 

e manutenção da 80ª (octogésima) Circunscrição Regional de Trânsi-

to – CIRETRAN, em imóvel cedido pelo Município. Primeiramente 

foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Co-

missões: a) de Justiça e Redação, b) de Assuntos de Segurança Pública, 

c) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Es-

porte e Turismo e, d) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). II – 1ª Discussão e 

votação do projeto de lei nº 063/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a alteração das Escolas Municipais de 

Educação Infantil – EMEI, passando as Escolas Municipais de Educa-

ção Infantil (EMEI): “Albino Brunhara”, “Professora Aracy Patrício”, 

“Professora Haydeé Krahenbuhl Padula”, “Professora Maria Apareci-

da Bicudo Gonçalves da Silva”, “Professora Maria Lúcia Stenghel Sa-

lomão de Azevedo”, ESPECIAL “Professora Olga de Souza Vichi” e a 

Escola da Unidade do Programa Nacional de Reestruturação e Apare-

lhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil “Professora 

Priscila Salzano Cordeiro Brisolla”, a serem designadas como Escolas 

Municipais de Educação Básica (EMEB). Primeiramente foi proferida 

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

Justiça e Redação e, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de 

Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade (09 votos). III – 1ª Discussão e votação 

do projeto de lei nº 064/2015, de autoria do Poder Executivo Munici-

pal, que institui o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos 

Tributários – PPI 2015, e dá outras providências. Primeiramente foi 

proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comis-

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

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Em 

seguida, foi proferida a leitura da Emenda Modificativa nº 23/2015, de 

autoria dos vereadores Demétrius Ítalo Franchi, Cesar Augusto Oli-

veira Borboni, Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Eduardo Apare-

cido Barbosa e Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, modificando 

disposição legal contida na letra “a”, do parágrafo único, do artigo 1º, 

do projeto de lei nº 064/2015. Posta em discussão e votação, a Emen-

da Modificativa nº 23/2015, foi aprovada por unanimidade (09 votos). 

Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado na Ordem do 

Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram da palavra os 

vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Cesar Augusto Oliveira Bor-

boni e Edson B. O. Marquezini. Não havendo mais 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 que 

será realizada logo após o término da presente sessão ordinária, de-

clarando-a encerrada às 22h15min, 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 VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LE-

GISLATURA.

Aos treze dias do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, às 

22h17min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-

gra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Ro-

sário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta cidade, 

sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, e 

secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Bertevello – 2º Secre-

tário da Mesa Diretora, sua 23ª Sessão Extraordinária, 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 Tomale-

ri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti e Roberto Sebastião 
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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 Almeida; com a ausência do vereador 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 

062/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do 

Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Planejamen-

to e Gestão, visando à instalação e manutenção da 80ª (octogésima) 

Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN, em imóvel cedido 

pelo Município. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi 

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

aprovado por unanimidade (09 votos). II – 2ª Discussão e votação do 

projeto de lei nº 063/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

que dispõe sobre a alteração das Escolas Municipais de Educação In-

fantil – EMEI, passando as Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEI): “Albino Brunhara”, “Professora Aracy Patrício”, “Professora 

Haydeé Krahenbuhl Padula”, “Professora Maria Aparecida Bicudo 

Gonçalves da Silva”, “Professora Maria Lúcia Stenghel Salomão de 

Azevedo”, ESPECIAL “Professora Olga de Souza Vichi” e a Escola 

da Unidade do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem 

da Rede Escolar Pública de Educação Infantil “Professora Priscila Sal-

zano Cordeiro Brisolla”, a serem designadas como Escolas Municipais 

de Educação Básica (EMEB). Em se tratando de segunda discussão e 

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

votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). III – 2ª Discussão 

e votação do projeto de lei nº 064/2015, de autoria do Poder Execu-

tivo Municipal, que institui o Programa de Pagamento Incentivado 

de Débitos Tributários – PPI 2015, e dá outras providências (projeto 

já devidamente emendado). Em se tratando de segunda discussão e 

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

e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Não havendo 

mais nenhum projeto para ser deliberado na Ordem 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 próxima sessão ordi-

nária que será realizada no dia 19 de outubro de 2015, segunda-feira, 

às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão extraordinária 

às 22h47min, Para constar eu, (a) vereador José Luiz Bertevello, Se-

cretário 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 áu-

dio 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-.

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGIS-

LATURA.

Aos dezenove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, 

às 19h35min, 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 34ª 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. Após, passou-se 

ao EXPEDIENTE: onde foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, 

por unanimidade (10 votos), as seguintes atas: a) ata da 33ª sessão or-

dinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 13 

de outubro de 2015 e; b) ata da 23ª sessão extraordinária, da 03ª ses-

são legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 13 de outubro de 2015. 

EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 

831/2015, em resposta ao requerimento nº 626/2015, de autoria do ve-

reador Roberto Sebastião de Almeida, informando que durante a 

transição da direção do convênio entre as Empresas Bucal Help e São 

Francisco, que presta os serviços de plano odontológico aos servido-

res públicos municipais, houve certa falha nas comunicações e atendi-

mento, uma vez que os servidores não foram notificados adequada-

mente sobre a referida transição de Empresas. No entanto, o 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ser-

ra Negra entrou em contato com o senhor Eduardo Morino, do Sindi-

cato dos Servidores Públicos, responsáveis pelo contrato do convênio, 

de modo que foram adotadas as providências necessárias para o resta-

belecimento da normalidade do atendimento. Por fim, o senhor Eduar-

do Morino informou que apesar de alguns desencontros de informa-

ção, em nenhum momento as clínicas credenciadas deixaram de 

atender aos conveniados. Atenciosamente, James Godoi – Departa-

mento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Serra Negra. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: IBRAP – Instituto Brasileiro 

de Administração Pública - oferecendo cursos em diversas áreas. - 

Ofício RGL nº 6472/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo – ALESP, encaminhando o Requerimento nº 1691/2015, de au-

toria do Deputado Coronel Telhada, parabenizando a população de 

Serra Negra/SP por mais um aniversário, comemorado em 23 de se-

tembro de 2015, rendendo homenagens aos cidadãos desse Município, 

que prestam importante contribuição para o crescimento de nosso 

Estado e, consequentemente, de nossa Nação. - Ofício nº 100/12 do 

SERPREV – Serviço de Previdência Social dos Funcionários Munici-

pais de Serra Negra, encaminhando para apreciação, nos termos do 

inciso X, do artigo 33, da Lei Municipal nº 2612/2001, os Balancetes de 

Despesa e Receita, juntamente com os boletins de Caixa do FRAP 

(Fundo de Reservas de Aposentadorias e Pensões) e FAS (Fundo 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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Assistência à Saúde), referente ao mês de outubro de 2012. - Resenha 

Cultural do senhor Wilson Alves de Castro – “Nacionalista”, escrita 

por Guida Gerosa. - Convite do munícipe senhor Wilson Alves de Cas-

tro, do Movimento Cidadania...Pense Nela, para a caravana rumo à 

Brasília/DF, saindo da Praça da Sé, São Paulo – Capital, no dia 12 de 

novembro de 2015, às 09h00min horas. - Ofício DR.1 nº 0415 de 

13/10/2015, do Departamento de Estradas de Rodagem – DER – Se-

cretaria de Logística e Transportes, em resposta ao requerimento de 

informações de nº 575/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 

informando que a lombada eletrônica implantada na Rodovia Enge-

nheiro Constâncio Cintra – SP 360, no Km 157=500metros, norte/sul, 

entre os Municípios de Serra Negra/Lindóia, em frente à Igreja de São 

Roque e da Escola Estadual Nair de Almeida, Bairro das Três Barras, 

Serra Negra/SP, está energizado e aferido, aguardando a publicação 

da homologação no Diário Oficial do Estado de São Paulo para come-

çar o seu efetivo funcionamento. Atenciosamente, Engenheiro Cleiton 

Luiz de Souza – Diretor da DR.1. - Correspondências recebidas no pe-

ríodo de 14 a 19 de outubro de 2015. PROJETOS DE LEIS DE AUTO-

RIA DOS VEREADORES: Projeto de Lei nº 65/2015, de autoria do 

vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que denomina a Via Pública 

que se inicia à esquerda da Rua Lauro Saragiotto e termina na proprie-

dade do senhor Ademir Marchi, Bairro dos Francos, Serra Negra/SP, 

com o nome de “RUA FRANCISCO MARCHI”. Todos os documentos 

ficaram à disposição dos vereadores junto à Mesa Diretora. Em segui-

da, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 600/2015, 

de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica ao Se-

nhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no 

sentido de serem feitas 02 (duas) lombadas em pontos estratégicos na 

Rua Guerino de Salve Salzano, Loteamento Parque das Cachoeiras, 

Serra Negra/SP, vez que os motoristas estão trafegando em altíssima 

velocidade no local, gerando o risco de ocorrer graves acidentes e 

atropelamentos. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o en-

caminhamento da indicação ao setor competente para, dentro do pos-

sível, serem adotadas as medidas cabíveis. Não havendo mais nenhum 

vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE 

EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requeri-

mento nº 693/2015, de autoria dos vereadores Ricardo Favero Fiora-

vanti, Roberto Sebastião de Almeida, Edson B. O. Marquezini, José 

Luiz Bertevello e Paulo Sérgio Osti, que solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, a razão pela qual na 

loja localizada na esquina da Rua Coronel Pedro Penteado com a Pra-

ça John F. Kennedy, em frente ao Bar Americana, não foi feito acesso 

para deficiente, conforme determina a legislação vigente. Posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). ORA-

DORES: usaram da palavra os vereadores Paulo Sérgio Osti, Edson B. 

O. Marquezini e Roberto Sebastião de Almeida. Não havendo mais 

nenhum vereador inscrito como Orador no Grande Expediente, pas-

sou-se à ORDEM DO DIA. Realizada a chamada nominal dos verea-

dores, verificou-se estarem presentes 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 Menegatti Pinton Tomaleri, Paulo 

Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almei-

da e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimental, pas-

sou-se à discussão e à votação dos projetos constantes da pauta. I – 

Discussão e votação única do projeto de lei nº 50/2015, de autoria do 

vereador Demétrius Ítalo Franchi, que denomina a Rua “10” do Lote-

amento Jardim do Salto I, Serra Negra/SP, com o nome de “RUA 

ARISTIDES PEDRO ROSA”. Primeiramente foi proferida a leitura 

dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e 

Redação e, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, 

Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (11 votos). II – Discussão e votação única do 

projeto de lei nº 51/2015, de autoria do vereador Demétrius Ítalo Fran-

chi, que denomina as Ruas “A” e “C” do Loteamento Giraldi, Bairro 

das Posses, Serra Negra/SP, com o nome de “RUA ANTONIO MALA-

GODI”. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elabora-

dos pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Política 

Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turis-

mo. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (11 

votos). III – Discussão e votação única do projeto de lei nº 61/2015, de 

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

nomina o Ambulatório de Especialidades localizado na Praça Lions 

Internacional, Serra Negra/SP, com o nome de AMBULATÓRIO DE 

ESPECIALIDADES “BRUNO LUIZ COUTO ESTÁCIO”. Primeira-

mente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes 

Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Política Urbana, de Meio 

Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em dis-

cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (11 votos). IV– Dis-

cussão e votação única do projeto de lei nº 65/2015, de autoria do ve-

reador Eduardo Aparecido Barbosa, que denomina a Rua que se inicia 

à esquerda da Rua Lauro Saragiotto e termina na propriedade do se-

nhor Ademir Marchi, Bairro dos Francos, Serra Negra/SP, com o nome 

de “RUA FRANCISCO MARCHI”. Primeiramente foi proferida a lei-

tura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça 

e Redação e, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, 

Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (11 votos). Não havendo mais nenhum projeto 

para ser deliberado na Ordem 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 próxima sessão ordinária que será realiza-

da no dia 26 de outubro de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, decla-

rando encerrada a presente sessão às 21h21min, Para constar eu, (a) 

vereador José Luiz Bertevello, Secretário da Mesa Diretora, mandei 

lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando facultada a assi-

natura 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 Câma-

ra 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-.
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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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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL

 DE SERRA NEGRA

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 

SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente, vereador Danilo Francisco 

Andrade Guerreiro e do Presidente da Comissão Permanente de Fi-

nanças e Orçamento, vereador Wagner da Silva Del Buono, faz saber 

que será realizada audiência pública no dia 11 de novembro de 2015, 

quarta-feira, às 14:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ser-

ra Negra, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de 

Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando 

será analisado, 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 – “Or-

çamento Público 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

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

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA 
DE COMPRAS, 

CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO

CARTA CONVITE N. 026/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – RENASCER CONSTRUÇÕES ELETRICAS 

EIRELI

OBJETO –  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 

ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO NO “RECINTO DE EX-

POSIÇÕES E EVENTOS DE SERRA NEGRA”.

VALOR – R$ 43.500,00

DATA – 23/10/2015

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2014

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – TRANSFORTE SERRA NEGRA TRANS-

PORTES LTDA ME

OBJETO –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR.

ADITADO – 45 KM

DATA – 28/09/2015

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2014

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – ITAMAR GOMES DA SILVA

OBJETO –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR.

ADITADO – 45 KM

DATA – 28/09/2015

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2014

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES 

E VIAGENS LTDA

OBJETO –  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR.

ADITADO – 20 KM

DATA – 28/09/2015

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME

OBJETO –  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 

DE CARNES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.

VALOR – 5,30 valor unitário da carne de frango coxa e sobre coxa 

pacote de até 2 kg

DATA – 27/10/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016

PROCESSO 055/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 020/2015 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRA REA-

GENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR

     Aos 15 dias do mês de Outubro de 2015, 

de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 

SERRA NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 

nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-

sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO 

FRANCHI, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-

ponsável pelo Pregão Presencial nº 020/2015, e de outro lado, a em-
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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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presa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DE-

TENTORA, 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 Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre 

si, justo e avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 

de compromisso de fornecimento, observada as condições estabeleci-

das no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 

1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-

TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 

fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 

no ato convocatório.

Empresa  : EMPORIO MEDICO COMERCIO DE 

PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ nº   : 04.008.658/0001-09

Endereço  : AV JESUS VILANOVA VIDAL, 519 – 

SANTOS DUMONT – SÃO JOSE DO RIO PRETO – S.P. – CEP: 

15.020-060

Telefone  : 17-2139-3200

Representada por : LUIZ ANTONIO FERRI

Item Unidade Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca P r e -
ç o 
U n i t 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 Unidade / 
Tira

200.000 TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE CAIXA COM NO 
MAXIMO 50 UNIDADES - Tiras reagentes para determinação quanti-
tativa de glicose no sangue com qualquer química enzimática e método/
sistema de leitura em monitor portátil com amostra de sangue até no 
máximo de 2 microlitro. A faixa de meditação deve estar entre 20mg/
dl a 600mg/dl (aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 
600 mg/dl). Memória mínima do aparelho de 350 resultados. A embala-
gem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados 
de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, pra-
zo de validade e número de registro Ministério da Saúde. A embalagem 
deve ter no máximo 50 tiras. A empresa vencedora deve ceder em regi-
me de doação, 400 aparelhos medidores / leitores novos (compatíveis 
com as tiras ofertadas) acompanhados de manual, bem como software 
em português, compatível com sistema operacional Windows XP, Vis-
ta e Seven, para monitoramento dos níveis de glicose registrados nos 
aparelhos dos pacientes. Treinamento aos usuários e funcionários, assis-
tência técnica gratuita e fornecer soluções controle para verificação do 
funcionamento do medidor e das tiras reagentes. Os produtos devem ter 
validade equivalente a pelo menos 2/3(dois terço) do prazo de validade 
total a partir da data de entrega. Apresentar Certificado de Boas Práti-
cas de Fabricação (CBPF) e Registro no Ministério da Saúde será exigi-
do somente para o vencedor da licitação, devendo o mesmo apresentar 
ditos documentos no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços.

One Touch 
Ultra – Li-
fescan / 
Johnson & 
Johnson

0,49 98.000,00

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/serviços objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de 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 estives-

sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 020/2015, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 

firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

98.000,00 (Noventa e oito mil 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 prejuí-
zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-



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

Sexta-feira, 30 de outubro de 2015 - Ani VIII - nº 460 13

tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 15 de Outubro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) EMPORIO 
MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITA-
LARES LTDA LUIZ ANTONIO FERRI

Lei nº. 3.869 de 27 de outubro de 2015
Projeto de Lei nº 66/2015

 (Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 465.000,00 (quatrocen-
tos e sessenta e cinco mil reais), para reforço das dotações orçamen-
tárias, a saber:

03.03.01.09.272.0019.2.026.319001.00 
Aposentadorias do RPPS  R$ 330.000,00
03.03.01.09.272.0019.2.026.319003.00 
Pensões do RPPS   R$ 70.000,00
03.03.01.09.272.0019.2.026.319047.00 
Obrigações Tributárias – PASEP R$ 15.000,00
03.02.01.09.272.0022.2.027.339011.00 
Venc. e vantagens fixas – Pessoal R$ 45.000,00
03.02.01.09.272.0022.2.027.339013.00 
Obrigação Patronal   R$ 5.000,00

TOTAL    R$ 465.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, corre-
rão por conta da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

03.03.01.99.999.0999.0.999.999999.00 
Reserva de contingência  R$ 415.000,00
03.02.01.09.272.0022.2.027.319039.00 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 50.000,00

TOTAL    R$ 465.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 27 
de outubro 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 -

Lei nº. 3.870 de 27 de outubro de 2015
Projeto de Lei nº 67/2015

 (Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove 
mil e quinhentos reais), que será destinado ao pagamento de folha dos 
funcionários municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, cor-
rerão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamen-
tárias:

14.01.08.244.0004.2.004.339030.05 
Material de consumo   R$ 29.500,00
14.01.08.244.0004.2.004.339036.05 
Serv. terceiros - Pessoa Física  R$ 18.000,00
14.01.08.244.0004.2.004.339039.05 
Serv. terceiros - Pessoa jurídica  R$ 10.000,00
14.01.08.244.0004.2.004.449052.05 
Equipamento e material permanente R$ 22.000,00

T O T A L    R$ 79.500,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 27 
de outubro 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 4.437 de 20 de outubro de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)
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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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ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
3.804, de 15 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para reforço da dotação 
orçamentária, a saber:

12.01.23.695.0017.2.022.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 45.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to correrão por conta da anulação parcial da dotação orçamentária 
abaixo:

13.01.15.452.0018.2.023.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 45.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 20 
de outubro 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 4.439 de 27 de outubro de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
3.869, de 27 de outubro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

03.03.01.09.272.0019.2.026.319001.00 
Aposentadorias do RPPS  R$ 330.000,00
03.03.01.09.272.0019.2.026.319003.00 
Pensões do RPPS   R$ 70.000,00

03.03.01.09.272.0019.2.026.319047.00 
Obrigações Tributárias – PASEP R$ 15.000,00
03.02.01.09.272.0022.2.027.339011.00 
Venc. e vantagens fixas – Pessoal R$ 45.000,00
03.02.01.09.272.0022.2.027.339013.00 
Obrigação Patronal   R$ 5.000,00

TOTAL    R$ 465.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta da anulação parcial das dotações orçamentárias 
abaixo:

03.03.01.99.999.0999.0.999.999999.00 
Reserva de contingência  R$ 415.000,00
03.02.01.09.272.0022.2.027.319039.00 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 50.000,00

TOTAL    R$ 465.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 27 
de outubro 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 4.440 de 27 de outubro de 2015

(Abre um crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
3.870, de 27 de outubro de 2015,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 

79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), que será destinado 
ao pagamento de folha dos funcionários municipais vinculados à Se-
cretaria de Assistência Social.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias:

14.01.08.244.0004.2.004.339030.05 
Material de consumo   R$ 29.500,00
14.01.08.244.0004.2.004.339036.05 
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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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Serv. terceiros - Pessoa Física  R$ 18.000,00
14.01.08.244.0004.2.004.339039.05 
Serv. terceiros - Pessoa jurídica  R$ 10.000,00
14.01.08.244.0004.2.004.449052.05 
Equipamento e material permanente R$ 22.000,00

T O T A L    R$ 79.500,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 27 
de outubro 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 4.441 de 27 de outubro de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
3.804, de 15 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

11.01.10.301.0016.2.019.337170.01 
Rateio p/ participação consórcio público R$ 130.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.339030.01 
Material de consumo   R$ 12.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 13.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 7.000,00

Total    R$ 162.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to correrão por conta da anulação parcial da dotação orçamentária 
abaixo:

06.01.28.843.0011.0.002.469091.01 
Sentenças Judiciais   R$ 162.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 27 
de outubro 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 -

Acontece a Feira do 
Livro Espírita com 

mais de 1200 títulos!

Serviço: dias 31/10, 01 e 02 de novembro, 
no saguão do Paço Municipal, localizado 

na Praça John F. Kennedy, s/n, das 9h 
às 17h. Entrada franca, lançamentos de 

livros, descontos especiais e aceitação de 
cartões de crédito.
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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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Prefeitura Municipal felicita todos os 
servidores públicos pelo seu dia

Neste dia voltado ao Servidor Público, 28 de outubro, a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra congratula todo o funcionalismo público 
municipal. 

Desde a gestão do ex-prefeito Elmir Kalil Abi Chedid (1997 a 
2000), sob a Lei n. 2.324, de 27 de Outubro de 1997, a Prefeitura rea-
liza a entrega de produtos de gênero(s) alimentício(s) para cada fun-
cionário público.

Nesse ano a Prefeitura Municipal comprou 5 mil quilos de frango 
que foram entregues pessoalmente aos servidores públicos na tarde 
da última quarta-feira (28) pelos Chefe do Executivo e pelo Vice-Pre-
feito, congratulando-os.

Para o Prefeito Municipal, “ no ano de 2014 abrimos dois concur-
sos públicos para melhorar o trabalho do funcionalismo público na 
nossa cidade”, ressaltou o Chefe do Executivo.

“Serra Negra caminha rumo ao progresso”, disse o Vice Prefeito.

Parabéns a todos os servidores públicos por fazer uma Serra Negra 
Melhor!

Vacina HPV passará a ser vacina de rotina 
no município a partir de 2016

A Prefeitura Municipal de Serra Negra in-
forma por meio da secretaria de Saúde que a 
vacina HPV deixará de ser aplicada somente 
em Campanhas e passará a ser vacina de roti-
na nos postos de saúde do município a partir 
de 2016.

Até o momento, desde quando iniciou a 
chamada da Campanha, Serra Negra já atin-
giu 69% de meninas vacinadas. A meta é va-
cinar 80% das meninas entre 9 e 13 anos. A 1ª 
dose da vacina contra o HPV é entre 09 e 13 
anos.

O secretário de saúde, reforça aos pais 
para as meninas de 12, 13 e 14 anos que tive-
rem com a 2ª dose atrasadas, devem procurar 
a Unidade de Saúde Dr. Firmino Cavenaghi 
para colocar em dia a vacinação. Bem como 
as meninas que ainda não tomaram a 1ª dose.

O que é o HPV?
O HPV é um vírus cujo nome é Papiloma 

Vírus Humano. Sua transmissão se dá prin-
cipalmente por via sexual, sendo o respon-
sável por casos de câncer de colo de útero, 
além de câncer de vulva, vagina, ânus, pênis 
e orofaringe. Além disso, é também responsá-
vel pelas verrugas genitais conhecidas como 
condiloma acuminado. Cerca de 50% dos in-
divíduos, homens ou mulheres, terá contato 
com algum tipo de HPV após 2 anos de vida 
sexual ativa. 

 
Quais são os efeitos colaterais desta vaci-

na?
O principal efeito colateral desta vacina 

é a dor no local da aplicação. Pode ocorrer 
febre e mal estar nos primeiros dias, mas são 

efeitos pouco comuns. Os relatos de des-
maios estão associados à ansiedade e dor, 
sendo bastante comuns em adolescentes que 
apresentam medo de agulhas diante de qual-
quer situação de medicamentos injetáveis ou 
coleta de exames. 

Quem já iniciou a vida sexual não pode 
mais tomar a vacina?

A vacina pode e deve ser recebida por to-
dos, mesmo aqueles que já iniciaram a vida 
sexual ativa. Recomenda-se a vacinação 
para uma prevenção mais eficaz, mas não 
existe nenhuma contraindicação para quem 
já é sexualmente ativo. 

E quem já teve HPV, pode tomar a vaci-
na?

Sim, a vacina pode e deve ser recebida 
mesmo por aqueles que já tiveram infec-
ção pelo HPV. Ela não será útil para o tipo 
já adquirido, mas fará a proteção contra os 
demais. 

Local: Unidade de Saúde Dr. Firmino Ca-
venaghi ou fique atento ao Período de Vaci-
nação em sua Escola entre setembro e outu-
bro de 2015!

Não se esqueça da carteirinha de vacina-
ção.
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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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A Prefeitura Municipal de Serra Negra informa que no dia 2 de 
novembro, Dia de Finados  (celebração aos mortos), o Cemitério Mu-
nicipal Jardim da Saudade abrirá das 7h às 19h, para visitação dos ja-
zigos. Informa também que até o dia 1º o horário do funcionamento 
é normal, ou seja, das 7h30 às 17h30. A administração do cemitério 
avisa que a limpeza dos jazigos só poderá ser realizada até o dia 31 
para evitar transtornos aos passantes nos dias de maior movimento, 
cujo objetivo é facilitar o acesso e garantir o conforto aos cerca de 2mil 
visitantes que devem passar pelo local.

No dia de Finados (02/11), na Capela Ecumênica do Cemitério da 
Saudade haverá missa às 8h com o padre Walmir Thiel e no mesmo dia 
o padre irá celebrar às 17h na Igreja São Francisco, localizada na Av. 
Juca Preto, 701. Na programação da Matriz Nossa Senhora do Rosá-
rio, a missa será celebrada às 19h. 

Entre as aproximadamente 4 mil sepulturas que existem no cemi-
tério, algumas são de personalidades históricas de Serra Negra, como 
os Doutores Jovino Silveira,  Firmino Cavenaghi, José Carlos Cave-
naghi, Ferdinando José Cavenaghi, ex-prefeitos Angelo Zanini , Enzo 
Perondini e Braz Eduardo de Castro Blota e o advogado Dr. Pedro 
Pinheiro.  

A secretaria de Serviços Municipais vem orientando os funcioná-
rios do local a informarem pessoalmente os visitantes a colaborarem 
na economia da água, e colocará faixas com orientações para evita-
rem lavar os túmulos e fazer a limpeza apenas com panos úmidos, a 
tomarem alguns cuidados para evitar o acúmulo de água parada nos 
vasos de flores e perfurar jardineiras e vasos fixos para evitar a prolife-
ração do mosquito da Dengue (Aedes Aegypti).

O Secretário de Serviços Municipais, diz que “o horário de verão 
permite que o horário de funcionamento do cemitério seja estendido e, 
possibilita que as pessoas que moram afastadas ou em outras cidades 
possam visitar com tranquilidade os jazigos dos seus entes queridos”. 

A empresa Renascer Construções 
Elétricas Ltda que desde março pres-
ta o serviço de manutenção da ilumi-
nação pública existente em postes da 
Companhia Paulista de Força e Luz, 
neste município, divulga o telefone 
para reclamações públicas.

Os problemas relacionados à ilu-
minação pública no perímetro urba-
no e rural poderão ser comunicados a 
própria empresa pelo telefone 0800-
7780109 das 7h30 às 17h30min, de se-
gunda à sexta-feira.

Prestadora de serviço de iluminação 
pública divulga telefone para reclamação

Prefeitura estende horário de 
funcionamento do cemitério no Feriado 

de Finados

 
História
O Dia de Finados é comemorado pela Igreja Católica no dia 02 de 

novembro, logo após o dia de Todos os Santos. Os falecidos eram lem-
brados desde o século II, quando os cristãos visitavam os túmulos dos 
mártires para rezar pelos que haviam morrido. No século V, a igreja 
dedicava um dia do ano para rezar por aqueles que ninguém rezava ou 
lembrava, os falecidos. Em 998, o abade de Cluny, Santo Odilon pedia 
aos monges que orassem pelos mortos.

Desde o século XI os Papas Silvestre II (1009), João XVII (1009) 
e Leão IX (1015) obrigam a comunidade a dedicar um dia aos mor-
tos. No século XIII esse dia passou a ser comemorado em dois de no-
vembro, devido o dia primeiro do mesmo mês ser a festa de Todos os 
Santos. O dia de Finados é comemorado com missas e festividades em 
homenagem aos mortos, onde são lembrados pela família. (fonte: Bra-
sil Escola).



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

Sexta-feira, 30 de outubro de 2015 - Ani VIII - nº 460 18

  

PAT de Serra Negra tem 14 vagas

• 01 REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔ-
NOMO (HOMEM E MULHER)

• 01 AJUDANTE DE COZINHA HOTEL (HO-
MEM E MULHER)

• 01 COZINHEIRO HOTEL (HOMEM E MU-
LHER)

• 01 COZINHEIRO HOTEL (BAIRRO DOS LE-
AIS) (HOMEM E MULHER)

• 01 COZINHEIRO RESTAURANTE (SEX, SAB E 
DOM) (HOMEM)

• 01 CONFEITEIRO HOTEL (BAIRRO DOS LE-
AIS) (HOMEM E MULHER)

• 01 PADEIRO HOTEL (BAIRRO DOS LEAIS) 
(HOMEM E MULHER)

• 01 FAXINEIRA DE HOTEL (MULHER)
• 01 BALCONISTA DE PADARIA (HOMEM E 

MULHER)
• 01 BALCONISTA DE LOJA (HOMEM E MU-

LHER)
• 01 JARDINEIRO PROFISSIONAL HOTEL 

(HOMEM)
• 02 CAMAREIRA (MULHER)
• 01 COZINHEIRA RESIDENCIAL (MULHER)

OBS: Interessados devem comparecer a Rua José Bonifácio, 
283, Centro, munidos de carteira de trabalho, RG e CPF.

Prefeitura pede atenção ao horário do 
LIXO colocado nas ruas

A Prefeitura Municipal de Serra Negra por meio da ACIA - Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrícola de Serra Negra, vem repetir o 
comunicado de pedir a colaboração para que o lixo produzido pelos 
respectivos estabelecimentos e moradores da região Central seja co-
locado na calçada o mais próximo possível do horário da passagem do 
caminhão de coleta, ou seja, após às 18h.

 
A solicitação se faz necessária, pois tem se notado acúmulo de lixo 

durante o dia inteiro nas vias, causando incômodo aos moradores e 
turistas que passam pelas calçadas, bem como atraindo cães que espa-
lham os resíduos e atraindo insetos, além de exalar mau cheiro e preju-
dicar a questão estética da Estância.

Pedimos a máxima colaboração de todos e contamos com o poder 
de disseminação informativa de cada um.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com Associação Co-
mercial Industrial e Agrícola, f. (19)3892-6085 ou (19)3892-5455, falar 
com Denise.

E o trabalho da Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de Assistência 
Social não pára!!! Conheça o Projeto 

Cantinho Carinhoso desenvolvido no 
CRAS destinado a idosos beneficiários 

do BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), que na última segunda-
feira (26) fizeram a comemoração dos 

aniversariantes do mês...
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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
S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 424
20

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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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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As instalações do campo society no Bairro da Ser-
ra recentemente inauguradas serão palco do primeiro 
evento da modalidade direcionada aos moradores da-
quela localidade, que se mobilizaram e formaram oito 
times que participarão da disputa. A coordenação dos 
jogos estará a cargo do esportista Tine, e conta com 
apoio da Secretaria Municipal de Esportes. A primeira 
rodada acontece nesta terça-feira, 03/11, a partir das 
20h, jogam Veneza x Bairro da Serra e as 21h Nacio-
nal x Independente. Na sexta-feira, 06/11, completam 
a rodada de abertura Caculé x Pinheiro e Barrocão x 
Náutico. 

 

Campeonato Futebol Society 
do Bairro da Serra 


