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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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ISENÇÃO IPTU 2016
Aposentados, Pensionistas e Proprietários de Imóveis com até 70 m².

Informações e requerimentos no site www.serranegra.sp.gov.br no espaço da 
“Secretaria Municipal da Fazenda”

Prazo 10 de agosto a 10 de outubro/2015.  Não deixe para a última hora!

Vacinação contra a pólio e multivacinação 
será neste sábado de 15 de agosto

Prefeito Municipal entrega viola 
autografada por Mazinho Quevedo à 

ONG Reviver

Novas turmas dos cursos da Escola 
Profissionalizante estão sendo formadas 

em Agosto

Prefeito visita início de obras 
da Sabesp no Jd.Serra Negra 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.
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Venha fazer parte do projeto 
“Dance e Viva Melhor”!

 Estado libera R$ 300 mil para 
infraestrutura urbana de Serra Negra

Vem aí a 5ª Fliserra 
- Feira do Livro 
em Serra Negra, 

nos dias 27 a 30 de 
agosto, no Mercado 

Cultural.
A Prefeitura Municipal de Serra Negra por 

meio da Divisão de Cultura oferece semanal-
mente a Oficina de Dança de Salão, com os 
Professores Paulo Moraes e Sonia Maria Bue-
no Favero ,toda sexta-feira a partir das 19h30, 
no Mercado Cultural “Centro Cultural Prefei-
to José Pedro Salomão” , situado na praça XV 
de novembro, s/nº. O projeto é realizado com 
o título “Dance e Viva Melhor “ e possui na sua 
grade os seguintes ritmos: Forró, Sertanejo, 
Valsa, Bolero, Samba e Rock-Soltinho. As au-
las são objetivas, dinâmicas e gratuitas.
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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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Durante os dias 15 a 31 de Agosto, o município de Serra Negra es-
tará em Campanha contra a Poliomielite para as crianças entre 06 
meses a 5 anos de idade e irá realizar a atualização da situação vacinal 
da população infantil contemplando a faixa etária entre 0 a 5 anos, 11 
meses e 29 dias.

Hoje, nosso município conta com uma oferta de vacinas conforme 
a Calendário Vacinal estipulado pelo Ministério da Saúde, incentivan-
do e apoiando o trabalho para a erradicação, prevenção e controle de 
algumas doenças previsíveis.

 A secretaria da saúde informa aos pais para se atentar a Campa-
nha Nacional e procurar os postos de saúde do município mais próxi-
mo a sua residência no período da Campanha e recomenda-se levar a 
identificação e carteirinha de vacinação da criança para que os téc-
nicos de saúde possam verificar se há vacinas em atraso e realizá-las 
(em especial, durante a semana), assim, é possível garantir que todas 
as crianças sejam protegidas.

Não se deixe enganar pelos microorganismos que não enxergamos 
e faça parte de um futuro saudável. Apoie a vacinação!!!     

Locais Vacinação no dia “D”     Horários
 
UBS DR. FIRMINO CAVENAGHI   Das 08h às 16h
ESF ALTO DAS PALMEIRAS    Das 08h às 16h
ESF SÃO LUIZ     Das 08h às 16h
UBS NOVA SERRA NEGRA    Das 08h às 16h
UBS REFUGIO     Das 08h às 16h
ESF VILA DIRCE     Das 08h às 16h
PRAÇA JOÃO ZELANTE    Das 08h às 16h

OBS: As unidades que não estarão abertas no Dia D (sábado) es-
tarão com a vacinação durante a semana até o dia 31 de agosto, das 
8h00 às 16h00 para intensificar a campanha.

Vacinação contra a pólio e multivacinação 
será neste sábado de 15 de agosto

A Prefeitura de Serra Negra recebeu nesta segunda-feira (10), a 
confirmação do governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa 
Civil, a liberação de R$ 300 mil em recurso conforme solicitação do 
deputado Edmir Chedid (DEM). O recurso integra parte de uma re-
lação de investimentos defendida pelo parlamentar em benefício aos 
municípios do Circuito das Águas e da Região Bragantina.

De acordo com Edmir Chedid, o investimento será destinado à 
recuperação do pavimento asfáltico do corredor viário formado pela 
Rua 7 de Setembro e Av. Laudo Natel, que estão localizadas na região 
central do município. Ambas representam o trecho urbano da SP-360 
(Rod. Engenheiro Constâncio Cintra), que está sendo recuperada em 
atendimento às solicitações do parlamentar.

“A SP-360, mais conhecida por Rod. das Estâncias, está sendo 
completamente restaurada e duplicada pelo Estado. Faltava, no en-
tanto, o trecho urbano desta rodovia, formado pela Rua 7 de Setem-
bro e Av. Laudo Natel, que ficou defasado se comparado aos investi-
mentos destinados à SP-360. Por isso, pedimos o recurso para que o 
município também possa fazer sua parte”, comentou o Deputado.

A confirmação deste investimento ao município ocorreu após reu-
nião entre o parlamentar e o secretário da Casa Civil, Edson Apare-
cido, no Palácio dos Bandeirantes, que também contou com a parti-
cipação de um vereador. “Em breve, todo trecho estará concluído e 
pronto para se integrar ao projeto de extensão da SP-360”, concluiu 
o vereador.

Estado libera R$ 300 mil para 
infraestrutura urbana de Serra Negra
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Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
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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 
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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 VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.

Aos vinte e nove dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, 
às 19h36min, foi procedida à verificação de presença dos vereadores 
na 22ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, 
verificando-se estarem presentes os vereadores Danilo Francisco An-
drade Guerreiro e Nestor de Toledo Marchi, com as ausências dos de-
mais vereadores que compõem o Poder Legislativo do Município de 
Serra Negra/SP. Não havendo número regimental para a abertura da 
sessão, conforme disposto no § 2º, do artigo 103, do Regimento Inter-
no da Casa, aguardou-se o prazo de quinze minutos para nova verifi-
cação de presença. Realizada novamente a verificação de presença, 
constatou-se a presença dos vereadores Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 
Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida; com a ausência justificada 
do vereador Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimen-
tal, 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 cidade, sob a 
Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, e se-
cretariando os trabalhos o vereador Nestor de Toledo Marchi – 1º Se-
cretário, sua 22ª Sessão Ordinária, da 03ª Sessão Legislativa, da 16ª 
Legislatura. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente de-
clarou aberta a presente sessão. Em seguida convidou a todos, para 
juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após, passou-se ao EXPEDIENTE: onde 
foi lida, discutida, votada e aprovada, por unanimidade (09 votos), a 
ata da 21ª sessão ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatu-
ra, realizada em 22 de junho de 2015. EXPEDIENTE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 539/2015, em resposta ao re-
querimento nº 429/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, informando que a Rua Agenor Teixeira Nogueira foi interdi-
tada após uma reunião realizada com um grupo de moradores do Lo-
teamento Jardim Gustavo, juntamente com o Delegado e demais au-
toridades, inclusive com o conhecimento da Promotoria de Justiça. 
Informa ainda que foi efetuada uma nova consulta junto aos morado-
res do Loteamento Jardim Gustavo, onde os mesmos solicitaram que a 
referida Rua permanecesse interditada para manter a segurança do 
Loteamento. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - Ofício nº 071/2015 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 
Assistência à Saúde), referente ao mês de maio de 2015. - Versos do 
Poeta e Cidadão Serrano senhor Alceu Sebastião Costa, intitulados “A 
Propósito da Chegada do Inverno – 21 de Junho de 2015”. - Ofício nº 
211/2015/SEI/SCO – ANATEL, em resposta ao requerimento de in-
formações nº 336/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco An-
drade Guerreiro, informando que a ANATEL empreende controle 
sistêmico da qualidade da rede de telecomunicações necessária para a 
prestação dos serviços. Este controle é baseado no acompanhamento 
do conjunto de indicadores previstos nos Regulamentos editados pelo 
Conselho Diretor, no caso do SM (Banda Larga Fixa), o Regulamento 
de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço de Comunicação 
Multimídia (RGQ-SCM), aprovado pela Resolução nº 574, de 
28/10/2011. A abrangência e o cálculo dos indicadores é definida por 
Estado (UF), ou seja, os valores dos indicadores não são calculados 
para casos individuais. Os resultados anuais aquém das metas aplicam 
em ações administrativas da ANATEL para todo o universo de usuá-
rios ou de Municípios afetados pelos descumprimentos. São exemplos 

da autuação administrativa da Agência a instauração de procedimen-
tos sancionatórios (Pados), medidas cautelares, planos de melhorias, 
dentre outras. Os indicadores do RGQ-SCM para o Estado de São 
Paulo, podem ser acessados em www.anatel.cov.br –> Setor Regulado 
-> aba lateral “Qualidade” -> Indicadores, opção central “Banda Lar-
ga Fixa”. Finalmente, esclarece que em complementação das informa-
ções acima, foi notificada a prestadora a se manifestar sobre o assunto 
através do ID Focus nº 1906860.2015. - Ato da Presidência da Câmara 
Municipal de Serra Negra nº 02/2015, que dispõe sobre o uso de veí-
culos oficiais do Poder Legislativo de Serra Negra/SP. - Ofício da Cla-
ro Net, datado de 23 de junho de 2015, protocolizado na Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra em 25 de junho de 2015, nº 0001266, em 
resposta ao requerimento de informações nº 406/2015, de autoria do 
vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, informando que rece-
beu o pedido de informações sobre a implantação de rede na cidade 
de Serra Negra, e que tem a maior satisfação em receber solicitações 
como esta, é especial porque, um de seus objetivos é levar os seus ser-
viços com qualidade  ao maior número de assinantes possível. Contu-
do, a CLARO – NET esclarece que ainda não possui licença da ANA-
TEL para prestar o serviço de internet banda larga na cidade de Serra 
Negra/SP. - Correspondências recebidas no período de 23 a 29 de ju-
nho de 2015, dentre elas os seguintes telegramas informando a libera-
ção de verbas: - Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, comunicando a liberação de verbas à 
Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra/SP, em 05/06/2015, 
referente ao Programa Alimentação Escolar – Pré-escola, no valor de 
R$ 9.830,00. - Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, comunicando a liberação de verbas à Prefeitu-
ra Municipal da Estância de Serra Negra/SP, em 05/06/2015, referen-
t e 
ao Programa Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 474,00. - Mi-
nistério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação, comunicando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal da 
Estância de Serra Negra/SP, em 05/06/2015, referente ao Programa 
Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 650,00. - Ministério da 
Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comu-
nicando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal da Estância de 
Serra Negra/SP, em 05/06/2015, referente ao Programa Alimentação 
Escolar – Ensino Fundamental, no valor de R$ 19.856,00. - Ministério 
da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, co-
municando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal da Estância 
de Serra Negra/SP, em 05/06/2015, referente ao Programa Alimenta-
ção Escolar – Ensino Médio, no valor de R$ 4.362,00. - Ministério da 
Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comu-
nicando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal da Estância de 
Serra Negra/SP, em 05/06/2015, referente ao Programa Alimentação 
Escolar – Creche, no valor de R$ 13.100,00. - Ministério da Educação 
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a 
liberação de verbas à Prefeitura Municipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP, em 05/06/2015, referente ao Programa Mais Educação – Fun-
damental, no valor de R$ 1.680,00. - Ministério da Educação - Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação 
de verbas à Prefeitura Municipal da Estância de Serra Negra/SP, em 
05/06/2015, referente ao PNATE, parcela 003, no valor total de R$ 
10.299,14. - Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, comunicando a liberação de verbas à Prefeitura 
Municipal da Estância de Serra Negra/SP, em 15/06/2015, referente 
ao Programa Quota, parcela 005, no valor de R$ 70.137,15. MENSA-
GENS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Men-
sagem nº 030/2015, encaminhando o projeto de lei nº 41/2015, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para 
atender despesas com a devolução do saldo apurado nas aplicações 
financeiras de Convênios celebrados com o Governo do Estado. Men-
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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 
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sagem nº 031/2015, encaminhando o projeto de lei nº 42/2015, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para atender 
despesas com a devolução do saldo apurado na aplicação financeira 
do recurso do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
– FECOP. Todos os documentos ficaram à disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDI-
CAÇÕES: Indicação nº 441/2015, de autoria do vereador José Luiz 
Bertevello, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine à Divisão/Departamento de Trânsito do Município de Serra Ne-
gra, para que seja instalado pelo menos 01 (um) espelho côncavo, nas 
proximidades do Empório São Sebastião da Serra Ltda. - popular “Ar-
mazém do Porfírio”, localizado no final da Avenida João Gerosa, Bair-
ro dos Francos, para que os motoristas que vêm da Rua Manuel Luiz 
Saragiotto, para adentrarem na Avenida João Gerosa, possam ver e ter 
a certeza de que podem adentrar na referida avenida, sem correr o ris-
co de colisão, vez que naquela esquina os motoristas não possuem a 
visão necessária. Indicação nº 442/2015, de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, no sentido de instalar uma lixeira 
na altura do número 40 da Avenida Principal do Loteamento Vila 
Santista I. Indicação nº 443/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de repintar a faixa de pedestre existente 
no perigoso cruzamento da Rua Brunângela com a Rua Luis Fagun-
des. Indicação nº 444/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude 
as possibilidades de serem instalados painéis luminosos nas entradas 
do nosso município, informando a todos sobre os eventos e atrações 
turísticas que serão realizados em nossa Estância. Indicação nº 
445/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
reitera ao Senhor Prefeito Municipal, o inteiro teor da Indicação nº 
533/2014, solicitando para que seja feita uma sinalização mais rigoro-
sa no cruzamento da Avenida Juca Preto com a Rua Petrópolis. Indica-
ção nº 446/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almei-
da, que reitera ao Senhor Prefeito Municipal, o inteiro teor da 
Indicação nº 37/2015, solicitando para que determine ao setor compe-
tente, no sentido de fazer nova rotatória com taxões na Rua dos Italia-
nos, cruzamento com a Rua Adelina Humbert de Quency, Rua Coro-
nel Pedro Penteado e Rua Nossa Senhora do Rosário, vez que os 
motoristas não estão respeitando as demarcações de solo existentes 
no local, podendo gerar graves acidentes. Indicação nº 447/2015, de 
autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que reitera ao Se-
nhor Prefeito Municipal, o inteiro teor da Indicação nº 38/2015, solici-
tando para que determine ao setor competente, no sentido de ser feita 
uma nova rotatória com taxões na Avenida Juca Preto, cruzamento 
com a Rua Petrópolis, vez que os motoristas não estão respeitando as 
demarcações de solo existentes no local, podendo gerar graves aci-
dentes. Indicação nº 448/2015, de autoria do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que reitera ao Departamento de Estradas de Roda-
gem - D.E.R., o inteiro teor da Indicação nº 503/2014, solicitando para 
que sinalize corretamente com placas, demarcações de solo, além de 
outros meios que sejam utilizados e eficientes, informando a existência 
de postes e guardrail de concreto no acostamento na Rodovia SP-360 
- sentido Lindóia/Serra Negra, próximo à Rotatória existente no Bair-
ro das Três Barras, próximo à entrada para o Bairro da Ramalhada e 
nas proximidades da Pousada Estalagem, Serra Negra/SP, vez que os 
motoristas podem não vê-los no meio do acostamento, podendo gerar 
sérios acidentes. Indicação nº 449/2015, de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, que reitera ao Departamento de Estra-
das de Rodagem - D.E.R., o inteiro teor da Indicação nº 504/2014, 
solicitando para que sinalize com placas, demarcações de solo, além 
de outros meios que sejam utilizados e eficientes, informando o estrei-
tamento de pista na Rotatória recentemente construída na SP-360, 

entre os municípios de Serra Negra/Lindóia, Bairro das Três Barras, 
Serra Negra/SP, nas proximidades da Pousada Estalagem, vez que o 
local está muito perigoso e sem nenhuma demarcação, placa ou aviso 
aos motoristas, o que pode gerar sérios acidentes. Indicação nº 
450/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que determine à Divisão/Departamen-
to Municipal de Trânsito, para que seja melhorada a segurança no cru-
zamento da Rua da Dignidade com a Rua Guarani, nas proximidades 
do Cartório de Registro de Imóveis, vez que no local não há nenhuma 
placa de “Pare” ou informação de quem é a preferência na mão de di-
reção, sendo que tanto os motoristas que trafegam pela Rua Guarani, 
não estão parando e aguardando sua vez para adentrarem no local, 
gerando o sério risco de ocorrerem graves acidentes. Indicação nº 
451/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no 
sentido de ser melhorada a sinalização de trânsito aérea e de chão, no 
perigoso cruzamento da Rua Guarani com a Rua da Dignidade, pin-
tando, na Rua Guarani, nas proximidades do Cartório de Registro de 
Imóveis, uma faixa de pedestres, garantindo a segurança das pessoas, 
vez que os veículos estão trafegando em altíssima velocidade naquele 
estreito cruzamento. Indicação nº 452/2015, de autoria do vereador 
Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine à Divisão / Departamento Municipal de Trânsito, no senti-
do de proibir o estacionamento de veículos na altura do número 157 da 
Rua Guarani, sentido bairro-centro, vez que aquele trecho é muito 
estreito e quando estaciona um veículo no local, não há espaço sufi-
ciente para os veículos passarem, tendo que transitar pela contramão, 
podendo gerar graves acidentes, considerando tratar-se de uma es-
quina e com considerável fluxo de veículos. Indicação nº 453/2015, de 
autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica à SABESP, para que 
determine ao setor competente, no sentido de ser analisado os motivos 
de estar o asfalto afundando na Rua Guarani, em frente ao número 127 
- Cartório de Registro de Imóveis, vez que pode haver tubulação de 
água com vazamento. Indicação nº 454/2015, de autoria do vereador 
Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine à Divisão / Departamento Municipal de Trânsito, para que 
seja melhorada a segurança no cruzamento da Rua Amélia Massaro 
com a Rua Lino Lopes Pedro, Loteamento Parque das Cachoeiras, vez 
que no local não há nenhuma placa de “Pare”, nenhuma sinalização 
aérea ou de chão, nem mesmo qualquer informação de quem é a pre-
ferência na mão de direção, gerando o sério risco de acidentes. Indica-
ção nº 455/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à Divisão / Depar-
tamento Municipal de Trânsito, para que seja melhorada a segurança 
no cruzamento da Rua Amélia Massaro com a Rua Guerino de Salvi 
Salzano, Loteamento Parque das Cachoeiras / Colina dos Ipês, vez 
que no local não há nenhuma placa de “Pare”, nenhuma sinalização 
aérea ou de chão, nem mesmo qualquer informação de quem é a pre-
ferência na mão de direção, o que pode gerar sérios acidentes. Indica-
ção nº 456/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine à Divisão / Depar-
tamento Municipal de Trânsito, para que seja melhorada a segurança 
no cruzamento da Rua Amélia Massaro com a rua recentemente aber-
ta, que vai ligar com a Rua Vereador Dirceu Thomazeli Guidetti, vez 
que no local não há nenhuma sinalização aérea ou de chão, nem mes-
mo qualquer informação de quem é a preferência na mão de direção, o 
que pode gerar sérios acidentes. Indicação nº 457/2015, de autoria do 
vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, no sentido de ser construída 
uma lombada na Rua Amélia Massaro, altura do número 95, vez que 
no local os motoristas estão trafegando em altíssima velocidade, ge-
rando o sério risco de acidentes e atropelamentos. Indicação nº 
458/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, ou 
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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-
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em sua sede local. Para as 
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seja, à Divisão / Departamento Municipal de Trânsito, no sentido de 
serem instaladas, com a máxima urgência, todas as placas e sinaliza-
ções de trânsito necessárias, tais como: placa de “Pare”, indicando o 
sentido de direção, velocidade máxima permitida, etc., além das im-
prescindíveis faixas para travessia de pedestres, em todos os locais 
necessários, principalmente nos cruzamentos existentes no Lotea-
mento Colina dos Ipês, vez que no referido loteamento estão faltando 
estas demarcações, gerando sério risco de acidentes e atropelamen-
tos. Indicação nº 459/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, ou seja, à Divisão / Departamento Municipal de Trânsi-
to, no sentido de serem instaladas, com a máxima urgência, todas as 
placas e sinalizações de trânsito necessárias, tais como: placa de 
“Pare”, indicando o sentido de direção, velocidade máxima permitida, 
etc., além das imprescindíveis faixas para travessia de pedestres, em 
todos os locais necessários, principalmente nos cruzamentos existen-
tes no Loteamento Parque das Cachoeiras, vez que no referido lotea-
mento estão faltando estas demarcações, gerando sério risco de aci-
dentes e atropelamentos. Indicação nº 460/2015, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de 
trocar as 3 lâmpadas queimadas existentes na Praça Antonio Bernar-
do Souza Godoi, localizada entre as Ruas Coronel Pedro Penteado, 
Antonio Jorge José e Avenida Deputado Romeu da Campos Vergal. 
Indicação nº 461/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido de realizar a poda das árvores exis-
tentes na Praça Antonio Bernardo Souza Godoi, localizada entre as 
Ruas Coronel Pedro Penteado, Antonio Jorge José e Avenida Deputa-
do Romeu de Campos Vergal, visto que as mesmas estão atrapalhando 
o comércio local. Indicação nº 462/2015, de autoria do vereador Nes-
tor de Toledo Marchi, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que seja construída mureta de prote-
ção no mínimo de 1,20 metro de altura no muro que margeia o Ribei-
rão Serra Negra na altura da Rua Antonio Pedro Topan, pois a falta 
desta mureta está pondo em risco moradores inclusive crianças que 
moram nas redondezas e que transitam por aí para chegarem ao cen-
tro da cidade. Após, foi proferida a leitura da Moção de Pesar nº 
10/2015. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encami-
nhamento das indicações aos setores competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as medidas cabíveis e, a Moção nº 10/2015, 
foi incluída na ordem do dia da presente sessão ordinária para discus-
são e votação. PEQUENO EXPEDIENTE: usaram da palavra os ve-
readores José Luiz Bertevello e Paulo Sérgio Osti. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMA-
ÇÕES: Requerimento nº 467/2015, de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que solicita, na forma regimental, após ouvido 
o douto e soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que, com o auxílio dos setores competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informações abaixo solicitadas, todas referentes à 
Fonte Santana, localizada entre as Ruas Juca Cintra e Francisco Co-
viello, Loteamento Sonho Verde. 1) Por qual motivo a Fonte Santana 
está totalmente abandonada pela atual administração municipal? 
Desde que data? 2) Foi verificado recentemente se há água na Fonte 
Santana? Em caso positivo informar em que data foi feita esta verifica-
ção e encaminhar cópia do relatório da verificação ou informação so-
bre o assunto. 3) Foi realizada alguma perícia ou verificação para 
constatar se a água da nascente da Fonte Santana vem sendo desvia-
da? Em caso positivo informar cópia do relatório desta perícia/verifi-
cação informando em que data foi realizada. 4) Existe a intenção da 
atual administração pública municipal, em reformar a Fonte Santana? 
Em caso positivo, informar se esta reforma está incluída na programa-
ção dos serviços municipais e se há data prevista para a sua realização. 

5) No caso da atual administração municipal não tenha um projeto 
futuro para a utilização da atual Fonte Santana, informar qual desti-
nação útil será dada àquele local, inclusive esclarecendo se irá demolir 
a estrutura daquela fonte, considerando que o local está completa-
mente abandonado. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Requerimento nº 468/2015, de autoria do 
vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta Casa de Leis as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes à legalidade e à autorização de terrapla-
nagem e construção de um imóvel existente na Rua José Bonifácio, 
número 660, centro, Serra Negra. 1) A Prefeitura Municipal concedeu 
autorização/alvará para a realização de terraplanagem e construção 
em um terreno existente na Rua José Bonifácio, altura do número 660, 
em frente à entrada principal do shopping? Em caso positivo encami-
nhar cópia destas autorizações/alvarás. 2) O terreno onde foi feita a 
terraplanagem e está sendo construído o imóvel, pertence à área de 
proteção ambiental descrita no artigo 265, X, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Serra Negra, ou seja, integra a “Mata dos Froes”? 3) Enca-
minhar, ser for o caso, cópia da planta ou croqui do loteamento ou dos 
terrenos existentes nas proximidades da “Mata dos Froes”, na Rua 
José Bonifácio, esclarecendo se em todos estes terrenos há a possibili-
dade legal de serem terraplenados e edificados, em total consonância 
com as Leis Ambientais atualmente existentes e com as Áreas de Pro-
teção Permanente - APP. 4) Informar, através da realização de perícia 
ou vistoria, se a construção que está sendo edificada no terreno exis-
tente na Rua José Bonifácio, altura do número 660 está em consonân-
cia com o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Serra Negra, 
considerando o enorme talude criado no local? 5) Encaminhar cópia 
do projeto de construção do imóvel, situado na altura do número 660 
da Rua José Bonifácio, devidamente aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra. 6) Informar se com a terraplenagem feita no terre-
no existente às margens da Rua José Bonifácio, altura do número 660, 
que faz fundo com a “Mata do Froes”, não há possibilidade de estar a 
Prefeitura Municipal de Serra Negra autorizando a criação de novas 
áreas de risco no local, considerando o enorme talude criado? 7) Exis-
te no local alguma nascente de água? Foram respeitados os limites e 
distâncias ambientais de APP (Área de Proteção Permanente), consi-
derando que na Mata dos Froes nasce um importante riacho de nosso 
município? 8) Encaminhar cópia integral do processo nº 1292/15 da 
Prefeitura Municipal de Serra Negra, que autorizou em 10 de março 
de 2015, a terraplenagem naquele local. Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 469/2015, 
de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que solicita seja 
oficiado a Secretaria de Segurança Pública, para que informe a esta 
Casa de Leis, se existe a possibilidade de trocar as câmeras da Delega-
cia de Polícia e da Cadeia Pública de Serra Negra pois as mesmas es-
tão ultrapassadas e algumas estão queimadas. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
486/2015, de autoria dos vereadores Roberto Sebastião de Almeida, 
Nestor de Toledo Marchi, Ricardo Favero Fioravanti, Paulo Sérgio 
Osti, Edson B. O. Marquezini e José Luiz Bertevello, que solicita seja 
constituída uma Comissão Especial da Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, para verificação, apreciação, estudos e 
fixação dos limites territoriais do município de Serra Negra. Para a re-
alização dos trabalhos desta Comissão Especial, poderão ser realiza-
das vistorias e levantamentos em repartições públicas, requisitar do-
cumentos e a prestação de esclarecimentos, determinar e realizar as 
diligências que foram necessárias, determinar a convocação de auxi-
liares e servidores municipais, colher depoimentos, solicitar os servi-
ços de funcionários e técnicos para estudo, realizar audiências e con-
sultas públicas e propor a contratação de profissionais técnicos e 
consultorias para assessoramento dos seus trabalhos, tais como: enge-
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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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nheiros, agrimensores, topógrafos, etc. Entendemos que, para o mister 
a que se destina, a mencionada Comissão Especial poderia ser forma-
da por 03 (três) membros e ter seu prazo de duração fixado em 180 
(cento e oitenta) dias. Tal requerimento encontra-se justificativa no 
poder-dever constitucionalmente atribuído ao Poder Legislativo, 
também consagrado na Lei Orgânica do nosso município, de fiscalizar 
e legislar sobre assuntos de interesse do município, demonstrando que 
esta Casa de Leis está atenta e cumprindo seu papel social, com o fim 
de legislar sobre relevante tema. Assim, uma vez ouvido o Douto e So-
berano Plenário, contando com a boa vontade e com o espírito labo-
rioso dos demais Vereadores, pugnamos pela aprovação da constitui-
ção da Comissão Especial, conforme sugerido neste requerimento. 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 vo-
tos). Em seguida, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 50, do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, foi realizada a 
escolha dos vereadores para comporem a Comissão Especial. Consi-
derando que o vereador Roberto Sebastião de Almeida – PTB - foi o 
primeiro signatário do requerimento nº 486/2015, que originou a Co-
missão Especial, assumirá, automaticamente, nos termos do parágrafo 
4º, do artigo 50, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra 
Negra, a Presidência desta Comissão Especial. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra consultou os de-
mais vereadores sobre a possibilidade de comporem a Comissão Es-
pecial criada através do requerimento nº 486/2015, de modo que os 
vereadores Eduardo Aparecido Barbosa – PSC – e Ricardo Favero 
Fioravanti – PDT – se colocaram à disposição para integrarem a Co-
missão Especial. Não havendo outras indicações de vereadores para 
comporem a referida Comissão Especial, não havendo qualquer obje-
ção foram, pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serra 
Negra, nomeados os seguintes vereadores para comporem a Comis-
são Especial criada através da aprovação do requerimento nº 
486/2016: Roberto Sebastião de Almeida – PTB (Presidente), Eduar-
do Aparecido Barbosa - PSC e Ricardo Favero Fioravanti – PDT 
(Membros), sendo dispensada a realização de sorteio em virtude de 
ter havido consenso entre os vereadores da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra. Por fim, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal deter-
minou a expedição de portaria ratificando a nomeação dos vereado-
res para comporem a Comissão Especial criada através do 
requerimento nº 486/2015, bem como fosse realizada a autuação dos 
autos que serão utilizados pela Comissão, juntando-se cópias da legis-
lação municipal existente sobre os limites territoriais do Município de 
Serra Negra/SP, entregando-se os autos à Comissão Especial, para 
que procedam e realizem os trabalhos necessários na  forma do artigo 
50 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra 
Negra. Requerimento nº 489/2015, de autoria dos vereadores Demé-
trius Ítalo Franchi, Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Roberto Se-
bastião de Almeida, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri e Eduardo 
Aparecido Barbosa, que solicita, na forma regimental, a inclusão do 
Projeto de Lei nº 43/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, na ordem do dia da 22ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 
29 de junho de 2015, em 1ª discussão e votação; bem como a sua inclu-
são na ordem do dia da 16ª Sessão Extraordinária, a realizar-se logo 
após o término da 22ª sessão ordinária, em 2ª discussão e votação, 
tendo em vista que o referido projeto encontra-se com todo o proces-
so legislativo realizado e pronto para ser deliberado em Plenário. Pos-
to em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 470/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, que solicita consignação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para com os padres SIDNEY WILSON 
BASAGLIA e ANDRÉ RICARDO PANASSOLO, pela exemplar e be-
líssima organização da Festa em Louvor a Santo Antonio, realizada no 
mês de junho de 2015, que mereceu elogios de todos os munícipes e 
turistas que participaram das festividades, que com toda a certeza foi 

um sucesso, parabenizando também toda a equipe de apoio e comuni-
dades pelo excelente trabalho realizado. Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência aos homenageados; à equipe de apoio, 
as comunidades e a todos que direta ou indiretamente contribuíram 
com a realização das festividades em louvor a Santo Antonio - 2015. 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 471/2015, de autoria da vereadora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, que solicita consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para com o senhor CARLINHOS RIS-
CHIOTTO, por coordenar há mais de vinte anos a realização das be-
líssimas Festas da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, sempre 
desempenhando suas relevantes funções de forma dedicada e com 
muito empenho, o que faz com que as festas religiosas da nossa Igreja 
Matriz sejam sempre um grande sucesso. Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
472/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton To-
maleri, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a PIA ASSOCIAÇÃO DE SANTO ANTONIO DE 
PÁDUA, pela exemplar e belíssima organização da Festa em Louvor a 
Santo Antonio, realizada no mês de junho de 2015, que mereceu elo-
gios de todos os munícipes e turistas que participaram das festivida-
des, que com toda a certeza foi um grande sucesso, parabenizando por 
todo o relevante trabalho realizado. Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência para todos os membros integrantes da Pia As-
sociação de Santo Antonio de Pádua. Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 473/2015, 
de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que 
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com a 4ª BENÇÃO DE TRATORES DE SERRA NEGRA, realizada 
no dia 20 de junho de 2015, no antigo Recinto Casco de Ouro. O even-
to tem por objetivo reunir os agricultores, principalmente pela religio-
sidade, onde um dos principais instrumentos de trabalho no campo 
que é o trator, sejam abençoados por um sacerdote, além de passar um 
domingo com muito lazer ao lado de familiares e amigos. Parabeniza 
também, pelo belíssimo e ordeiro desfile de tratores pelas ruas da ci-
dade. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao Pre-
feito, Vice-Prefeito, à Comissão Organizadora da Casa da Agricultu-
ra e Produtores e ao Deputado Estadual Edmir Chedid (que apoiou o 
evento). Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 474/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o Poeta ALCEU SEBASTIÃO COSTA, “Cidadão 
Serrano”, pela sua belíssima obra poética e por constantemente pre-
sentear a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 
com novas poesias, sempre com temas atuais e relevantes. Parabéns 
pelo seu talento nato! Desejo ainda que as maravilhosas e deleitáveis 
poesias criadas por vossa senhoria continuem a brotar de suas mãos, 
frutos de seu pensamento, por nos proporcionar a necessária reflexão 
sobre as coisas que podemos ver, ouvir e sentir, além de podermos 
contemplar o que de mais importante possuímos: “A VIDA”. Parabéns, 
sucesso e que continue sendo abençoado, juntamente com sua família, 
em todos os vossos dias! Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenageado e a sua família. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
483/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com o Conselho Comunitário de Segurança de Serra Negra - CON-
SEG, que está buscando apoio junto a diversas autoridades no sentido 
de conseguir a cessão de material que possibilite a implantação de 
campanha contínua sobre trânsito nas escolas da cidade. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao senhor Marco Antonio 
Serafim, presidente do CONSEG, extensivo a todos os membros do 
Conselho. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-
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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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de (09 votos). Requerimento nº 484/2015, de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para com a Escola de Inglês e Espanhol 
CNA, que desde 2003 está em sob o comando do conhecido professor 
Dimas Mattedi em nosso município, e que há 23 anos recebe da Asso-
ciação Brasileira de Franchising - ABF a premiação com o Selo de Ex-
celência em Franchising, como melhor franquia em curso de língua 
estrangeira, ou seja, em todas as edições em que tal comenda foi con-
cedida. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao 
professor Dimas Mattedi, extensivo a todos os professores e funcioná-
rios da escola. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requerimento nº 485/2015, de autoria do vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para com o CIRCUITO DAS ÁGUAS 
PAULISTA, que recebeu o primeiro catálogo turístico de uma série de 
15 publicações que contemplará regiões turísticas de todo o Estado de 
São Paulo com o objetivo de promover e fortalecer o setor, cujo evento 
de lançamento ocorreu em 24 de junho, no Palácio Primavera Depu-
tado Ricardo Nagib Izar, com a presença de autoridades e represen-
tantes dos nove municípios que compõem o consórcio turístico. Da 
decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao Circuito das 
Águas Paulista, em nome de todos os Prefeitos e Secretários Munici-
pais que integram o Circuito das Águas Paulista, bem como ao SE-
BRAE. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 487/2015, de autoria do vereador Nestor 
de Toledo Marchi, que solicita consignação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com o artista e publicitário ÉLCIO BENEDI-
TO MOREIRA, que por sua conta e arcando com todas as despesas 
remodelou toda a Fonte Francisco Gianotti, na Rota Turística do Bair-
ro da Serra, dando aspecto de limpeza e melhorando o visual para os 
turistas e moradores que por lá transitam e se utilizam do precioso lí-
quido que brota naquela fonte. Parabéns Élcio, iniciativas como esta é 
que engrandecem e melhoram a qualidade turística de nossa Estância. 
Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao homenage-
ado. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 488/2015, de autoria do vereador Nestor de 
Toledo Marchi, que solicita consignação em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a jovem BEATRIZ GIRALDI, que no último 
dia 28 de junho celebrou a passagem de seu 18º aniversário. Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência a homenageada. Pos-
to em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 475/2015, de au-
toria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria 
Felicia Martins de Oliveira. Requerimento nº 476/2015, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Felicia 
Martins de Oliveira. Requerimento nº 477/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo falecimento do jovem Giovani Zamboim de 
Vasconcellos. Requerimento nº 478/2015, de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Sambo dos Santos. Re-
querimento nº 479/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Claudinei Bráz. Requerimento nº 480/2015, de 
autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora An-
nunciata Chorffi Felippe. Requerimento nº 481/2015, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Gomes de 
Vasconcellos. Requerimento nº 482/2015, de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Paulo de Souza. Os 

requerimentos de pesar são de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, sendo os mesmos deferidos pelo Presidente, determinando fos-
se oficiado às famílias enlutadas. ORADORES: usou da palavra o ve-
reador Edson B. O. Marquezini. Não havendo mais nenhum vereador 
inscrito como Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM 
DO DIA. Realizada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se 
estarem presentes os vereadores Danilo Francisco Andrade Guerrei-
ro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo Apare-
cido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton To-
maleri, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida. Havendo número regi-
mental, passou-se à discussão e à votação dos projetos constantes da 
pauta. I – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 29/2015, de au-
toria do Poder Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a se-
rem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de 
Serra Negra/SP, para o exercício de 2016, e dá outras providências – 
“Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO”. 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 – 
Discussão e votação única da Moção de Pesar nº 10/2015,de autoria 
da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, 
propondo, na forma regimental, seja consignado em Ata da presente 
Sessão, votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Luiz 
Bulk. Justificativa: LUIZ BULK nasceu em Serra Negra em berço mo-
desto, começou muito cedo sua vida de trabalho honesto e dignifican-
te. O prestigioso, admirado e respeitado capitão de empresa, é aquele 
mesmo Luiz Bulk, aquele menino do passado que ao lado de seu irmão 
Geraldo Bulk, era visto nas ruas de Serra Negra, ainda pequenina e 
quase desconhecida, carregando escadas ao ombro para ajudar seu 
saudoso pai, que era pedreiro. Muito jovem ainda, Luiz Bulk, começou 
a sentir o seu verdadeiro espírito de lutador talentoso e arrojado, coin-
cidindo com os primeiros passos que Serra Negra ensaiava, rumo a um 
progresso vitorioso, tão logo teve suas águas reconhecidas como me-
dicinais e começo a povoar suas ruas, algumas lojinhas e pequenos ho-
téis então existentes na cidade, de turistas e veranistas. Ajudado e 
aconselhado por suas tias Ana e Alice, e sempre tendo a seu lado seu 
irmão Geraldo, Luiz Bulk começou nova vida de trabalho montando 
uma pequena oficina de fabricação de artefatos de couro, como cin-
tas, bolsas, niqueiras, carteiras e outros. Esse foi o primeiro degrau 
para alcançar o sucesso e a vitória. Mas, Luiz Bulk queria mais, mas, 
mais porque, assim lhe exigiam seus predicados de luta, talento e arro-
jo. Passou então, ao lado de alguns valiosos companheiros para a 
construção de edifícios e apartamentos e foi pioneiro nessas constru-
ções, levantando um edifício de nove andares, bem no coração da ci-
dade, quando ainda era incerto o futuro de nossa cidade. Mas ele acre-
ditou no futuro grandioso que estava reservado para sua terra natal. 
Confiou e venceu. Em seguida participou de construção de outros 
edifícios na cidade, trabalhando sempre como verdadeiro gigante. 
Reconhecedor e admirador de seus predicados de luta, arrojo e talen-
to, em 1.962 o sempre saudoso Dr. Jovino Silveira, chefe político de 
maior prestígio em Serra Negra, convidou Luiz Bulk a candidatar-se 
ao cargo de Prefeito da Estância que continuava crescendo e progre-
dindo. Desejando servir ainda mais sua terra natal e a comunidade ser-
rana, Luiz Bulk não hesitou e aceitou o desafio para ser o novo Prefei-
to de sua terra natal. Daí a sua eleição foi um passo só.  O povo serrano 
o consagrou nas urnas, dando-lhe uma quantidade de votos que supe-
rou em muito a soma dos votos de outros candidatos a Prefeito. E o 
Prefeito Luiz Bulk correspondeu a confiança do povo, sempre reali-
zando uma boa administração municipal. Mas, ainda havia alguma 
coisa a fazer que consagraria definitivamente Luiz Bulk, seu talento, 
arrojo, espírito de luta e criatividade. E ai está o gigantesco e maravi-
lhoso Vale do Sol, que começou pequenino mas se agigantou rapida-
mente graças ao trabalho de Luiz Bulk, que, sempre ao lado de seu ir-
mão conseguiu transformá-lo no maior complexo turístico da micro 
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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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região de Campinas e numa cidade satélite de Serra Negra. A Câmara 
Municipal de Serra Negra, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados ao nosso Município, concedeu ao senhor Luiz Bulk a honro-
sa Medalha de Mérito Fundador “Lourenço Franco de Oliveira”, atra-
vés do Decreto Legislativo nº 136, de 26 de junho de 2001. Infelizmen-
te, o senhor Luiz Bulk veio a falecer em 25 de junho de 2015. 
Certamente o saudoso Luiz Bulk foi um exímio e exemplar empreen-
dedor que muito contribuiu, de forma plena e abundante, para o pro-
gresso administrativo e turístico da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, de modo que o Poder Legislativo Municipal reconhece e agra-
dece imensamente aos relevantes e imprescindíveis serviços efetiva-
mente prestados em prol do Município de Serra Negra/SP, fruto de 
muito trabalho, dedicação e empenho de um homem de visão futuris-
ta e empreendedora que, de forma incansável, mudou e aperfeiçoou a 
brilhante trajetória de progresso de Serra Negra. Posta em discussão e 
votação, foi aprovada por unanimidade (09 votos). III - 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 41/2015, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para atender des-
pesas com a devolução do saldo apurado nas aplicações financeiras de 
Convênios celebrados com o Governo do Estado. 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). IV - 1ª 
Discussão e votação do projeto de lei nº 42/2015, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para atender 
despesas com a devolução do saldo apurado na aplicação financeira 
do recurso do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
– FECOP. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Fi-
nanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). V - 1ª Discussão e votação do projeto de lei 
nº 43/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que fixa 
o subsídio dos Secretários Municipais e dá outras providências. Proje-
to de lei incluído na pauta da ordem do dia através da aprovação, na 
presente sessão ordinária, do requerimento nº 489/2015. Primeira-
mente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 vo-
tos). Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado na Or-
dem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram da pa-
lavra os vereadores Edson B. O. Marquezini, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo 
a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os senhores vereadores para a sessão extraor-
dinária a ser realizada logo após o término desta sessão ordinária, de-
clarando-a encerrada às 22h01min, Para constar eu, (a) vereador 
Nestor de Toledo Marchi, 1º Secretário da Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando facultada a assina-
tura por todos os edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta ses-
são 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-

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.

Aos vinte e nove dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, 
às 22h02min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Ser-

ra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nes-
ta cidade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, e secretariando os trabalhos o vereador Nestor de Toledo 
Marchi – 1º Secretário da Mesa Diretora, sua 16ª Sessão Extraordi-
nária, da 03ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença 
dos vereadores Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo 
Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido Barbosa, José 
Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Nestor de To-
ledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida; com a ausência justificada do vereador Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a presente sessão. Em se tratando de sessão ex-
traordinária, passou-se imediatamente à ORDEM DO DIA, na qual 
foram deliberados os seguintes projetos: I - 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 41/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para atender despesas com 
a devolução do saldo apurado nas aplicações financeiras de Convê-
nios celebrados com o Governo do Estado. 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 42/2015, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para atender 
despesas com a devolução do saldo apurado na aplicação financeira 
do recurso do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – 
FECOP. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi dispensa-
da 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 43/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que 
fixa o subsídio dos Secretários Municipais e dá outras providências. 
Projeto de lei incluído na pauta da ordem do dia através da aprovação 
do requerimento nº 489/2015. Posto em discussão e votação, foi apro-
vado 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 Edson B. O. Marquezi-
ni, Demétrius Ítalo Franchi, Ricardo Favero Fioravanti e Roberto Se-
bastião de Almeida. 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 próxima sessão ordinária que, em virtude 
do recesso parlamentar do mês de julho/2015, será realizada no dia 03 
de agosto de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encer-
rada a presente sessão extraordinária às 22h39min, Para constar eu, 
(a) vereador Nestor de Toledo Marchi, 1º Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando faculta-
da a assinatura por todos os edis desta Casa, ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se registrada em áudio e vídeo que, em confor-
midade 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-

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.

Aos três dias do mês de agosto, do ano de dois mil e quinze, às 
19h30min, 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 
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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

Sexta-feira, 14 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 449 10

Secretário da Mesa Diretora, sua 23ª 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, 
Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a ausência do vereador Paulo Sérgio Osti. 
Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta 
a presente sessão. Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem 
o Pai-Nosso. De início, o Exmo. Sr. Presidente informou a todos os ve-
readores que o vereador Nestor de Toledo Marchi assumiu, em 15 de 
julho de 2015, a pasta da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural do Município de Serra Negra/SP, tendo assumido, em 17 de julho 
de 2015, junto a esta Casa de Leis, o vereador suplente Cesar Augusto 
Oliveira Borboni, na vaga do vereador Nestor de Toledo Marchi. De-
claração de bens do vereador Cesar Augusto Oliveira Borboni: decla-
rou ser possuidor dos seguintes bens, na data de 17 de julho de 2015: 
quotas de capital social da firma individual Cesar Augusto de Oliveira 
Borboni ME – CNPJ 05.041.842/0001-05, constituída em 28/04/2002, 
que atualmente encontra-se inativa, no valor de R$ 10.000,00; 01 
(um) veículo Renaut/Scenic, ano de fabricação 2002, adquirida em 
27/05/2008, no valor de R$ 34.590,22; saldo em moeda nacional R$ 
2.000,00; 01 (um) veículo Toyota Corola, ano de fabricação e modelo 
2003, no valor de R$ 32.000,00; 01 (um) veículo Fiat Uno, ano de fa-
bricação 2005, modelo 2006, no valor de R$ 14.000,00; 01 (um) lote 
de terreno nº 04, Quadra 03, Loteamento Residencial Altos de Serra 
Negra, Bairro Refúgio da Serra, adquirido em 20/04/2010, adquirido 
através de financiamento em 48 (quarenta e oito) meses, no valor de 
R$ 10.332,16; 50% (cinquenta por cento) dos lotes de terrenos números 
16, 17 e 25, todos da Quadra 13, do Loteamento Nova Serra Negra, ad-
quiridos em 15/06/2010, no valor unitário de R$ 6.000,00, totalizan-
do, os três terrenos, no valor de R$ 18.000,00. Nada mais. Após, pas-
sou-se ao EXPEDIENTE: onde foram lidas, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimidade (09 votos), as seguintes atas: 1) ata da 22ª 
sessão ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realiza-
da em 29 de junho de 2015 e; 2) a ata da 16ª sessão extraordinária, da 
03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 29 de junho de 
2015. Ementário/Resumo das atas aprovadas: RESUMO DA ATA DA 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2015. Aos 
29/06/2015, às 19h36min, a Câmara Municipal de Serra Negra/SP re-
alizou sua vigésima segunda Sessão Ordinária do ano de 2015, com a 
ausência justificada do vereador Wagner da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a pre-
sente sessão. Primeiramente, rezou-se o Pai-Nosso. Após, foi lida, dis-
cutida, votada e aprovada, por unanimidade, a ata da sessão anterior. 
Em continuidade, passou-se ao EXPEDIENTE e à leitura das INDI-
CAÇÕES de nºs 441 a 462/2015. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram 
da palavra os vereadores José Luiz Bertevello e Paulo Sérgio Osti. 
Após, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: foram lidos, discutidos, votados e aprovados, 
os requerimentos de informações de nºs 467, 468, 469, 486 e 489/2015.  
REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: fo-
ram lidos, discutidos, votados e aprovados, por unanimidade, os re-
querimentos de congratulações e aplausos de nºs 470 a 474, 483 a 485, 
487 e 488/2015. REQUERIMENTOS DE PESAR: foram lidos e defe-
ridos os requerimentos de pesar de nºs 475 a 482/2015. ORADORES: 
usou da palavra o vereador Edson Marquezini. Em seguida passou-se 
à ORDEM DO DIA, onde foram discutidos, votados e aprovados; em 
segunda discussão e votação, o projeto de lei nº 29/2015; em discussão 
e votação única, a Moção de Pesar nº 10/2015 e; em primeira discussão 
e votação, os projetos de leis nºs 41, 42 e 43/2015. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da palavra os vereadores Edson Marquezini, Ri-
cardo Favero Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida, sendo em 
seguida encerrada a sessão. RESUMO DA ATA DA DÉCIMA SEXTA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015. Aos 29/06/2015, às 

22h02min, a Câmara Municipal de Serra Negra/SP realizou sua déci-
ma sexta Sessão Extraordinária do ano de 2015, com a ausência justi-
ficada do vereador Wagner da Silva Del Buono. Havendo número re-
gimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão extraordinária, passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, onde foram discutidos, votados e aprovados, por 
unanimidade, em segunda discussão e votação, os projetos de leis nºs 
41, 42 e 43/2015. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram da palavra os 
vereadores Edson Marquezini, Demétrius Ítalo Franchi, Ricardo Fa-
vero Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida, sendo em seguida 
encerrada a sessão. EXPEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: Ofício nº 555/2015, em resposta ao requerimento nº 
248/2015, de autoria dos vereadores Edson B. O. Marquezini, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida, Paulo Sérgio Osti, 
Nestor de Toledo Marchi e José Luiz Bertevello, referente à possibili-
dade de ser concedido um aumento de 2% (dois por cento) aos servi-
dores públicos municipais, além da reposição concedida no ano de 
2015 no importe de 8% (oito por cento), informando que o acordo co-
letivo já aconteceu junto ao Sindicato dos servidores, de modo que a 
Assembleia respectiva foi aprovada, assim o índice do aumento de sa-
lário já foi definido. Ofício nº 557/2015, em resposta ao requerimento 
nº 268/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, refe-
rente à fixação de placas de granito na Praça João Zelante, informan-
do que foram colocadas para serem nelas depositados os resíduos or-
gânicos dos bares, sendo toda a coleta da Praça João Zelante é 
colocada em cima das referidas placas de granito, que são de fácil lim-
peza. Ofício nº 568/2015, em resposta ao ofício nº 900/2015, de auto-
ria dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti e Wagner da Silva Del 
Buono, encaminhando manifestação do Secretário Municipal de Saú-
de, informando que na referida Secretaria não há nenhuma informa-
ção, nem tão pouco foi recebida qualquer denúncia, de que a Associa-
ção Amigo Bicho não venha cumprindo com suas obrigações, 
conforme previsto na cláusula V, do convênio firmado entre a Prefei-
tura Municipal de Serra Negra e a Associação Amigo Bicho. Ofício nº 
567/2015, em resposta ao requerimento nº 441/2015, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida 
e Paulo Sérgio Osti, Nestor de Toledo Marchi e José Luiz Bertevello, 
encaminhando manifestação do Secretário Municipal de Saúde, no 
sentido de natural a presença do Secretário Municipal de Saúde ou de 
qualquer outro funcionário daquela Secretaria Municipal, nas depen-
dências do Hospital Santa Rosa de Lima, haja vista o vínculo existente 
entre ambas. Com relação à questão hierárquica, informa que os fun-
cionários da Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Ne-
gra devem se reportar à Diretoria da referida Associação ou as suas 
chefias instituídas, porém, entende que devem também prestar infor-
mações à Secretaria Municipal de Saúde quando necessário, tendo em 
vista tratar-se de assuntos relacionados à saúde pública. Por fim, in-
forma que desconhece qualquer situação onde o Secretário Municipal 
ou servidores da Secretaria tenha relação com os fatos narrados. Ofí-
cio nº 569/2015, em resposta ao requerimento nº 333/2015, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Edson B. O. Marquezini e 
Paulo Sérgio Osti, encaminhando cópia do processo de sindicância re-
ferente às despesas com viagens da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social. Informa, ainda, que o caso mencionado 
é objeto de ação judicial, processo nº 0000659-53.2012.8.26.0595, 
que tramita perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, de modo que to-
dos os documentos solicitados no requerimento encontram-se junta-
dos aos autos do referido processo judicial. Ofício nº 589/2015, em 
resposta ao requerimento nº 337/2015, de autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, encaminhando os documentos solicitados, ou seja, 
cópia de todos os contratos e respectivos aditamentos contratuais fir-
mados entre a Prefeitura Municipal de Serra Negra e as Empresas ou 
Empreiteiras, para a realização de obras ou serviços no Parque Repre-
sa Santa Lídia. Ofício nº 590/2015, em resposta ao requerimento nº 
723/2014, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, encami-
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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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nhando os documentos solicitados, ou seja, dos procedimentos licita-
tórios realizados pela Prefeitura Municipal de Serra Negra, para a 
construção da “Praça do Complexo Turístico do Bairro da Serra”, 
com cópia do referido projeto. Ofício nº 595/2015, em resposta ao re-
querimento nº 445/2015, de autoria do vereador Nestor de Toledo 
Marchi, informando que a Rua “G” do Loteamento São Roque, Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/SP, já é denominada oficialmente com o 
nome de “Rua Hugo Roberto Dorigatti”, através da Lei Municipal nº 
3214/2009. Ofício nº 596/2015, em resposta aos requerimentos nºs 
448/2015, 449/2015, 450/2015 e 451/2015, todos de autoria do verea-
dor Nestor de Toledo Marchi, informando que as Ruas “A”, “B”, “C” e 
“D” do Condomínio Costa Azul I, localizado no Loteamento Parque 
São Luiz, Serra Negra/SP, pertencem ao referido Condomínio, não se 
tratando de vias públicas. Ofício nº 597/2015, em resposta aos reque-
rimentos nºs 452/2015, 453/2015, 454/2015 e 455/2015, todos de auto-
ria do vereador Nestor de Toledo Marchi, informando que as Ruas “1”, 
“2”, “3” e “4” do Condomínio Costa Azul II, localizado no Loteamento 
Parque São Luiz, Serra Negra/SP, pertencem ao referido Condomínio, 
não se tratando de vias públicas. Ofício nº 605/2015, em resposta ao 
requerimento nº 447/2015, de autoria do vereador Nestor de Toledo 
Marchi, informando que a “Rua 08”, do Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP recebeu denominação oficial de “Rua Leonel 
Fávero”, através da Lei Municipal nº 3470/2011. Ofício nº 607/2015, 
em resposta ao requerimento nº 446/2015, de autoria do vereador 
Nestor de Toledo Marchi, informando que a “Rua 10”, do Loteamento 
Jardim do Salto I, Serra Negra/SP, não possui denominação oficial e é 
dotada de rede de energia elétrica e rede de abastecimento de água. 
Ofício nº 606/2015, em resposta ao requerimento nº 442/2015, de au-
toria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, encaminhando cópia do 
parecer do Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, 
referente aos esclarecimentos solicitados com relação à manutenção 
das estradas municipais do Bairro dos Leais e o limite de Municípios 
entre Serra Negra/SP e Itapira/SP, no sentido de que a Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra realiza a manutenção das estradas em seu Mu-
nicípio e, com relação às divisas territoriais, sugere para que seja en-
trado em contato com o IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico. 
Ofício nº 643/2015, em resposta ao requerimento nº 439/2015, de au-
toria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, encaminhando cópia do 
parecer do Secretário de Obras e Infraestrutura, informando que o 
poço artesiano para atender a EMEB do Bairro da Serra foi perfurado 
à profundidade de 120 (cento e vinte) metros, com vazão de 32.000 
(trinta e dois mil) litros de água por hora. Ofício nº 645/2015, em res-
posta ao requerimento nº 467/2015, de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, encaminhando cópia do parecer do Secretário 
de Obras e Infraestrutura, informando que secou o veio de água da 
nascente da Fonte Santana, localizada entre as Ruas Juca Cintra e 
Francisco Coviello, Loteamento Sonho Verde. Ofício nº 624/2015, em 
resposta ao requerimento nº 468/2015, de autoria do vereador Rober-
to Sebastião de Almeida, encaminhando cópia do parecer do Secretá-
rio de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de 
Serra Negra/SP, com relação à legalidade e a autorização de terraple-
nagem e construção de um imóvel existente na Rua José Bonifácio, 
número 660, Centro, Serra Negra/SP, no sentido de que após a análise 
do projeto de terraplenagem pelo Engenheiro da Divisão de Projetos 
e Posturas, foi emitida pela Prefeitura Municipal a Autorização para a 
terraplenagem para o imóvel localizado na Rua José Bonifácio nº 660, 
Centro, Serra Negra/SP. Posteriormente, foi protocolado projeto de 
edificação no local, contendo a implantação de um muro de arrimo 
junto ao talude criado, que após análise pelo Engenheiro da Divisão 
de Projetos e Posturas, foi emitido pela Prefeitura Municipal o respec-
tivo Alvará de Construção. Informa ainda, que o local trata-se de um 
desmembramento muito antigo, não sendo encontrado nos arquivos a 
planta do local. Em relação à área de proteção ambiental mencionada 
na Lei Orgânica do Município de Serra Negra/SP, entende que a mes-

ma é compreendida pela área pertencente à família Fróes e pela área 
pertencente à Prefeitura Municipal de Serra Negra que hoje são co-
bertas por vegetação nativa, estando o empreendimento fora dos limi-
tes destas áreas e fora dos limites de APP - Área de Preservação Per-
manente. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: IBRAP – Instituto 
Brasileiro de Administração Pública - oferecendo cursos em diversas 
áreas. Diversos: - TERMO DE POSSE E COMPROMISSO PARA O 
CARGO DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP. Aos dezessete dias 
do mês de julho de 2015, às 17:00 horas, na Sede da Câmara Municipal 
da Estância Hidromineral de Serra Negra, Estado de São Paulo, na 
presença do Excelentíssimo Senhor Vereador Danilo Francisco An-
drade Guerreiro - Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/
SP, em conformidade com o disposto no § 4º, do artigo 16, do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, compareceu 
o cidadão CESAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI, na condição 
de primeiro suplente da Coligação PTB/PV/PSDB, ao qual o Excelen-
tíssimo Senhor Presidente confere a posse para desempenhar o man-
dato de vereador da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, em substi-
tuição do vereador Nestor de Toledo Marchi - PV, em virtude de ter 
assumido o cargo de Secretário de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural do Município de Serra Negra/SP, conforme Portaria expedida 
pelo Poder Executivo Municipal de Serra Negra/SP nº 82, de 15 de ju-
lho de 2015, nos termos do § 2º, do artigo 41, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, apresentando, nesta oportunidade, a docu-
mentação necessária. Considerando o período de recesso parlamentar 
do mês de julho/2015 e os termos descritos no § 4º, do artigo 16, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, foi dis-
pensado o vereador suplente de prestar novamente o compromisso de 
bem fielmente desempenhar o seu mandato, por já tê-lo feito quando 
assumiu, nesta Legislatura, a suplência de vereador em outra oportu-
nidade. Após serem cumpridas as formalidades legais e regimentais, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente declarou o senhor Cesar Augusto 
Oliveira Borboni devidamente empossado e com todas as garantias, 
direitos e deveres inerentes ao cargo de vereador da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Negra, Estado de São Paulo. E, para constar 
eu, vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro – Presidente da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, mandei lavrar o presente Termo que, 
após lido e achado conforme, vai assinado por mim, Presidente da Câ-
mara Municipal e pelo vereador suplente empossado. Nada mais, com 
as assinaturas do vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE 
GUERREIRO – Presidente da Câmara Municipal e do vereador CE-
SAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI - Vereador Empossado. - 
Ofício nº 01275/2015 – SUGED/GEDIS/DR/SPI, dos CORREIOS, 
em resposta ao requerimento de informações nº 350/2015, de autoria 
de todos os vereadores da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, refe-
rente à expansão da distribuição domiciliária de correspondências, 
esclarecendo que a Unidade dos Correios de Serra Negra informou 
que os Loteamentos/Bairros Residencial Serra Negra, Placidolândia, 
Residencial Suíza Park e Giraldi, não são atendidos pela distribuição 
de correspondências no Município de Serra Negra/SP. Ressalta que 
após visita realizada nestes Loteamentos/Bairros, verificou-se que so-
mente o Residencial Serra Negra atende aos requisitos do artigo 2º, da 
Portaria 567/11, do Ministério das Comunicações. Devido a isso, os 
Correios utilizam uma ferramenta corporativa, chamada “Sistema de 
Distritamento” para calcular todos os recursos necessários (efetivo, 
equipamentos e veículos) que a unidade responsável pela distribuição 
domiciliária de correspondências deve possuir para atender esse bair-
ro. Como as cidades estão em constante crescimento e surgindo novos 
bairros, o Sistema de Distritamento foi aplicado na Unidade dos Cor-
reios de Serra Negra/SP, para atualizar o cálculo dos recursos necessá-
rios (efetivo e equipamentos) que a mesma deve possuir para suportar 
o aumento da carga postal ou do percurso a ser realizado pelos cartei-
ros. Com isso, permitirá expandir o serviço de distribuição postal 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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forma gradativa e com responsabilidade social, de modo que somente 
após a conclusão desse estudo e o recebimento dos recursos, os Cor-
reios poderão iniciar a distribuição de correspondências naquele Lo-
teamento. Com relação aos Loteamentos/Bairros Placidolândia, Resi-
dencial Suíza Park e Giraldi, informa que os mesmos não atendem aos 
requisitos do artigo 2º, da Portaria 567/11, uma vez que os logradou-
ros e vias não dispõem de placas indicativas de nomes instaladas pelo 
órgão municipal ou distrital responsável; os imóveis não apresentam 
numeração de forma ordenada (em ordem sequencial, separadas em 
par/impar), individualizada (em um mesmo logradouro não pode ha-
ver dois ou mais imóveis com o mesmo número) e única (um imóvel 
pode ter somente um número, que é fornecido pela Prefeitura Munici-
pal no “habite-se”) e, também, não dispõem de caixa receptora de 
correspondência localizada na entrada, impossibilitando assim a dis-
tribuição de correspondências. Esclarece também, que assim que es-
ses Loteamentos/Bairros estiverem regularizados, será iniciado estu-
dos técnicos para levantar a necessidade dos recursos operacionais 
necessários para a implantação do serviço. Até então, as correspon-
dências permanecerão na Agência dos Correios de Serra Negra/SP 
aguardando a retirada por parte de seus destinatários, por prazo de-
terminado. Por fim, coloca-se à disposição para quaisquer esclareci-
mentos adicionais que se fizerem necessários. Respeitosamente, Paulo 
Sérgio Monteiro da Silva – Gerente Operacional de Distribuição – 
DR/SPI. - Da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP, encaminhando Balancete Financeiro referente ao mês de 
junho de 2015. - Dos proprietários e funcionários do Escritório Contá-
bil Baldini, agradecendo ao requerimento de congratulações e aplau-
sos de nº 464/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Bar-
bosa, aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara 
Municipal de Serra Negra. - Correspondência encaminhada pelo Gru-
po Telefônica, comunicando que a Telefônica Vivo fez um importante 
operação no mercado de telecomunicações com a aquisição da GVT, 
unindo duas empresas líderes que investem em tecnologia, moderni-
dade e excelência no atendimento, reforçando seus talentos e infraes-
trutura, multiplicando qualidade, velocidade, da inovação e da cone-
xão. Com essa aquisição, além da qualidade de conexão móvel, 
cobertura e liderança de mercado em 4G, a Telefônica Vivo vai atuar 
com grande abrangência e capilaridade Nacional, aumentando signi-
ficativamente a capacidade de atender as suas necessidades de solu-
ções digitais, dados, voz e TI, fundamentais para o crescimento e o 
sucesso dos seus negócios, tudo isso porque o objetivo da Telefônica 
Vivo é investir sempre em solidez e estar cada vez mais fortes para 
atender seus clientes. Atenciosamente, Amos Genish – Presidente. - 
Encarte explicativo protocolizado pelos munícipes Rosemeire Lopes 
e Torquato Lopes, sobre Conscientização da Violência Contra a Mu-
lher no Ensino Escolar. - Dos munícipes Rosemeire Lopes e Torquato 
Lopes, apresentando solicitações para a instalação de placa na E.E. 
Romeu de Campos Vergal e a regularização das calçadas da Avenida 
João Gerosa. - E-mail do munícipe Bruno Anghinoni Nascimento, diri-
gido aos vereadores da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, expon-
do a sua indignação e solicitando informações sobre o portão coloca-
do na estrada que dá acesso ao Alto da Serra. - Ofício DR.1 nº 
0277/2015, do DER – Departamento de Estradas de Rodagem – Divi-
são Regional de Campinas – DR.1, em resposta à indicação nº 
404/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, infor-
mando que foram adotadas as providências junto à Polícia Militar Ro-
doviária, para intensificar a fiscalização na SP-105 - Rodovia Dr. Pupo 
Pimentel, que liga o Município de Serra Nega à Rodovia SP-352, no 
Município de Amparo. - Ofício da Associação da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima, datado de 25 
de junho de 2015, em resposta ao requerimento nº 440/2015, de auto-
ria dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, informando que qualquer agente público 
ou privado pode realizar visitas ou acompanhamentos sem prévia au-

torização junto ao Hospital Santa Rosa de Lima, independentemente 
de horário, aos pacientes alocados pelo sistema particular na Associa-
ção (apartamentos). Somente as internações pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS, por tratar-se de enfermaria, tem horário de visitas pré-
-determinados. Desta forma, não há como esclarecer o caso sem o co-
nhecimento do fato concreto. Informa, por fim, que a administração 
do Hospital Santa Rosa de Lima não autoriza a realização de politica-
gem dentro de suas dependências. - Ofício RGDS4 – 32/15 da SA-
BESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
Setor de Serra Negra/SP, em resposta ao requerimento nº 431/2015, 
de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, informando que 
a Rua Reinaldo Polidoro, altura do nº 237, localizada no Loteamento 
Alto das Palmeiras, Serra Negra/SP, já é dotada de rede coletora de 
esgotos. - Ofício RGDS4 – 29/15 da SABESP - Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo – Setor de Serra Negra/SP, em 
resposta à indicação nº 410/2015, de autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, informando que no dia 30 de maio de 2015 foi reali-
zado no final da Rua Coronel Pedro Penteado um conserto em rede de 
água, sendo a reposição da base de concreto executado logo na se-
gunda-feira, dia 01 de junho de 2015 e, a reposição da capa asfáltica no 
dia 03 de julho de 2015. - Ofício RGDS4 – 30/15 da SABESP - Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Setor de Serra 
Negra/SP, em resposta à indicação nº 411/2015, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, informando que as valas abertas em 
asfalto, logo após o término dos serviços, recebem troca de solo, com-
pactação e confecção da base de concreto e, posteriormente, por 
questões técnicas, a reposição asfáltica é realizada no espaço de até 10 
(dez) dias. - Ofício RGDS4 – 31/15 da SABESP - Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São Paulo – Setor de Serra Negra/SP, em 
resposta à indicação nº 423/2015, de autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, informando que o serviço de levantamento do poço 
de visita de esgotos, existente na Rua Duque de Caxias - próximo à 
Loja do Dentinho, foi realizado em 22 de junho de 2015. - Da Secreta-
ria Municipal de Turismo da Estância de Serra Negra/SP, encami-
nhando programação completa do Festival de Inverno 2015, realizado 
durante o mês de julho de 2015, no Município de Serra Negra/SP. - 
Ofício do senhor Dimas Mattedi – Diretor da Escola de Inglês e Espa-
nhol CNA de Serra Negra/SP, agradecendo ao Requerimento de Con-
gratulações e Aplausos de nº 484/2015, de autoria do vereador 
Ricardo Favero Fioravanti. - Ofício nº 080/2015 do SERPREV – Ser-
viço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Ne-
gra, encaminhando para apreciação, nos termos do inciso X, do artigo 
33, da Lei Municipal nº 2612/2001, os Balancetes de Despesa e Recei-
ta, juntamente com os boletins de Caixa do FRAP (Fundo de Reservas 
de Aposentadorias e Pensões) e FAS (Fundo de Assistência à Saúde), 
referente ao mês de junho de 2015. - Ofício nº 01351/2015 – Correios 
- Bauru, em resposta ao requerimento de informações nº 314/2015, 
com o complemento encaminhado através do ofício nº 666/2015, de 
autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, esclarecendo que os Lo-
teamentos/Bairros Residencial Serra Negra, Barrocão, Serra, Nova 
Serra Negra, Vale do Sol. Belvedere do Lago, das Posses, Jardim Serra 
Negra, Jardim Placidolândia, Suiza Park e Portal da Serra, todos loca-
lizados no Município de Serra Negra/SP, não atendem os requisitos 
constantes da Portaria nº 567, de 2011 do Ministério das Comunica-
ções, uma vez que os logradouros e vias não dispõem de placas indica-
tivas de nomes instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsá-
vel; os imóveis não apresentam numeração de forma ordenada (em 
ordem sequencial, separadas em par/impar), individualizada (em um 
mesmo logradouro não pode haver dois ou mais imóveis com o mesmo 
número) e única (um imóvel pode ter somente um número, que é for-
necido pela Prefeitura Municipal no “habite-se”) e, também, não dis-
põem de caixa receptora de correspondência localizada na entrada, 
impossibilitando assim a distribuição de correspondências. Esclarece 
que após a regularização, serão iniciados estudos técnicos para levan-
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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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tar a necessidade dos recursos operacionais necessários para a im-
plantação do serviço. Tal necessidade será levada ao conhecimento da 
Administração Central dos Correios, que liberará, gradativamente, 
recursos para as Unidades. Até então, as correspondências permane-
cerão na Agência dos Correios mais próxima, aguardando a retirada 
por parte do destinatário. Por fim, esclarece que somente o Residencial 
Serra Negra atende aos requisitos da mencionada portaria ministerial. 
Assim, uma vez que os bairros estão regulamentados de acordo com a 
referida portaria, os Correios utilizam uma ferramenta corporativa, 
chamada “Sistema de Distritamento” – SD, para calcular todos os re-
cursos necessários (efetivo, equipamentos e veículos) que a unidade 
responsável pela distribuição domiciliária de correspondências deve 
possuir para atender a demanda local. Coloca-se a disposição para es-
clarecimentos adicionais, atenciosamente, Paulo Sérgio Monteiro da 
Silva – Gerente Operacional de Distribuição – DR/SPI. - Ofício 
CDHU nº 0163/2015 – da Companhia de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, em resposta ao re-
querimento de informações nº 318/2015, de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, apresentando as informações solicitadas 
com relação ao número de apartamentos (Unidades Habitacionais da 
CDHU) sorteados no Município de Serra Negra, no final do ano de 
2014, esclarecendo que as famílias sorteadas foram convocadas a 
comparecer no Palácio Primavera, Praça Sesquicentenário, Serra Ne-
gra/SP, entre os dias 09 e 10 de junho de 2015 para entrevista de habi-
litação, ocasião em que necessitam apresentar documentos pessoais e 
de renda, conforme relação entregue no ato do sorteio. Informa tam-
bém que a conclusão e liberação para entrega à população está pre-
vista para o mês de março de 2016. Por fim, apresenta os procedimen-
tos necessários para a liberação final das Unidades Habitacionais da 
CDHU do Município de Serra Negra, se colocando a disposição para 
esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Marcos Rodrigues Peni-
do – Diretor Presidente. - E-mail do Poeta e Cidadão Serrano, senhor 
Alceu Sebastião Costa, ao Exmo. Senhor Vereador Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, DD. Presidente da Câmara Municipal de Serra 
Negra, reportando ao teor do Ofício nº 961/2015, que capeia cópia do 
Requerimento nº 474/2015, de autoria do Exmo. Senhor Vereador 
Paulo Sérgio Osti, versando sobre a proposta de registro em Ata de 
Congratulações e Aplausos a este humilde poeta e cidadão serrano, 
pleito esse que logrou aprovação unânime do Douto e Soberano Cole-
giado do Poder Legislativo local. Por oportuno, quero agradece toda a 
sinceridade e profundamente comovido tão honrosa homenagem, 
que só faz aumentar o  meu Amor e Respeito por este Chão abençoado, 
onde feneceu meu relacionamento estreito com a Poesia. Ao ilustre 
Amigo e proponente da homenagem em pauta, Exmo. Senhor Verea-
dor Paulo Sérgio Osti, reitero minha gratidão, meu apreço e  especial 
carinho, relevando sua autenticidade e a magnitude do seu coração. 
Ao Corpo de Edis, como um todo, agradeço o apoio, a confiança e a 
solidariedade, incentivando o espírito missionário do meu poetar. Se-
gue poema de nossa lavra - PRECE DE AGRADECIMENTO – como 
fecho solene deste singular documento. Atenciosamente, Alceu Sebas-
tião Costa - Poeta e Cidadão Serrano e Cônsul da Academia Real de 
Letras (Porto Alegre/RS), para a Cidade de Serra Negra/SP. - Ofício 
ARINS nº 308/2015 – do Governo do Estado de São Paulo – Secreta-
ria da Educação – Assessoria de Relações Institucionais (ARINS), em 
resposta à indicação nº 339/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, apresentando manifestação sobre a possibilidade de inclusão de 
aulas de educação e prevenção no trânsito nas unidades escolares lo-
calizadas no Município de Serra Negra/SP, no sentido de que, em bre-
ve síntese, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está aten-
ta com o disposto no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro, bem 
como as necessidades de conscientização dos jovens, no que diz res-
peito à boa educação no trânsito, a qual endossamos que ela não 
transcende ao simples conhecimento das leis, das regras de sinaliza-
ção. Por fim, ressalt5a que a educação para o trânsito pode ser aborda-

da em todas as áreas do currículo oficial do Estado de São Paulo na 
educação básica, no instante em que tomamos como referência a cul-
tura escolar, isto é, as práticas curriculares já vivenciadas, os códigos e 
os moldes de organização social, entre outros. Dessa forma, o diálogo 
entre o currículo oficial do Estado de São Paulo e a educação para o 
trânsito nas escolas, se faz presente, contemplando a solicitação do 
vereador. Em outros termos, a Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo vem desenvolvendo ações voltadas à educação no trânsito, 
assim tornando a prática didática, uma das funções sociais da institui-
ção de ensino. São Paulo, 09 de julho de 2015 – Teônia de Abreu Fer-
reira – Equipe Curricular de Ciências Humanas - e Valéria Tarantello 
de Georgel – Diretora do CEFAF. Correspondências recebidas no pe-
ríodo de 30 de junho de 2015 a 03 de agosto de 2015, dentre elas os 
seguintes telegramas informando a liberação de verbas: - Ministério 
da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, co-
municando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal de Serra Ne-
gra/SP, referente ao Programa Alimentação Escolar - AEE, em 
02/07/2015, no valor de R$ 650,00; - Ministério da Educação - Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação 
de verbas à Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP, referente ao Pro-
grama Alimentação Escolar - AJA, em 03/07/2015, no valor de R$ 
474,00; - Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação, comunicando a liberação de verbas à Prefeitura 
Municipal de Serra Negra/SP, referente ao Programa Alimentação 
Escolar – Creche, 02/07/2015, no valor de R$ 13.100,00; - Ministério 
da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, co-
municando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal de Serra Ne-
gra/SP, referente ao Programa Alimentação Escolar – Ensino Funda-
mental, em 02/07/2015, no valor de R$ 19.856,00; - Ministério da 
Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comu-
nicando a liberação de verbas à Prefeitura Municipal de Serra Negra/
SP, referente ao Programa Alimentação Escolar – Pré-Escola, em 
02/07/2015, no valor de R$ 9.830,00; - Ministério da Educação - Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a libe-
ração de verbas à Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP, referente 
ao Programa Alimentação Escolar – Ensino Médio, em 02/07/2015, 
no valor de R$ 4.362,00; - Ministério da Educação - Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de ver-
bas à Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP, referente ao Programa 
PNATE, em 02/07/2015, no valor total de R$ 10.299,14; - Ministério 
da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, co-
municando a liberação de verbas à APM da Escola Estadual Professo-
ra Franca Franchi, Serra Negra/SP, referente ao Programa PDDE 
Qualidade, em 09/07/2015, no valor de R$ 10.000,00; - Ofício nº.  204 
/ 2015 / SR JUNDIAI/SP, da Caixa Econômica Federal – CEF, em 
28/07/15, aos cuidados dos Excelentíssimos Senhores Vereadores, As-
sunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, 
Notificando a Vossas Excelências sobre o crédito de recursos financei-
ros, sob-bloqueio, em 24/07/15 no valor de R$ 195.000,00 (Cento e 
Noventa e Cinco Mil Reais) na conta vinculada ao Contrato de repas-
se nº. 1015091-45/2014, firmado com o Município, assinado em 
26/09/2014, no âmbito do Programa ESPORTE DE GRANDE 
EVENTO, sob a gestão do ME, que tem por objetivo a execução de 
ME Esporte Educacional, Recreativo e de, no Município de Serra Ne-
gra/SP. Atenciosamente, HENRIQUE CARLOS PARRA PARRA - 
Superintendência Regional de Jundiaí/SP. MENSAGENS E PROJE-
TOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Mensagem nº 
032/2015, encaminhando o projeto de lei nº 44/2015, que fixa o per-
centual mínimo dos cargos em comissão para fins do disposto no arti-
go 115, inciso V, da Constituição Estadual. Mensagem nº 033/2015, 
encaminhando o projeto de lei nº 45/2015, que reorganiza o quadro de 
pessoal em comissão da Prefeitura Municipal de Serra Negra e dá ou-
tras providências. Todos os documentos ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das 
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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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INDICAÇÕES: Indicação nº 465/2015, de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, 
no sentido de ser construída uma lombada na altura do número 300 
da Avenida Castelo Branco, Centro, Serra Negra, vez que muitos mo-
toristas, principalmente motociclistas, estão trafegando no local em 
altíssima velocidade, o que pode gerar graves acidentes e atropela-
mentos, considerando que a Avenida Castelo Branco é muito movi-
mentada - em virtude de ser um dos trajetos para 02 (duas) importan-
tes escolas do município -, além de no local haver uma curva acentuada 
e ser um trecho de declive, onde os motoristas abusam da velocidade. 
Indicação nº 469/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, no sentido de ser feita uma lombada 
na Rua Antonio Silveira Patrício, altura do número 50, Loteamento 
Residencial Colina dos Ipês, Serra Negra, sendo este um pedido dos 
moradores do referido loteamento, vez que estão ocorrendo diversos 
acidentes no local, sempre ocasionados por excesso de velocidade dos 
veículos. Indicação nº 470/2015, de autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica ao Departamento de Estradas de Roda-
gem - D.E.R., para que determine ao setor competente, no sentido de 
ser retirada toda a terra, depositada recentemente durante as obras 
realizadas ou de responsabilidade do DER, ao redor da SP-360, que 
liga os Municípios de Serra Negra a Amparo, mais precisamente em 
frente da belíssima igreja situada na Fazenda de propriedade da Famí-
lia Dib, Bairro das Posses, Serra Negra, bem como seja cortado o mato 
existente no local, vez que a terra e o mato estão tampando a visão 
daquela igreja que é centenária e trata-se de um ponto referencial tu-
rístico da Estância de Serra Negra. Indicação nº 471/2015, de autoria 
do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que adote a iniciativa de oficiar o Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER, para que seja determinado ao setor com-
petente, no sentido de ser retirada toda a terra, depositada recente-
mente durante as obras realizadas ou de responsabilidade do DER, ao 
redor da SP-360, que liga os Municípios de Serra Negra a Amparo, 
mais precisamente em frente da belíssima igreja situada na Fazenda de 
propriedade da Família Dib, Bairro das Posses, Serra Negra, bem 
como seja cortado o mato existente no local, vez que a terra e o mato 
estão tampando a visão daquela igreja que é centenária e trata-se de 
um ponto referencial turístico da Estância de Serra Negra. Indicação 
nº 476/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, 
que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao setor competente, no sentido de serem 
feitas 2 (duas) lombadas na Rua Hernani Alves da Silva, Loteamento 
Nossa Senhora de Lourdes, Bairro das Posses, em frente aos números 
33 e 125, vez que os motoristas estão trafegando com seus veículos em 
altíssima velocidade, o que pode gerar sérios acidentes e atropelamen-
tos, considerando que aquela via pública é muito movimentada. Indi-
cação nº 479/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Al-
meida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido de realizar poda de árvores em toda a 
extensão da Rua Agostinho de Oliveira, Loteamento Belvedere do 
Lago, principalmente na altura dos números 605/608. Indicação nº 
480/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de realizar poda de árvores em toda a exten-
são da Rua Waldemar da Costa Gomes, Loteamento Belvedere do 
Lago. Indicação nº 481/2015, de autoria do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, no sentido de realizar poda de árvores 
em todas as ruas do Loteamento Belvedere do Lago. Indicação nº 
482/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
indica à C.P.F.L., para que determine ao setor competente, no sentido 
de realizar poda de árvores em toda a extensão da Rua Agostinho de 
Oliveira, Loteamento Belvedere do Lago, principalmente na altura 

dos números 605/608. Indicação nº 483/2015, de autoria do vereador 
Roberto Sebastião de Almeida, que indica à C.P.F.L., para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de realizar poda de árvores em 
toda a extensão da Rua Waldemar da Costa Gomes, Loteamento Bel-
vedere do Lago. Indicação nº 484/2015, de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, que indica à C.P.F.L., para que determine 
ao setor competente, no sentido de realizar poda de árvores em todas 
as ruas do Loteamento Belvedere do Lago. Indicação nº 485/2015, de 
autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no 
sentido de ser prontamente atendida à solicitação dos moradores dos 
Loteamentos Belvedere do Lago, Alto da Boa Vista e Jardim Paulista, 
todos situados no município de Serra Negra, conforme abaixo assina-
do em anexo, no sentido de ser alterada a definição de zoneamento 
urbano dos loteamentos acima referidos, passando a serem exclusiva-
mente residenciais, bem como a regularização do padrão mínimo de 
tipo e área de construção, inclusive limitando a 2 (dois) pavimentos e 
habitações coletivas. Indicação nº 486/2015, de autoria do vereador 
Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor competente, no sentido de ser dispo-
nibilizada a rede de esgoto na Rua Armando Argentini. Indicação nº 
487/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de serem adotados os procedimentos necessá-
rios para a regularização das calçadas das Ruas Norberto Quaglio e 
Armando Argentini. Indicação nº 488/2015, de autoria do vereador 
Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor competente, no sentido de serem fei-
tas lombadas na altura dos números 07 e 20 da Rua Claudio Beline 
Baroni, vez que os motoristas estão trafegando com seus veículos em 
altíssima velocidade, gerando o sério risco de acidentes/atropelamen-
tos. Indicação nº 489/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de serem feitas lombadas na al-
tura dos números 47, 400 e 486 da Rua Armando Argentini, vez que os 
motoristas estão trafegando com seus veículos em altíssima velocida-
de, gerando o sério risco de acidentes/atropelamentos. Indicação nº 
490/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de serem fiscalizadas as obras de pavimenta-
ção asfáltica nas Ruas Waldemar da Costa Gomes e Waldemar Pinto 
da Silva. Indicação nº 491/2015, de autoria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, no sentido de serem adotados os pro-
cedimentos necessários para a regularização definitiva dos cadastros 
municipais dos loteamentos acima descritos, bem como a uniformiza-
ção de nome definitivo junto à Prefeitura Municipal de Serra Negra e 
demais órgãos e setores públicos. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminhamento das indicações aos setores competen-
tes para, dentro do possível, serem adotadas as medidas cabíveis. Não 
havendo nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 490/2015, de autoria do vereador Ricar-
do 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 quais apresentações/eventos/shows estavam incluídos na pro-
gramação do Festival de Inverno de Serra Negra - 2015 e que não fo-
ram realizados, informando os motivos da não realização de cada 
apresentação/evento/shows. Posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 491/2015, de au-
toria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que solici-
ta, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se possui denominação oficial a Rodoviária localizada na 
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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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Praça Sesquicentenário. Posto em discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 493/2015, de autoria 
do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis 
se a Rua que tem seu início à esquerda da SP-360 - Rodovia Engenhei-
ro Constâncio Cintra - sentido Serra Negra/Amparo, em frente às 
Empresas “Móveis Nadalini” e “IG Equipamentos para Água Mine-
ral”, e término na “Cervejaria Dortmund” é uma via pública ou é de 
propriedade particular. Caso seja uma via pública, informar se possui 
denominação oficial e quais os melhoramentos nela existentes. Posto 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 502/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marque-
zini, que solicita, na forma regimental, após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que, com 
o auxílio dos setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis as 
informações e documentos abaixo solicitados, todos referentes ao 
Clube do Passarinheiro, com sede no município de Serra Negra, no 
Loteamento Alto das Palmeiras. 1) Qual a atual situação do Clube dos 
Passarinheiros do município de Serra Negra, com sede no Loteamento 
Alto das Palmeiras? 2) O imóvel que abriga atualmente a sede do Clu-
be dos Passarinheiros de Serra Negra, localizado no Loteamento Alto 
das Palmeiras, é de propriedade particular ou pertence ao município 
de Serra Negra? 3) Caso o imóvel pertença ao município de Serra Ne-
gra, informar desde que data o Clube dos Passarinheiros possui sua 
sede naquele próprio, encaminhando cópia integral do contrato, li-
cença e autorização concedida pela Prefeitura Municipal de Serra Ne-
gra para tal finalidade. 4) Qual a finalidade institucional do Clube dos 
Passarinheiros de Serra Negra? Encaminhar cópias dos documentos 
de criação e abertura deste clube. 5) Encaminhar cópia do cartão do 
CNPJ do Clube dos Passarinheiros de Serra Negra. 6) O Clube dos 
Passarinheiros de Serra Negra recebe algum tipo de auxílio ou mesmo 
subvenção financeira da Prefeitura Municipal de Serra Negra? Em 
caso positivo qual o auxílio ou o valor desta subvenção e por qual fina-
lidade ela é/são concedida(s)? 7) O Clube dos Passarinheiros de Serra 
Negra é uma entidade com ou sem fins lucrativos? 8) No caso do imó-
vel que atualmente vem servindo como sede do Clube dos Passari-
nheiros seja de propriedade do município de Serra Negra, informar 
quais os motivos levaram a destinação daquele próprio público para o 
Clube dos Passarinheiros. 9) Quais e em que datas foram realizados os 
últimos 5 (cinco) eventos organizados pelo Clube dos Passarinheiros 
de Serra Negra e se estes eventos tiveram algum tipo de apoio por par-
te da Prefeitura Municipal de Serra Negra? Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
532/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
solicita, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio 
dos setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis, as informa-
ções e documentos abaixo solicitados, todos referentes às obras do 
loteamento que vem sendo aberto no município de Serra Negra, nas 
proximidades do Loteamento Jardim Primavera e ao lado da parte fi-
nal do Condomínio Ecológico - Empreendimento Sustentável - que 
vem sendo construído na Rua Armando Argentini. 1) Em que data de-
ram início as obras de terraplanagem? 2) No local será construído um 
loteamento? 3) Em caso positivo, tratando-se de que loteamento, in-
formar o nome do mesmo. 4) Quais as obras de infraestrutura serão 
realizadas no local? 5) A quem pertence o imóvel? 6) Quem é o res-
ponsável pelas obras e a construção naquele local? 7) Houve aprova-
ção da Prefeitura Municipal de Serra Negra para as obras que estão 
sendo realizadas no local? 8) Encaminhar cópia da autorização/alvará 
ou autorização concedida pela Prefeitura Municipal de Serra Negra 
para a realização daquelas obras. 9) Foi realizado previamente o Estu-
do de Impacto Ambiental para a aprovação pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra das obras naquele local? 10) Encaminhar cópia inte-
gral do Estudo de Impacto Ambiental realizado. 11) Encaminhar cópia 

integral do projeto das obras que serão realizadas no local, bem como 
do respectivo memorial descritivo. 12) Encaminhar cópia do Decreto 
Municipal que autorizou o referido loteamento. 13) O loteamento está 
legalmente e totalmente regularizado? Não estando legalizado até a 
presente data, informar quais os requisitos ou procedimentos devem 
ser realizados para a sua legalização e em que data serão realizadas. 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 494/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o 1º PELOTÃO DE POLÍCIA MILITAR DE 
SERRA NEGRA e aos DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS 
DE NOSSO MUNICÍPIO, pela belíssima Solenidade de Entrega de 
Certificados à turma de formandos do Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas e à Violência (PROERD) no último dia 01 de julho 
de 2015. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência aos 
formandos, ao 1º Ten. PM - Comandante Fabiano de Faria Vaz de 
Mello, ao Cb PM Paula, ao Cb PM Cezar, ao GM França, às diretoras 
das Escolas: “Professora Amélia Massaro”, “Professora Franca Fran-
chi”, “Lourenço Franco de Oliveira”, “Maria do Carmo de Godoy Ra-
mos”, “Nair de Almeida” e “Deputado Romeu de Campos Vergal”, ao 
Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Silos de Araújo, Juiz de Direito 
da Comarca de Serra Negra, a Excelentíssima Senhora Juliana Maria 
Finati, Juíza de Direito da Comarca de Serra Negra, ao Excelentíssimo 
Senhor Leonardo Carvalho Bortolaço, Promotor de Justiça da Co-
marca de Serra Negra, ao Ilustríssimo Senhor Rodrigo Cantadori, De-
legado de Polícia, ao Excelentíssimo Senhor Antonio Luigi Ítalo Fran-
chi, Prefeito Municipal de Serra Negra, ao Excelentíssimo Senhor 
Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo e ao Excelen-
tíssimo Senhor Doutor Fernando Grella Vieira, Secretário Estadual de 
Segurança Pública. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Requerimento nº 495/2015, de autoria do ve-
reador Cesar Augusto Oliveira Borboni, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e aplausos para com EVANDRO DA 
SILVEIRA BUENO, pela sua recente contratação como Engenheiro 
Agrônomo para a Casa da Agricultura de Serra Negra. O jovem Enge-
nheiro Agrônomo, formado pela Universidade Federal de São Carlos, 
em muito vai ajudar os agricultores de Serra Negra. Rogamos a Deus 
felicidades e sucesso nesta nova empreitada. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
496/2015, de autoria dos vereadores Cesar Augusto Oliveira Borboni 
e Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e aplausos para com o senhor NESTOR 
DE TOLEDO MARCHI - P.V., pela sua recente nomeação para a Se-
cretaria da Agricultura de Serra Negra. Quero acreditar que Nestor na 
sua simplicidade, independência e dedicação realizará um grande tra-
balho frente a esta secretaria. Nestor é pessoa da roça, é comprometi-
do com a agricultura. Acredito ser o homem certo para a secretaria 
certa. Nestor já conseguiu a concretização e contratação do engenhei-
ro agrônomo, bem como também já definiu a data para coleta de em-
balagens de agrotóxicos. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenageado e também aos senhores Carlos Eduar-
do Martirani, Mateus Felipe Brust, José Alfredo Dallari Junior, Fabio 
José Cavalini, Antonio Aparecido Ioriatti, Antonio Carlos Dallari Ju-
nior, Ari Rodrigues da Silva, Artur Benedito Lourenço Nunciaroni, 
Ary Vicentini de Godoy, Hugo Ceccheti, Liliane Miguel Geraldi, Mar-
celo Silotto, Marcio Roberto Dias, Natailde Miguel Geraldi, Osvair 
Silotto Ciambelli, Regiane Buersi Longo, Simone Miguel Geraldi, seus 
colegas do Partido Verde que o apoiaram nesta decisão. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 497/2015, de autoria do vereador Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com os profissionais ADEMIR MARQUES BATISTA e 
EDGAR MARQUES BATISTA, conceituados e conhecidíssimos Bar-
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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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beiros do município de Serra Negra, que há 60 (sessenta) anos desem-
penham esta belíssima profissão em nossa cidade, sempre com atendi-
mento personalizado, a realização de excelentes serviços, que 
agradam toda a sua extensa lista de clientes. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ciência aos homenageados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimen-
to nº 498/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos 
para com os proprietários da HAMBURGUERIA DA SERRA, que em 
breve será inaugurada no município de Serra Negra, na Avenida Go-
vernador Laudo Natel, número 84, Loja 11, que certamente se tornará 
a mais nova opção de alimentação para os Serranegrenses e turistas 
que buscam se deliciar durante as refeições que podem ser desfrutadas 
por toda a família, oferecendo variações no cardápio, oferecendo pro-
dutos e ingredientes de qualidade, desejando muito sucesso nesta 
nova empreitada. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ci-
ência ao proprietário e a todos os funcionários e demais colaborado-
res. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 499/2015, de autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita consignação em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com o casal IRINEU CAMPOS e LOURDES B. 
CAMPOS, pela comemoração de suas Bodas de Diamante no último 
dia 17 de julho de 2015. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal homenageado. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 500/2015, de 
autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratulações e aplausos pela inauguração da con-
ceituada Lanchonete da Rede SUBWAY no município de Serra Negra, 
ocorrida em 22 de julho de 2015, situada na Rua Duque de Caxias, nú-
mero 58, tratando-se da mais nova deliciosa opção de alimentação 
para os Serranegrenses e turistas, desejando muito sucesso a todos os 
seus idealizadores. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos proprietários da Lanchonete Subway de Serra Negra, bem 
como a todos os seus funcionários e colaboradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimen-
to nº 501/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que 
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com a nova formação do Conselho Diretor do ROTARY CLUB DE 
SERRA NEGRA, cuja cerimônia festiva de posse ocorreu no dia 17 de 
julho de 2015 no Hotel Firenze. Da decisão desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos senhores: Bernhard Griesinger - Presidente; Le-
andro Affonso Tomazi - Vice-Presidente; Anacleto D. Tavoni - 1º Se-
cretário; Vania M. Sampaio - Protocolo; Mariana Guerra Fiorante - 
Tesoureira, extensivo a todos os integrantes do Rotary Club de Serra 
Negra. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 503/2015, de autoria do vereador Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, que solicita consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para com TODOS OS AGRICULTORES 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA, pela comemoração do Dia do 
Agricultor transcorrido no último dia 28 de julho, parabenizando pelo 
empenho e dedicação no cultivo dos alimentos imprescindíveis à po-
pulação. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dado conheci-
mento aos agricultores do município de Serra Negra, através do Se-
cretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, senhor 
Nestor de Toledo Marchi e ao Sindicato Rural do município de Serra 
Negra. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 504/2015, de autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solicita consignação em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com os atletas serranos de Jiu-Jitsu CLARKES-
SON RENATO DOS SANTOS - Medalha de Ouro na categoria pesa-
díssimo adulto faixa branca, SANDRO ROBBI - Medalha de Ouro na 
categoria pesadíssimo adulto faixa branca máster, DANIEL JOSÉ 
RODRIGUES - Medalha de Bronze na categoria pluma faixa branca 
máster e MARCO ANTÔNIO ARGENTO - Medalha de Ouro na ca-
tegoria faixa preta meio pesado sênior. Da decisão desta Casa, requei-

ro mais, seja dada ciência aos homenageados. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
505/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com os organizadores do 13º ADVENTURE IN SERRA OFF ROAD - 
Encontro de Jeeps, Motos e Gaiolas, pela organização e belíssimo 
evento ocorrido entre os dias 31 de julho e 02 de agosto de 2015, no 
Centro de Convenções Circuito das Águas. Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência a equipe organizadora do evento. Posto 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 531/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco An-
drade Guerreiro, que solicita consignação em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com os proprietários da nova loja INFOSERRA 
INFORMÁTICA E PAPELARIA, inaugurada dia 03 de agosto de 
2015, situada na Rua Irmã Dulce, número 65, centro, Serra Negra, ofe-
recendo produtos e serviços de alta qualidade, sempre com o atendi-
mento atencioso e primoroso, parabenizando também pelo investi-
mento em nosso município, bem como pela belíssima loja, de extremo 
bom gosto. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência aos 
proprietários, extensivo a todos os funcionários e colaboradores. Pos-
to em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 506/2015, de au-
toria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Primo de 
Mattei. Requerimento nº 507/2015, de autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do senhor Darcy Victorino. Requerimento nº 
508/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor José Marciano Moreira. Requerimento nº 509/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia 
Fortunato da Silva. Requerimento nº 510/2015, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo falecimento da senhora Jandira Cardoso Rodri-
gues. Requerimento nº 511/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor Décio Olivotto. Requerimento nº 
512/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Margarida Guerra Gallazzi. Requerimento nº 513/2015, 
de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor 
Nelson de Moraes. Requerimento nº 514/2015, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Pereira de Je-
sus. Requerimento nº 515/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor Luiz Dionisio de Araújo. Requerimento 
nº 516/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento 
do senhor Pedro Domingues de Souza. Requerimento nº 517/2015, de 
autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Adel-
mo José Bronetti. Requerimento nº 518/2015, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo falecimento da senhora Shirley Rodrigues Perei-
ra. Requerimento nº 519/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da senhora Euphidia Edlinger Scaglioni. Requeri-
mento nº 520/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Irene Testa Marchi. Requerimento nº 521/2015, de 
autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José 
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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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Ferreira Junior. Requerimento nº 522/2015, de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento da jovem Angela Godoy Scachetti. Re-
querimento nº 523/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Geraldina Rosa da Silva. Requerimento nº 
524/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor Julio Luiz Pinto. Requerimento nº 525/2015, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Marcilio Annibal. 
Requerimento nº 526/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor José Aparecido Cardoso. Requerimento nº 
527/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor Manoel de Freitas Filho. Requerimento nº 528/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Al-
ves Batista. Os requerimentos de pesar são de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, sendo os mesmos deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado às famílias enlutadas. ORADORES: usa-
ram da palavra os vereadores Edson B. O. Marquezini, Roberto Se-
bastião de Almeida, Ricardo Favero Fioravanti, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Demétrius Ítalo Franchi, Cesar Augusto Oliveira 
Borboni e Danilo Francisco Andrade Guerreiro. 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, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número regimental, passou-se à discussão e à 
votação dos projetos constantes da pauta. Primeiramente, atendendo 
ao pedido verbal formulado pelo vereador Ricardo Favero Fioravanti, 
o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra – verea-
dor Danilo Francisco Andrade Guerreiro, colocou em votação a pror-
rogação do tempo de duração da presente sessão ordinária, pelo perí-
odo de mais 01 (uma) hora, sendo a solicitação aprovada por 
unanimidade (09 votos). I - 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 
40/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
dispõe sobre a instituição de campanha educativa para conscientiza-
ção da população sobre o tema “Maio Amarelo”, na tentativa de se 
evitar e baixar os altos índices de mortes e acidentes no trânsito, con-
forme especifica e dá outras providências. Primeiramente foi proferi-
da a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cul-
tura, Educação, Esporte e Turismo, c) de Assuntos de Segurança Pú-
blica e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e, d) de 
Finanças e Orçamento. 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 Expli-
cações 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 10 de agosto de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, decla-
rando encerrada a presente sessão às 23h44min, 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-

DECRETO LEGISLATIVO nº 325, DE 2015

Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2015
Autoria: Vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao Excelentís-
simo Senhor Doutor José Renato Nalini)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao 
Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ RENATO NALINI.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em 
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, es-
pecialmente convocada para esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Le-
gislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 
de agosto de 2015.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ LUIZ BERTEVELLO
Secretário da Mesa Diretora

 Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, na data supra.

JOÃO ALCIDES DEI SANTI
Secretário Geral Administrativo

RESOLUÇÃO Nº 393, DE 2015

Projeto de Resolução nº 02/2015
Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

 (Dispõe sobre a criação de Comissão de Representação)

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
NEGRA, no exercício de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga a seguinte 
Resolução:

Art. 1º Fica criada uma COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO, com 
o fim de representar a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra, na busca de recursos públicos para investimento no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, na cidade de Brasília/DF, durante os dias 11 
de agosto de 2015 a 14 de agosto de 2015. 

 Art. 2º A Comissão de Representação criada por esta Resolu-
ção será composta por até 03 (três) membros e findará suas atividades 
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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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em 14 de agosto de 2015.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por con-
ta de dotação própria do orçamento vigente da Câmara Municipal de 
Serra Negra, suplementada se necessário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 
de agosto de 2015.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ LUIZ BERTEVELLO
Secretário da Mesa Diretora

  
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hidro-

mineral de Serra Negra, na data supra. 

JOÃO ALCIDES DEI SANTI
Secretário Geral Administrativo

RESOLUÇÃO Nº 394, DE 2015

Projeto de Resolução nº 03/2015
Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

 (Dispõe sobre a criação de Comissão de Representação)

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
NEGRA, no exercício de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga a seguinte 
Resolução:

Art. 1º Fica criada uma COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO, com 
o fim de representar a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra na cidade de Brasília/DF, na busca de recursos públicos 
para investimento no Município de Serra Negra/SP e para participa-
rem do evento “Marcha dos Vereadores 2015”, promovido pela UVB 
- União dos Vereadores do Brasil, durante os dias 18 de agosto de 2015 
a 21 de agosto de 2015. 

Art. 2º A Comissão de Representação criada por esta Resolução 
será composta por até 03 (três) membros e findará suas atividades em 
21 de agosto de 2015.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por con-
ta de dotação própria do orçamento vigente da Câmara Municipal de 
Serra Negra, suplementada se necessário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 
de agosto de 2015.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ LUIZ BERTEVELLO
Secretário da Mesa Diretora

  
  Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância 

Hidromineral de Serra Negra, na data supra. 

JOÃO ALCIDES DEI SANTI
Secretário Geral Administrativo

ISENÇÃO IPTU / 2016

A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que a partir de 10 de 
agosto de 2015 os Aposentados, Pensionistas e Proprietários de imó-
veis com até 70 m² de construção interessados na obtenção de ISEN-
ÇÃO “IPTU/2016” a apresentarem documentação junto a Recepção 
da Prefeitura de Serra Negra.

· ISENÇÃO IPTU APOSENTADO

Apresentar os seguintes:-

-Fotocópia do espelho do IPTU

-Fotocópia de Comprovante de Residência (Água, luz ou telefone)

-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho

-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada 

(que conste que o requerente possui somente um imóvel)

-Extrato do recebimento da Aposentadoria* (atualizada) 

*R$ 2.758,00 Teto Máximo (Exercício de 2015)

-Declaração que é domiciliado a mais de 5(cinco) anos no Muni-

cípio e que a renda não ultrapasse 3,5(três e meio) salários mínimos**

** (constante no requerimento especifico)                                      

· ISENÇÃO IPTU 70 M²

Apresentar os seguintes:-

-Fotocópia do espelho do IPTU

-Fotocópia de Comprovante de Residência (Água, luz ou telefone)

-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho

-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada

 (que conste que o requerente possui somente um imóvel)

-Declaração de que é possuidor somente de um imóvel e que usa o 

mesmo para residência.*

* (constante no requerimento especifico)
                                   
Os requerimentos estão disponíveis para impressão no endereço 

www.serranegra.sp.gov.br no espaço da Secretaria Municipal da Fa-
zenda nos ícones “Isenção IPTU” e “Requerimentos Diversos” ou na 
Recepção da Prefeitura Municipal de 2ª a 6ª feiras das 08:00 as 11:30 
e 13:00 as 18:00 hs.

Não deixe para última hora evitando filas e complicações, pois o 
prazo final encerra-se em 10 de outubro de 2015. 
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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

Sexta-feira, 14 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 449 19

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂN-

CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N. 005/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  OSMAR LUCIANETI QUEVEDO ME.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PARA 

APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO 2015.
VALOR – 12.000,00
DATA – 03/07/2015
INEXIGIBILIDADE N. 005/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ACTHOS PRODUÇÕES ARTISTICAS E CI-

NEMATOGRAFICA LTDA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PARA 

APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO 2015.
VALOR – 18.000,00
DATA – 03/07/2015
INEXIGIBILIDADE N. 005/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  GEORGES PROMOÇÕES ARTISTICAS 

LTDA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PARA 

APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE INVERNO 2015.
VALOR – 12.000,00
DATA – 03/07/2015

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 005/2011

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA –  JOSE ROMILDO LUIZ DOS SANTOS.
OBJETO – EXPLORAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICO MUNI-

CIPAIS.
PRAZO – 12 MESES
DATA – 24/07/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 35/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 11/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LEITE 

EM PÓ INTEGRAL.
     Aos 22 dias do mês de Abril de 2015, de um 

lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, ins-
crita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA responsável 
pelo Pregão Presencial nº 11/2015, e de outro lado, a empresa adjudi-
catária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, 
com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de com-
promisso de fornecimento, observada as condições estabelecidas no 
ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 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.
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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, 14 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 449 20

Empresa: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA 
CNPJ nº: 07.747.780/0001-87
Endereço: ROD BR 040, KM 691, FAZENDA DAS PEROBAS, 

S/N – MORADA NOVA – CONTAGEM – M.G. – CEP: 32.145-480
Telefone: 11-3057-2336
Representada por: EVANDRO PACONIO DA SILVA

Item Quant. 
Estima-

da

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 8 . 0 0 0 
Kg

LEITE EM PÓ 
INTEGRAL, em-
balagem de 400 
gramas de acordo 
com legislação vi-
gente. Enriquecido 
com, no mínimo, as 
seguintes vitami-
nas A, C, D, B1, B2, 
B6, PP, ácido fólico 
e minerais, ferro 
quelato, iodo, zin-
co. Devidamente 
rotulado de acordo 
com a legislação 
vigente. O prazo 
de validade dos 
produtos, quando 
da entrega, deverá 
corresponder a, no 
mínimo, 2/3 da sua 
validade total.

Pink 13,30 106.400,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 

Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de 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. 11/2015, 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$ 

106.400,00 (Cento e seis mil quatrocentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 

de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-

Lei nº. 3.847 de 11 de agosto de 2015

Projeto de Lei nº 40/2015
Autoria: Vereador Roberto Sebastião de Almeida

(Dispõe sobre a instituição de Campanha Educativa para cons-
cientização da população sobre o tema “MAIO AMARELO”, para 
evitar e baixar os altos índices de mortes e acidentes no trânsito, con-
forme especifica e dá outras providências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
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. Por esta Lei, fica instituído no âmbito do Município de 
Serra Negra/SP, a campanha de conscientização da população “Maio 
Amarelo”.

Parágrafo único. A campanha de que trata o caput do presente ar-
tigo, será composta por ações de conscientização e educação da po-
pulação, com duração de 30 (trinta) dias, a ser realizada anualmente 
no mês de maio, coincidindo assim, com o movimento nacional articu-
lado entre poder público e a sociedade civil espalhados em todo o país.

Art. 2º. A campanha “MAIO AMARELO” tem como finalidade 
principal conscientizar a população sobre os altos índices de mortes 
e feridos causados pelos acidentes de trânsito em todo o mundo, cha-
mando a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, feri-
dos e sequelados permanentes no trânsito no país e no mundo, mobi-
lizando o envolvimento dos órgãos de governos, empresas, entidades 
de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.

Parágrafo único. Tem também a campanha aqui instituída, o con-
dão de conscientizar toda a população e principalmente aos mais jo-
vens, do quão importante para nossas vidas é a consciência da direção 
segura, sem excessos, o que assim sendo feito, diminui e em muitas 
vezes evita acidentes que podem trazer a morte ou deixar sequelas ir-
reversíveis.

Art. 3º. Dentre todas as atividades e procedimentos que poderão 
ser colimados visando à consecução do objeto de que trata a presente 
Lei, a campanha poderá produzir e utilizar:

I - palestras, simpósios e outros eventos;
II - interação de toda a sociedade civil do Município;
III - participação efetiva das autoridades que tratam do assunto 

sobre transporte e demais autoridades afins;
IV - implantação de fórum de debates entre as autoridades e enti-

dades civis organizadas do Município;
V - de igual forma com as autoridades policiais civis e militares;
VI - distribuição de cartilhas educativas para os alunos do ensino 

fundamental e para a população em geral;
VII - campanha publicitária, que deve envolver a divulgação por 

meio de “outdoors”, “busdoor”, adesivos, divulgação pela mídia ra-
diofônica, televisiva e jornais em forma de mensagens de advertência 
sobre a campanha “MAIO AMARELO”, visando assim, evitar mortes 
e a diminuir acidentes no trânsito;

VIII - procedimentos e providências outras que se fizerem neces-

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-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 22 de Abril de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) ALNUTRI ALI-
MENTOS LTDA EVANDRO PACONIO DA SILVA
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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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sárias.
Art. 4º. A referida campanha, em virtude de sua multiplicidade 

de atividades e da diversidade de segmentos sociais, será coordena-
da pela Prefeitura Municipal de Serra Negra, através de seus órgãos 
competentes, que gestionarão visando uma efetiva e profunda parti-
cipação popular.

Parágrafo único. A Administração Pública Municipal poderá fir-
mar convênios com entidades públicas e privadas visando à consecu-
ção da presente Lei.

Art. 5º. A presente Lei será objeto de regulamentação pelo Poder 
Executivo Municipal.

Art. 6º. Fica autorizado que as despesas decorrentes com a exe-
cução da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento municipal, suplementadas se necessário, bem como atra-
vés da formalização de convênios ou parcerias a serem firmados com 
entidades públicas ou privadas. 

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 
de agosto 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 4.418 de 29 de julho de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
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$ 

17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 4.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.339030.01 
Material de consumo   R$ 3.500,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01 
Material de consumo   R$ 10.000,00

Total     R$ 17.500,00

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

01.01.04.122.0002.2.002.339032.01 
Material de distribuição gratuita R$ 810,00
01.01.04.122.0002.2.002.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 1.470,00
01.01.04.122.0002.2.002.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 220,00
05.01.27.812.0009.2.012.339039.01 

Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.100,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 4.300,00
07.01.04.122.0012.2.014.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 2.600,00

Total    R$ 17.500,00

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, 29 
de julho 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 4.419 de 29 de julho de 2015

(Dispõe sobre a adoção de medidas administrativas de racionali-
zação, controle e gestão fiscal no âmbito da Prefeitura Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra Negra, e dá outras providências)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio 
de 2000, define princípios e medidas para regular a gestão fiscal das 
contas públicas; 

CONSIDERANDO que a responsabilidade na gestão fiscal pres-
supõe ação planejada e transparente, a fim de se prevenir riscos e cor-
rigir eventuais desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas pú-
blicas;

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública obser-
var e cumprir as metas de resultados entre receitas e despesas e obe-
diência a limites e condições no que se refere a renúncia de receita e 
geração de despesas; e

CONSIDERANDO, finalmente, esta Administração Municipal 
tem pautado suas ações nos princípios consagrados no artigo 37 caput 
da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da publici-
dade, da transparência, da eficiência e da moralidade, 

DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas 

básicas para a racionalização, controle orçamentário e contenção de 
despesas.

I – observação do controle centralizado da frota oficial de veículos 
pela Secretaria Municipal de Serviços Municipais;

II – suspensão de eventos que gerem despesas ao erário municipal, 
a exceção dos eventos considerados de caráter cogente que deverão 
ser realizados dentro do planejamento sistêmico da respectiva pasta 
de Governo, com redução de despesas e custos que não comprome-
tam a sua essência básica;

III – realinhamento do planejamento de novos investimentos no 
âmbito do Município de Serra Negra, excetuando-se aqueles conside-
rados constitucionalmente necessários, como saúde, educação e segu-
rança, bem como obras de interesse público, previamente autorizadas 
pelo Chefe do Executivo Municipal;
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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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IV – suspensão da convocação de servidores para prestação de 
serviços que possam gerar horas extraordinárias, excetuando-se os 
casos submetidos à deliberação do Secretário da respectiva pasta, 
sempre em conjunto com o Secretário de Governo;

V – suspensão de concessão de:
a) novas gratificações na prestação de serviços extraordinários, 

quando não autorizados prévio e expressamente pelo Prefeito Muni-
cipal;

b) novas licenças para tratar de interesses particulares, quando so-
brevier, daí, a necessidade de nomeações para suprir as necessidades 
do cargo/emprego;

c) Gozo de férias ou licença prêmio, quando implicar em substitui-
ções ou convocações;  

VI – a redução significativa em relação à média dos gastos realiza-
dos até 30 de junho do exercício corrente, no que se refere a:

a) água;
b) energia elétrica;
c) telefonia;
d) combustíveis e outros materiais de consumo; e
e) serviços de terceiros prestados por pessoas físicas e/ou jurídicas.
VII – Ficará sujeita à manifestação prévia das respectivas Secre-

tarias de Planejamento e Gestão Estratégica, Governo e Fazenda, a 
emissão da ordem de fornecimento de materiais e serviços já licitados, 
porém não liquidados.

Parágrafo único. As autorizações emitidas em desacordo com o 
presente artigo serão de responsabilidade exclusiva de quem as emitir. 

Art. 2º. Ficam as Secretarias de Planejamento e Gestão Estratégi-
ca, Governo e Fazenda autorizadas a adotarem outras medidas com-
plementares necessárias ao cumprimento do objeto fixado no presen-
te Decreto.

Art. 3º. As medidas previstas no presente Decreto vigorarão até 31 
de dezembro de 2015. 

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 
de julho 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 4.420 de 29 de julho de 2015

(Retifica nomes de membros nomeados para integrarem o Con-
selho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 

DECRETA:
Art. 1º. Ficam retificados os nomes dos membros nomeados através 

do Decreto nº. 4.417, de 17 de julho de 2015, para integrarem o Con-
selho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, no que segue:

Onde se lê: “Suplente: Benedita Viviane Anibal Carraro (recon-

duzida)”
Leia-se: “Suplente: Benedita Viviani Anibal Carraro (reconduzi-

da)”
Onde se lê: “Titular: Olavo Celso Kahan da Silveira”
Leia-se: “Titular: Olavo Celso Kahn da Silveira”
Onde se lê: “Suplente: Gustavo Wellington Faria Gianotti”
Leia-se: “Suplente: Gustavo Wellington Faria Guidetti”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 
de julho 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 4.421 de 30 de julho de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
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$ 

35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

04.01.12.361.0005.2.006.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 7.200,00
04.01.12.365.0005.1.003.449051.01 
Obras e instalações   R$ 5.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.700,00
09.01.04.122.0014.2.016.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.700,00
12.01.23.695.0017.2.022.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01 
Material de consumo   R$ 6.600,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 7.000,00

Total     R$ 35.200,00

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

03.01.08.241.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.700,00
04.01.12.365.0005.2.008.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 7.200,00
04.01.12.365.0005.2.008.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 5.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.700,00
09.01.04.122.0014.2.016.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 200,00



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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09.01.04.122.0014.2.016.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 1.500,00
12.01.23.695.0017.2.022.339030.01 
Material de consumo   R$ 3.300,00
13.01.15.452.0018.2.023.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 3.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 1.800,00
13.01.26.782.0018.2.024.339030.01 
Material de consumo   R$ 800,00
13.01.26.782.0018.2.025.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.000,00

Total     R$ 35.200,00

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

A Prefeitura Municipal de Serra Negra por meio da 
Secretaria da Educação e Cultura com apoio e orga-
nização da Escola Profissionalizante “José Franco de 
Godoy”  promovem gratuitamente diversos cursos no 
mês de agosto. 

Informações podem ser adquiridas no fone (19) 
3842-2496 ou ir pessoalmente na Escola Profissiona-
lizante da Praça Lions, ao lado do Postão de Saúde.

São eles:

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 30 
de julho 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 -

Novas turmas dos cursos da Escola Profissionalizante 
estão sendo formadas em Agosto

- Auxiliar de Cozinha (início dia 17);
- Designer de sobrancelha e Renna;
- Maquiagem;
- Manicure, Pedicure, unhas artísticas;
- Panificação, confeitaria;
- Mini bolo decorado (aula de cup cake recheado e de-
corado em 3D);
- Salgados assados;
- Assistente Administrativo;
- Doces Finos.

A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de So-
lidariedade participou do pri-
meiro dia de aula da segunda 
turma do curso de capacitação 
de iniciação básica de Auxi-
liar de Cabeleireiro da Esco-
la da Beleza, proporcionado 
pelo FUSSESP (Fundo Social 
de Solidariedade do Estado 
de São Paulo), dirigida pela 
primeira-dama Lu Alckmin. A 
primeira-dama fez a entrega 
das apostilas e das camisetas 
para a iniciação do curso. O 
curso acontece duas vezes por 
semana na sede da Escola Pro-
fissionalizante José Franco de 
Godoy, Praça Lions – Centro.

Cada curso é de capacita-
ção de iniciação básica, com 
duração que varia de dois a 

Segunda turma do Curso de Auxiliar 
de Cabeleireiro teve início nesta semana

quatro meses e os alunos re-
cebem certificação no térmi-
no. Os cursos são: Panifica-

ção; confeitaria; doces finos; 
maquiagem/designer e henna 
em sobrancelha; iniciação em 

patchwork, iniciação em de-
pilação; manicure/pedicure e 
unhas artísticas. 

A Diretora da Escola Pro-
fissionalizante orgulha-se de 
receber os novos alunos, “é com 
imensa satisfação que podemos 
recebê-los e com alegria de que 
sairão aptos para o mercado de 
trabalho, uma vez que já pode-
mos observar a qualidade que o 
curso oferece”, disse. Informa 
ainda que há outros cursos em 
andamento e continua aberto o 
período de cadastramento dos 
interessados, o mesmo deve-
rá telefonar nos números (19) 
3842-2496 ou 2467 e deixar o 
nome completo e número de 
RG para garantir a vaga em lis-
ta de espera.
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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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·        ISENÇÃO IPTU APOSENTADO

 Apresentar os seguintes documentos:
-Fotocópia do espelho do IPTU
-Fotocópia de Comprovante de Residência (Água, luz ou telefone)
-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho
-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada 
(que conste que o requerente possui somente um imóvel)
-Extrato do recebimento da Aposentadoria* (atualizada) 
*R$ 2.758,00 Teto Máximo (Exercício de 2015)
-Declaração que é domiciliado a mais de 5(cinco) anos no Município 
e que a renda não ultrapasse 3,5(três e meio)salários mínimos**
**(constante no requerimento especifico)                                      

·        ISENÇÃO IPTU 70 M²

Apresentar os seguintes documentos:
-Fotocópia do espelho do IPTU
-Fotocópia de Comprovante de Residência (Água, luz ou telefone)
-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho
-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada
 (que conste que o requerente possui somente um imóvel)
-Declaração de que é possuidor somente de um imóvel e que usa o 
mesmo para residência.*
*(constante no requerimento especifico)

Os requerimentos estão disponíveis para impressão no endereço 
do site da Prefeitura de Serra Negra (www.serranegra.sp.gov.br) , 
no espaço da secretaria municipal da Fazenda nos ícones “Isenção 
IPTU” e “Requerimentos Diversos” ou na recepção da sede de se-
gundas à sextas-feiras das 08h às 11h30 e 13h às 18h.

Não deixe para última hora evitando filas e complicações, pois o 
prazo final encerra-se em 10 de outubro de 2015. 

Isenção de IPTU/2016

A secretaria municipal da Fazenda comunica que a 
partir de 10 de agosto de 2014 os aposentados, pen-
sionistas e proprietários de imóveis com até 70 m² de 
construção interessados na obtenção de ISENÇÃO 
“IPTU/2015”, a apresentarem documentação junto a 
recepção da Prefeitura de Serra Negra.

 Fundo Social de Solidariedade de Serra Negra realizou o Bazar 
Beneficente, nos dias 08 e 09 de Agosto, das 8h às 18h, no saguão da 
sede do Paço Municipal, na Praça John Kennedy,s/n, Centro. 

Dentre os artigos para venda, o público pode encontrar roupas 
masculinas e femininas, cachecol e gorros, sapatos femininos, bolsas, 
roupa infantil e acessórios. Os itens são resultado de doações recebi-
das pelo Fundo Social ao longo do ano, bem como da Campanha de 
Agasalho 2015.

Para a Presidente e Primeira Dama o público foi satisfatório neste 
ano, “é gratificante poder realizar o bazar, uma vez que o valor arreca-
dado com a venda é sempre revertido para outras ações sociais, é um 
ciclo que não pára”, disse em agradecimento ao público que visitou o 
bazar.

  O Fundo Social de Solidariedade tem o objetivo de buscar maior 
envolvimento da sociedade na prática do trabalho voluntário para 
minimizar as necessidades sociais de grupos menos favorecidos.

 O Fundo Social recebe doações o ano inteiro. O munícipe que qui-
ser realizar doações pode entregar na sede do Fundo Social, situada na 
Av. João Gerosa,98. O telefone para informações é o (19)3842-2466.

Primeira Dama e Presidente e do Fundo 
Social de Solidariedade agradece 
a presença do público em Bazar 

Beneficente.
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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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fundos ao Hospital Santa Rosa de Lima, único hospital que atende 
todo o município de Serra Negra. A entrega ocorreu no show de En-
cerramento do Festival de Inverno 2015, realizado no domingo (02), 
às 20h, na Praça João Zelante.

Na tarde da última quarta-feira (05), o Prefeito Municipal e o 
Chefe de Governo procederam à entrega para a recente criada ONG 
Reviver - Organização Não Governamental, ao lado do promotor pú-
blico Leonardo Carvalho Bortolaço e ao presidente da ONG, Celso 
Maurício Civera. 

Segundo o Prefeito, “eu acredito e confio seriamente no trabalho 
que os membros desta recente criada ONG farão em prol do nosso 
hospital e conto com a participação e colaboração da nossa socieda-
de”, destacou o chefe do executivo. 

Para o presidente da ONG, “o destino da arrecadação dessa doa-
ção será discutido na próxima reunião com os membros da associação 
e, tão logo informaremos”, ressaltou Celso Mauricio Civera. Comuni-
ca que toda a primeira segunda-feira de cada mês, às 19h30min., na 
sala de reuniões do Hospital Santa Rosa de Lima acontecerá o encon-
tro dos membros fundadores e convida todos os interessados a parti-
ciparem. 

Para obter mais informações sobre a ONG, os interessados deve-
rão contatar o telefone da Promotoria de Justiça de Serra Negra, f. 
(19)3892-4946. O presidente ainda confirma em breve a abertura de 
um meio de comunicação através nas redes sociais do Facebook para 
manter contato com a população. 

 Quanto mais você doa, mais você abençoa!

O Prefeito Municipal esteve na tarde de hoje, 10 de agosto, em vi-
sita ao primeiro dia de obras da  Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) no loteamento Jd. Serra Negra. 

A companhia está investindo recursos orçados na ordem de R$ 2,3 
milhões que compreendem a implantação em redes coletoras, ligações 
domiciliares de esgoto, linha de recalque, emissário e estações eleva-
tórias de esgoto. A obra integra além do Jd. Serra Negra, o Jd. Nova 
Serra Negra e o Belvedere do Lago.

Desde 2012 o Prefeito Municipal e o Deputado Edmir Chedid 
(DEM) vêm trabalhando para a liberação dos recursos de financia-
mento do PAC2 (Programa de Aceleração de Crescimento), no valor 
de R$3,2 e em contrapartida R$170 mil da Prefeitura Municipal que 
na soma serão investidos em 4 mil metros de pavimentação asfáltica. 
O investimento total será de R$ 5,7 milhões no loteamento Jd. Serra 
Negra.

A comunidade do Jd. Serra Negra tem expectativa em relação a 
esta obra há algum tempo, “estamos todos muito contentes com o nos-
so prefeito que está trazendo qualidade de vida para nós e dignidade 
para viver com água e esgoto”, disse o morador João Antônio.

Outras autoridades também estiveram presentes, entre elas o 
vice-prefeito, o presidente e vereador da Câmara Municipal,  verea-
dores e ex-vereadores, o Chefe de Gabinete,  o secretário de Obras 

Prefeito visita início de obras da Sabesp no  Jd. Serra Negra  
Obra teve início em 10 de agosto

e Infraestrutura e contou com a presença do dirigente da Sabesp de 
Serra Negra, Gilberto Tamelini e engenheiros da Companhia.

O Prefeito Municipal acredita que com a chegada da infraestrutu-
ra básica da Sabesp a situação do impedimento de construções pode-
rá ser revertida e irá trabalhar em prol da população. 

Prefeito Municipal entrega viola autografada por 
Mazinho Quevedo à ONG Reviver

 O Prefeito Municipal e a 
Primeira Dama e Presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
receberam do violeiro Mazi-
nho Quevedo a doação de uma 
viola autografada para levantar 
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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

Sexta-feira, 14 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 449 26

A IV Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada na 
quarta-feira (5), no Palácio Primavera, tendo sido organizada pela Prefei-
tura Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social e pelo Conse-
lho Municipal de Assistência Social.

O evento reuniu usuários do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS, profissionais, integrantes de entidades assistenciais e demais seg-
mentos da sociedade interessados em debater políticas públicas no setor, 
cujo objetivo foi avaliar os dez primeiros anos do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) e elaborar diretrizes para o novo plano decenal (2016- 
2026).

A Conferência iniciou com os cordiais cumprimentos das autoridades 
presentes, teve a explanação da Secretária sobre a realidade da Assistên-
cia no município hoje e em seguida os presentes participaram de uma pa-
lestra cujo tema foi “Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026”.

 Na sequencia três grupos de trabalhos foram formados e elaboraram 
propostas que seguirão para a etapa estadual, que deve acontecer até o 
dia 19 de outubro. Os três subtemas trabalhados foram: 1 - O enfrenta-
mento das situações de (des)proteção social e a cobertura dos serviços, 
programas, projetos, benefícios e transferência de renda nos territórios; 
2 - O Pacto Federativo e a consolidação do Suas; e 3 – Fortalecimento da 
participação e do controle social para a gestão democrática.

Conferência Municipal de Assistência 
Social foi realizada dia 05

O Prefeito Municipal inaugurou na tarde da última sexta-feira, 
dia 07 de agosto, as novas dependências do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, em homenagem a “Olga Maria Amadeu 
Menegatti”.

O novo CRAS fica na Rua Santo Antonio, s/n, nas proximidades da 
escola municipal Maestro Fioravante Lugli, no bairro das Palmeiras; 
dispõe de ambientes acolhedores e amplos, banheiros adaptados para 
acessibilidade, além de salas multiuso e área externa de lazer, podendo 
atender os usuários e seus familiares. O investimento da obra foi cerca 
de R$225mil, recursos do Governo Federal.

O CRAS oferece espaço para integração de ações socioeducati-
vas, culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação 
para o mercado de trabalho com diversos cursos, programa de trans-
ferência de renda, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção 
violência e inclusão digital com aulas de informática.

No discurso do Prefeito Municipal, esta é mais uma importante 
obra na cidade para promover o benefício à população e promover 
cidadania. Para o Prefeito, “quero que fique gravado na memória das 
pessoas que a nossa gestão teve o cuidado de lembrar-se das pessoas 
que precisam de atendimento social e com assistência de qualidade. 

Novo CRAS de portas abertas!
Esse novo prédio seguirá em ritmo de crescimento”, salientou o chefe 
do executivo.

Para a secretária de Assistência Social , “o Cras trabalha com pre-
venção de risco e vulnerabilidade social. Estamos num local certo, ele 
atende ao território em que se encontra. É preciso lembrar que cada 
programa tem o seu acompanhamento a cada família e o seu tempo. 
O nome em homenagem a D.Olga foi muito bem vindo, ao lembrar-se 
dos bons exemplos dessa senhora com o trabalho social que realizou 
em Serra Negra”, destacou.  

Estiveram presentes na solenidade o prefeito, o vice-prefeito, a 
primeira-dama e presidente do Fundo Social e Solidariedade, o Chefe 
de Gabinete, o vereador e Presidente da Câmara Municipal, verea-
dores, o ex-vereador, secretários municipais, o assessor Nelson Koki 
, representando o Deputado Edmir Chedid (DEM), o Juiz da Vara da 
Infância Dr. Carlos Eduardo Silos de Araújo, a presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra 
Negra (CMDCA) , Karina Zeferino Rodrigues, familiares e esposo da 
homenageada, Nelson Menegatti, demais assessores e munícipes pres-
tigiaram a inauguração do novo CRAS.

A unidade já está em funcionamento.

Antes de finalizar o encontro foram eleitos os delegados que levarão 
essas propostas para a Conferência Estadual, tendo tanto representantes 
de trabalhadores do SUAS quanto usuários desta política.

 “Não basta apenas assistir, mas sim incluir as famílias e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, possibilitando que elas tenham voz e 
participem da construção do SUAS, que aliás foi construído a partir de 
uma deliberação de uma conferência”, observou a secretária Municipal 
de Assistência Social.
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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

Sexta-feira, 14 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 449 27
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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
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

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

 Dia da semana Farmacia 
1 Sábado Central 
2 Domingo Serra Negra 
3 Segunda feira Vip 
4 Terça-feira Rubi 
5 Quarta-feira São Luiz 
6 Quinta-feira São Jose 
7 Sexta-feira Danilo 
8 Sábado Serrana 
9 Domingo Naturallis 
10 Segunda feira Popular 
11 Terça-feira Central 
12 Quarta-feira Serra Negra 
13 Quinta-feira Vip 
14 Sexta-feira Rubi 
15 Sábado São Luiz 
16 Domingo São Jose 
17 Segunda feira Danilo 
18 Terça-feira Serrana 
19 Quarta-feira Naturallis 
20 Quinta-feira Popular 
21 Sexta-feira Central 
22 Sábado Serra Negra 
23 Domingo Vip 
24 Segunda feira Rubi 
25 Terça-feira São Luiz 
26 Quarta-feira São Jose 
27 Quinta-feira Danilo 
28 Sexta-feira Serrana 
29 Sábado Naturallis 
30 Domingo Popular 
31 Segunda feira Central 
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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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3ª Mostra de Orquídeas de 
Serra Negra acontecerá nos 

dias 12 e 13 de Setembro
O Mercado Cultural José Pedro Salomão será a sede da 3ª Mostra 

de Orquídeas nos dias 12 e 13 de Setembro, das 10h às 18h. O evento 
recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Serra Negra, do Sindica-
to Rural de Serra negra/SENAR-SP e do Programa de Ação Cultural 
(PROAC), da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e preten-
de atrair o público apaixonado por flores. 


