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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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Secretária da Educação pede participação 
da população na elaboração da estratégia 

do Plano Municipal de Educação

Neste sábado (09) é o dia 
D da Campanha Nacional 

Contra a Gripe

Prefeitura Municipal 
homenageia

 todas as mães 
neste domingo 

de maio... 
“Mãe é aquele anjo 

que está sempre 
escondendo as asas”.                     

(Autor desconhecido)

Prefeitura Municipal dá início a 
Pavimentação asfáltica no Jardim do Salto
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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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Preço desta edição R$ 1302,00 Lei Municipal nº 2641, de 20/11/01

Secretária da Educação pede participação 
da população para elaboração da 

estratégia do Plano Municipal de Educação
O Plano Municipal de Educação (PME) 

é um documento que direciona as metas 
previstas pelo Plano Nacional de Educação 
a serem alcançadas por Serra Negra a partir 
dos dados apresentados pelo IBGE, INEP, 
dentre outros, e das necessidades locais. 
Este Plano será uma Lei que organizará as 
ações do município em relação ao avanço 
da qualidade da educação.

Para esta construção, o Prefeito Muni-
cipal que acompanha os trabalhos e a se-
cretária da Educação e Cultura, convidam 
toda a comunidade, representantes das 
Redes Estaduais, Municipais e Particulares 
e os Poderes Executivos, Legislativos e de-

mais representantes da sociedade a partici-
parem deste andamento de discussão para 
a formalização do documento base do mu-
nicípio de Serra Negra. “Destaco a todos 
que é preciso participar com afinco para 
que possamos estar regularizados perante o 
Estado e podermos receber futuras verbas 
dos Governos Estadual e Federal, caso con-
trário, sem esta formalização, tudo se tor-
na um empecilho e, assim sendo, se tornam 
complexos os avanços na Educação do nos-
so Município”, frisou o Chefe do Executivo.

Sugestões serão discutidas no próximo 
Fórum Municipal de Educação de Serra 
Negra, onde todos os interessados podem 

participar gratuitamente, e acontecerá nos 
dias 08/05 (sexta-feira), no Palácio Pri-
mavera às 19h e 09/05(sábado), na EMEB 
Durval de Paula Chagas (Campo do Sete) 
às 8h.

O esboço do Plano Municipal de Edu-
cação 2015-2025 encontra-se na página 
do site oficial da Prefeitura de Serra Ne-
gra http://www.serranegra.sp.gov.br/
noticia/?id=1343.

Os interessados deverão procurar a Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura 
no Mercado Cultural, Praça XV de Novem-
bro – Centro, Serra Negra ou pelo fone (19) 
3842-2880.

O dia D será em 09 de Maio. Procure o posto de saúde mais 
próximo de sua residência (veja a relação abaixo) para a vacinação 
contra gripe, não se esqueça de levar a Carteirinha de Vacinação. A 
campanha vai até 22 de Maio.

Nesta campanha, serão vacinados os idosos com 60 anos ou 
mais, os trabalhadores de saúde, as crianças na faixa etária de 6 me-
ses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças 
crônicas.

As infecções respiratórias agudas constituem um conjunto de 
doenças frequentes e tem maior incidência em pessoas com idade 
superior a 60 anos e crianças, sendo o vírus da influenza um dos prin-
cipais agentes etiológicos dessa doença.

A Prefeitura Municipal investiu R$30mil na compra de três câ-
maras de vacina que serão instaladas nas unidades do PSF São Luiz, 
no Posto do Refúgio e no Posto da Praça Lions, para atender melhor 
a população na Campanha.

Mais informações favor entrar em contato no telefone (19) 3842-
2622 - UBS Dr. Firmino Cavenaghi.

É válido informar que os bairros que não tiverem vacinação no 
dia D (09), como Três Barras, Serra, Jardim do Salto e Leais, terão 
ações especiais no decorrer da semana, tanto nas unidades de saúde 
como nas casas mais afastadas da unidade.

Sábado (09) é o dia D da Vacinação Contra a Gripe 

LOCAIS do dia D de vacinação HORÁRIOS

UBS “DR. FIRMINO CAVENAGHI” DAS 08:00H ÀS 16:00H

PSF ALTO DAS PALMEIRAS DAS 08:00H ÀS 16:00H

PSF SÃO LUIZ DAS 08:00H ÀS 17:00H

PSF VILA DIRCE
 

DAS 08:00H ÀS 16:00H
 

POSTO NOVA SERRA NEGRA
POSTO REFÚGIO
PRAÇA JOÃO ZELANTE
 

DAS 08:00H ÀS 16:00H
DAS 08:00H ÀS 16:00H
DAS 08:00H ÀS 16:00H
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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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O Prefeito Municipal informa que já deu início 
a obra de infraestrutura , pavimentação asfáltica 
e de rede coletora de esgoto no Jardim do Salto. 
As ruas beneficiadas são: Av. das Hortências, Rua 
Luiz Lugli e Av. dos Lírios. 

O valor total de investimento será de R$ 
498.550,00 e a empreiteira vencedora do proces-
so licitatório que realizará o serviço é a Constel 
Construtura e Pavimentação Eireli - EPP. Re-
cursos conquistados pelo Deputado Estadual 
Edmir Chedid (DEM), oriundos do Departamen-
to de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
(DADE/2014) - do Governo do Estado de São 
Paulo. 

É preciso ressaltar que desde o início da Ges-
tão do Prefeito Bimbo, já foram investidos R$ 
6.227.712,50, em asfaltos e recapes, totalizando os 
serviços em 79 ruas do município. 

 O Prefeito ressalta que, “essa verba do DADE 
veio em boa hora, e as ruas que receberão recape 
e pavimentação foram todas de reivindicações de 
moradores e, estou honrando os meus compro-
missos, portanto, a obra visa beneficiar a popula-
ção local e que por ali trafega”, declarou o Chefe 
do Executivo.

As obras já foram iniciadas e a secretaria mu-
nicipal de obras disponibilizou faixas nas ruas 
com aviso aos moradores sobre o período de in-
terdição, assim sendo, os moradores poderão pla-
nejar suas saídas e entradas de veículos. 

Prefeitura Municipal dá início a 
Pavimentação asfáltica no Jardim do Salto
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA 

LEGISLATURA.

Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e 
quinze, às 19h32min, a Câmara Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circui-
to das Águas”, nesta cidade, sob a Presidência do vereador Dani-
lo Francisco Andrade Guerreiro, e secretariando os trabalhos o 
vereador Nestor de Toledo Marchi, sua 13ª Sessão Ordinária, 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 Bar-
bosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomale-
ri, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. 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 foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, por unanimidade 
(10 votos), as seguintes atas: 1) ata da 12ª sessão ordinária, da 03ª ses-
são legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 22 de abril de 2015 e, 
2) ata da 11ª sessão extraordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª 
Legislatura, realizada em 22 de abril de 2015. EXPEDIENTE DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 334/2015, em res-
posta ao requerimento nº 233/2015, de autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, informando que o Município de Serra Negra/SP não 
possui Centro de Zoonoses. Ofício nº 337/2015, em resposta ao re-
querimento nº 216/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marque-
zini, encaminhando relação das ambulâncias do Município de Serra 
Negra/SP, discriminando modelo, placas e ano de fabricação, esclare-
cendo, o Secretário Municipal de Saúde, que o estado de conservação 
das ambulâncias é considerado bom, vez que estão sempre em manu-
tenção quando necessário. Ofício nº 350/2015, em resposta ao reque-
rimento nº 200/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, 
encaminhando cópia do Termo de Audiência realizada na Procurado-
ria Regional do Trabalho – 15ª Região, no qual o Município de Serra 
Negra acatou a proposta do Ministério Público do Trabalho, para rea-
lizar o pagamento de multa, através de bens e serviços para uso exclu-
sivo do Lar dos Velhinhos “São Francisco de Assis”. EXPEDIENTE 
DE DIVERSOS: CURSOS: - IBRAP – Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Pública – oferecendo cursos em diversas áreas. DI-
VERSOS: - AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.  A 
COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E POLÍTICA SOCIAL, 
por seu Presidente, Vereador Edson B. O. Marquezini, faz saber que no 
dia 06 de maio de 2015 (quarta-feira), às 19h00, na sede da Câ-
mara Municipal da Estância de Serra Negra, instalada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circui-
to das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, será realizada AUDIÊN-
CIA PÚBLICA para tratar sobre os temas: - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA NEGRA E A ASSOCIAÇÃO AMIGO 
BICHO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO/2015 A 
ABRIL/2015; - PROJETO DE LEI Nº 26/2015, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE AUTORIZA A CON-
CEDER SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO, 
PARA OS MESES DE MAIO/2015 A DEZEMBRO/2015; - AS-
SUNTOS DE ORDEM GERAL E REFERENTES AO CANIL MU-
NICIPAL E SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSO-

CIAÇÃO AMIGO BICHO. Sua presença é muito importante. 
Participe! Vereador EDSON B. O. MARQUEZINI - Presidente da 
Comissão Permanente de Saúde e Política Social da Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP. - Ofício GP 
331/15, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo 
– Gabinete da Presidência, agradecendo ao requerimento de con-
gratulações e aplausos de nº 227/2015, de autoria dos vereadores Da-
nilo Francisco Andrade Guerreiro e Demétrius Ítalo Franchi, cumpri-
mentando pela inauguração da Casa do Advogado e do Espaço 
CAASP da 147ª Subseção da OAB/SP – Serra Negra/SP. - Ofício 
163/2015, da CAASP – Caixa de Assistência dos Advogados de 
São Paulo, na pessoa de seu Diretor, Doutor Adib Kassouf Sad, 
agradecendo ao requerimento de congratulações e aplausos de nº 
227/2015, de autoria dos vereadores Danilo Francisco Andrade Guer-
reiro e Demétrius Ítalo Franchi, cumprimentando pela inauguração 
da Casa do Advogado e do Espaço CAASP da 147ª Subseção da OAB/
SP – Serra Negra/SP. - Ofício 034 BPM / 43 / 50 / 2015 da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo – Secretaria de Estado dos Negó-
cios da Segurança Pública, do Comandante do Trigésimo Quar-
to Batalhão de Polícia Militar do Interior, situado na cidade de 
Bragança Paulista, assinado pelo Tenente Coronel PM Coman-
dante Júnior Fabiano Sulro, agradecendo ao requerimento de con-
gratulações e aplausos de nº 190/2015, de autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, destinado ao Major PM Arthur Alvarez de Souza, 
informando que serão devidamente publicadas em forma de elogio ao 
oficial, bem como o requerimento de origem anexado em seus assen-
tamentos. Por fim, destaca que o Comandante Major PM Arthur Alva-
rez de Souza assumiu o Comando do 34º BPM/I em agosto de 2014. - 
Balancete Financeiro da Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra/SP, referente ao mês de Março/2015. 
Correspondências recebidas no período de 23 a 27 de abril de 2015. 
MENSAGENS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL: Mensagem nº 025/2015, encaminhando o projeto de lei 
complementar nº 02/2015, que reorganiza e consolida o quadro de 
pessoal celetista da Prefeitura Municipal de Serra Negra e dá outras 
providências. Todos os documentos ficaram à disposição dos vereado-
res junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 313/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de ser passada a máquina moto-
niveladora e cascalhar toda a extensão da Rua Antoine El Badaqui 
Karam (Rua “6” do Loteamento Jardim das Palmeiras), próxima à 
Avenida Francisco Saragiotto, Bairro das Posses. Indicação nº 
314/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que, em caráter de urgência, 
adote os procedimentos necessários para realizar reforma geral no 
próprio público onde funciona atualmente a Unidade Básica de Saúde 
do Loteamento Nova Serra Negra, vez que as paredes e a estrutura do 
referido imóvel estão com inúmeras rachaduras, sendo que se nada for 
feito neste momento, a estrutura ficará totalmente comprometida, ge-
rando o risco de cair, além dos reparos ficarem muito mais caros aos 
cofres públicos do nosso Município. Indicação nº 315/2015, de auto-
ria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de realizar obras 
de ampliação na Unidade Básica de Saúde do Loteamento Nova Serra 
Negra, vez que aquele próprio público necessita ser aumentado para 
atender a demanda na área da saúde. Indicação nº 316/2015, de auto-
ria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no senti-
do de serem realizadas todas as obras necessárias na Unidade Básica 
de Saúde do Loteamento Nova Serra Negra, visando garantir a acessi-
bilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com dificuldades 
de locomoção. Indicação nº 317/2015, de autoria do vereador Rober-
to Sebastião de Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, no sentido de, por motivos 
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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 segurança, mandar murar ou pelo menos instalar telas protetoras ao 
redor de todo o próprio público municipal onde funciona atualmente 
a Unidade Básica de Saúde do Loteamento Nova Serra Negra. Indi-
cação nº 319/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possi-
bilidades de comunicar a todos os Vereadores desta Casa de Leis, 
sobre os eventos que fecham ruas de nosso município, a fim de que 
quando forem indagados por munícipes possam dar-lhes informação 
precisa do motivo pelo qual determinada via pública foi interditada. 
Indicação nº 320/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as 
possibilidades de colocar em funcionamento um “Posto de Atendi-
mento” aos sábados, pelo menos durante meio período/expediente, 
para atender apenas os veranistas que possuam imóveis ou tenham 
questões administrativas e burocráticas para serem resolvidas junto 
ao Poder Executivo Municipal, e que só venham para Serra Negra du-
rante os finais de semana, proporcionando facilidades e mais tempo 
para resolver questões relativas a impostos, administrativas, burocrá-
ticas e demais procedimentos, evitando-se que estes veranistas te-
nham que perder dias úteis de trabalho para resolver questões que 
envolvem o Poder Público do nosso Município. Indicação nº 321/2015, 
de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, 
no sentido de serem construídos pontos de ônibus, devidamente co-
bertos e com assentos (bancos), nos dois lados da Rodovia SP-360, 
sentido Serra Negra/Amparo, nas proximidades da Praça Aline Tei-
xeira Tau, Bairro das Posses, vez que os usuários do transporte coleti-
vo estão aguardando sob sol, chuva e, se fossem construídos os referi-
dos pontos de ônibus, certamente a população teria mais conforto e 
facilidades. Indicação nº 322/2015, de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que indica ao Departamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R., no sentido de serem construídos pontos de ônibus, 
devidamente cobertos e com assentos (bancos), nos dois lados da Ro-
dovia SP-360, sentido Serra Negra/Amparo, nas proximidades da 
Praça Aline Teixeira Tau, Bairro das Posses, vez que os usuários do 
transporte coletivo estão aguardando sob sol, chuva e, se fossem 
construídos os referidos pontos de ônibus, certamente a população 
teria mais conforto e facilidades. Para constar, a indicação nº 
318/2015 e as Moções nºs 01/2015, 02/2015 e 03/2015, foram retira-
das por seus autores. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o 
encaminhamento das indicações aos setores competentes para, den-
tro do possível, serem adotadas as medidas cabíveis. PEQUENO EX-
PEDIENTE: usaram da palavra os vereadores Wagner da Silva 
Del Buono, Ricardo Favero Fioravanti e Edson B. O. Marquezi-
ni. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMEN-
TOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 305/2015, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que, com o auxílio dos setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, os nomes das empresas que retiraram o edital 
ou solicitaram o cadastramento para participarem da(s) licitação(ões) 
realizada(s) pela Prefeitura Municipal de Serra Negra para a contra-
tação da empresa visando à realização do Rodeio do Município de 
Serra Negra para o ano de 2015, informando também quais empresas 
(nomes) efetivamente participaram deste(s) procedimento(s) 
licitatório(s) e quais destas empresas já realizaram ou organizaram, 
pelo menos por uma vez, a Festa do Peão (Rodeio) no Município de 
Serra Negra/SP. Posto em discussão e votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requerimento nº 307/2015, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezini, que solicita, na forma regimental, 
após deliberação do Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio dos setores compe-
tentes, em complemento ao requerimento nº 177/2015 que, aliás, não 
foi completamente respondido pela Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, para que encaminhe as informações e cópia dos documentos 

abaixo solicitados, todos referentes ao servidor Ronaldo Angelo Gon-
çalves. 1) Cópia da portaria que nomeou o servidor Ronaldo Angelo 
Gonçalves como responsável ou chefe do Departamento de Trânsito 
do Município de Serra Negra. 2) Cópia integral do livro ou controle de 
ponto, contudo todos os horários que o servidor Ronaldo Angelo 
Gonçalves trabalhou no período dos últimos 6 (seis) meses. 3) Qual a 
referência salarial atualmente recebida pelo servidor Ronaldo Angelo 
Gonçalves, incidente sobre qual função? 4) Informar qual o valor men-
sal total atualmente recebido pelo servidor Ronaldo Angelo Gonçal-
ves, discriminando um a um, o valor do salário base, o valor da(s) 
gratificação(ões), valor das horas extras, bem como dos valores dos 
demais adicionais pagos àquele servidor. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 
311/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita, 
na forma regimental, após deliberação do Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio dos 
setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis, cópia, de capa a 
capa, do processo de licitação para a construção que vem sendo reali-
zada da Unidade Básica de Saúde do Loteamento Refúgio da Serra, 
bem como do contrato e dos seus eventuais aditamentos. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 312/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita, na forma regimental, após deliberação do Douto 
e Soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que, com o auxílio dos setores competentes, encaminhe a esta Casa de 
Leis cópia, de capa a capa, do processo de licitação para as obras que 
atualmente estão sendo realizadas, referentes à 2ª etapa da reurbani-
zação do Parque Ecológico Santa Lídia, bem como do contrato e dos 
seus eventuais aditamentos. Posto em discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 313/2015, de auto-
ria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita, na forma regi-
mental, após deliberação do Douto e Soberano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a esta Casa de Leis as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes às ruas do município de Serra Negra que 
não possuem melhorias ou os requisitos urbanísticos básicos; conside-
rando que há inúmeras ruas em vários loteamentos aprovados pela 
Prefeitura Municipal de Serra Negra que não possuem nenhum me-
lhoramento ou infraestrutura básica, tais como: asfalto, guias, sarje-
tas, calçadas, rede de distribuição de energia elétrica e de água, siste-
ma de coleta de água e esgoto, iluminação pública, etc; considerando 
que em muitas destas ruas existem residências construídas e em cons-
trução. Requeiro seja informado: 1) A Prefeitura Municipal de Serra 
Negra tem previsão (data) para realizar a abertura das ruas de vários 
loteamentos que foram aprovados, mas que até o momento não exis-
tem fisicamente? 2) A Prefeitura Municipal de Serra Negra tem previ-
são (data) para disponibilizar pelo menos as melhorias básicas de in-
fraestrutura às várias ruas que estão abertas, mas sem nenhuma 
melhoria? Relatar quais melhorias serão em breve disponibilizadas e 
em que ruas/loteamentos. 3) Quais ações ou procedimentos o setor 
competente da Prefeitura Municipal de Serra Negra está atualmente 
adotando para identificar e mapear todas as ruas de loteamentos apro-
vados, tanto para realizar a abertura destas ruas, como para disponi-
bilizar pelo menos as melhorias de infraestrutura básica? 4) Encami-
nhar relação contendo as ruas de loteamentos que foram aprovados 
pela Prefeitura Municipal de Serra Negra mas que até o presente mo-
mento não foram sequer abertas. 5) Encaminhar relação contendo as 
ruas de loteamentos que foram aprovados pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, mas que até o presente momento não possuem, no mí-
nimo, as melhorias básicas de infraestrutura. 6) Qual a previsão (data) 
para que estas ruas possam ser reconhecidas, abertas e legalizadas, 
disponibilizando as melhorias básicas de infraestrutura e, assim, ser 
possível a sua denominação e numeração dos imóveis? Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Reque-
rimento nº 314/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, 
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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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que solicita, na forma regimental, após deliberação do Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado aos Correios, regional da cidade de Bau-
ru/SP, responsável pela agência dos Correios de Serra Negra/SP, para 
que, no prazo regimental de 15 (quinze) dias encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações abaixo solicitadas, todas referentes à falha da 
adoção dos procedimentos necessários para a expansão dos serviços 
básicos de entrega de correspondências em diversos bairros ou lotea-
mentos do município de Serra Negra, considerando que há décadas os 
Correios dão sempre as mesmas desculpas ou justificativas para não 
expandir os serviços de entrega de correspondências, demonstrando 
ineficiência administrativa e de investimentos. 1) Por qual (is) motivo 
(s) o Loteamento Residencial Serra Negra, localizado no município de 
Serra Negra/SP, não é atualmente atendido pela entrega de corres-
pondências? Há data prevista para o início das correspondências nes-
te loteamento/bairro? 2) Por qual (is) motivo (s) o Bairro do Barrocão, 
localizado no município de Serra Negra/SP, não é atualmente atendi-
do pela entrega de correspondências? Há data prevista para o início 
das correspondências neste loteamento/bairro? 3) Por qual (is) motivo 
(s) o Bairro da Serra, localizado no município de Serra Negra/SP, não 
é atualmente atendido pela entrega de correspondências? Há data 
prevista para o início das correspondências neste loteamento/bairro? 
4) Por qual (is) motivo (s) o Loteamento Nova Serra Negra, localizado 
no município de Serra Negra/SP, não é atualmente atendido pela en-
trega de correspondências? Há data prevista para o início das corres-
pondências neste loteamento/bairro? 5) Por qual (is) motivo (s) o Lo-
teamento Vale do Sol, localizado no município de Serra Negra/SP, não 
é atualmente atendido pela entrega de correspondências? Há data 
prevista para o início das correspondências neste loteamento/bairro? 
6) Por qual (is) motivo (s) o Loteamento Belvedere do Lago, localiza-
do no município de Serra Negra/SP, não é atualmente atendido pela 
entrega de correspondências? Há data prevista para o início das cor-
respondências neste loteamento/bairro? 7) Por qual (is) motivo (s) o 
Bairro das Posses, localizado no município de Serra Negra/SP, não é 
atualmente atendido pela entrega de correspondências? Há data pre-
vista para o início das correspondências neste loteamento/bairro? 8) 
Por qual (is) motivo (s) o Loteamento Jardim Serra Negra, localizado 
no município de Serra Negra/SP, não é atualmente atendido pela en-
trega de correspondências? Há data prevista para o início das corres-
pondências neste loteamento/bairro? 9) Por qual (is) motivo (s) o Lo-
teamento Jardim Placidolândia, localizado no município de Serra 
Negra/SP, não é atualmente atendido pela entrega de correspondên-
cias? Há data prevista para o início das correspondências neste lotea-
mento/bairro? 10) Por qual (is) motivo (s) o Loteamento Suíza Park, 
localizado no município de Serra Negra/SP, não é atualmente atendi-
do pela entrega de correspondências? Há data prevista para o início 
das correspondências neste loteamento/bairro? 11) Por qual (is) moti-
vo (s) o Loteamento Portal da Serra, localizado no município de Serra 
Negra/SP não é atualmente atendido pela entrega de correspondên-
cias? Há data prevista para o início das correspondências neste lotea-
mento/bairro? 12) Quais as ações os Correios de Serra Negra/SP vem 
adotando para efetivamente expandir os serviços de entrega de cor-
respondências em vários bairros e loteamentos do Município de Serra 
Negra/SP, que atualmente não são atendidos com este importante ser-
viço público? 13) Atualmente há servidores, principalmente carteiros, 
trabalhando na Agência dos Correios do município de Serra Negra/
SP, para atender a atual demanda e para a expansão dos serviços de 
entrega de correspondências nos vários bairros e loteamentos do mu-
nicípio de Serra Negra que atualmente não são atendidos com este 
importante serviço público? 14) O atual chefe/diretor da Agência do 
Correio do Município de Serra Negra/SP , senhor Beraldo Cattini, de-
monstra eficiência e dedicação no sentido de adotar os procedimentos 
necessários para a expansão dos serviços de entrega de correspon-
dências nos diversos bairros e loteamentos que atualmente não são 
atendidos com este importantíssimo serviço público de relevante inte-
resse da população? Quais as ações ou procedimentos foram ou estão 

sendo adotados pelo chefe/diretor da Agência do Correio do Municí-
pio de Serra Negra/SP? Posto em discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 315/2015, de autoria 
do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na forma re-
gimental, após deliberação do Douto e Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a esta Casa de Leis as informações as infor-
mações abaixo solicitadas, todas referentes aos cargos de cirurgião 
dentista que desempenham suas funções junto ao Poder Executivo 
Municipal de Serra Negra. 1) Quantas vagas/cargos de cirurgião den-
tista o município de Serra Negra possui atualmente? Quantos estão 
providos? 2) Quando foi realizado o último concurso público para 
prover os cargos de cirurgião dentista? Qual a validade (data) deste 
concurso? 3) No último concurso público para cirurgião dentista, rea-
lizado no município de Serra Negra, quantas vagas foram abertas e 
quantos profissionais foram chamados? 4) Encaminhar cópia da clas-
sificação final do último concurso público para prover as vagas de ci-
rurgião dentista. 5) Há cargos de cirurgião dentista que são comissio-
nados? Em caso positivo, quantas vagas? 6) Encaminhar relação dos 
Postos de Saúde ou locais que devem ter pelo menos um cirurgião den-
tista atendendo a população, informando também os dias e horários 
em que são realizados os atendimentos, bem como dos nomes dos ci-
rurgiões dentistas que atendem em cada local. 7) Há atualmente vagas 
em aberto (para serem providas) referentes ao cargo de cirurgião den-
tista? Em caso positivo, quantas? Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 317/2015, 
de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na 
forma regimental, após deliberação do Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio dos 
setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo regi-
mental de 15 (quinze) dias, as informações abaixo solicitadas, todas 
referentes aos munícipes que foram sorteados com unidades (aparta-
mentos) da CDHU no município de Serra Negra, considerando que o 
sorteio dos contemplados foi realizado no final do ano de 2014 e, até o 
presente momento, não há qualquer informação de como devem os 
sorteados proceder para dar andamento ao processo e, consequente-
mente, receberem seus imóveis. 1) Em que data foi realizado o último 
sorteio para contemplar munícipes com as unidades habitacionais 
(apartamentos) da CDHU? Quantos foram os sorteados? 2) Há ne-
cessidade das famílias sorteadas encaminharem novos documentos 
para finalizar o procedimento e, consequentemente receberem seus 
imóveis? 3) Qual a data prevista para o término da construção das 
unidades habitacionais da CDHU, que estão sendo construídas na 
Avenida Juca Preto, ao lado do Centro Esportivo “Dr. Mário Pereira 
dos Santos”? 4) Qual a data prevista para a efetiva entrega das unida-
des habitacionais da CDHU às famílias sorteadas? 5) Quais os proce-
dimentos ainda deverão ser cumpridos para que as famílias sorteadas 
possam receber e entrar na posse de seus apartamentos, considerando 
que foi realizado o sorteio no final do ano de 2014, mas até o momento, 
não receberam nenhuma informação, notificação ou esclarecimento 
de como devem proceder com relação ao assunto? Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento 
nº 318/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, 
que solicita, na forma regimental, após deliberação do Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado à Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano - C.D.H.U., para que, com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, as informações abaixo solicitadas, todas referentes 
aos munícipes que foram sorteados com unidades (apartamentos) da 
CDHU no município de Serra Negra, considerando que o sorteio dos 
contemplados foi realizado no final do ano de 2014 e, até o presente 
momento, não há qualquer informação de como devem os sorteados 
proceder para dar andamento ao processo e, consequentemente, rece-
berem seus imóveis. 1) Em que data foi realizado o último sorteio para 
contemplar munícipes com unidades habitacionais (apartamentos) da 
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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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CDHU? Quantos foram os sorteados? 2) Há necessidade das famílias 
sorteadas encaminharem novos documentos para finalizar o procedi-
mento e, consequentemente receberem seus imóveis? 3) Qual a data 
prevista para o término da construção das unidades habitacionais da 
CDHU, que estão sendo construídas na Avenida Juca Preto, ao lado 
do Centro Esportivo “Dr. Mário Pereira dos Santos”? 4) Qual a data 
prevista para a efetiva entrega das unidades habitacionais da CDHU 
às famílias sorteadas? 5) Quais os procedimentos ainda deverão ser 
cumpridos para que as famílias sorteadas possam receber e entrar na 
posse de seus apartamentos, considerando que foi realizado o sorteio 
no final do ano de 2014, mas até o momento, não receberam nenhuma 
informação, notificação ou esclarecimento de como devem proceder 
com relação ao assunto? Posto em discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). REQUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Requerimento nº 306/2015, de auto-
ria do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que solicita con-
signação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com os 
proprietários da THAMP’S CONCEPT STORE, pela feliz iniciativa 
de ter confiado em nossa cidade e implantar mais uma loja a ser inau-
gurada no próximo dia 1º de maio de 2015, tendo como objetivo prin-
cipal a qualidade dos produtos e serviços oferecidos a um público se-
leto e exigente. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência 
aos homenageados. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requerimento nº 316/2015, de autoria do 
vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e aplausos para com o TIME DO SÃO 
JOÃO, que sagrou-se Campeão da 22ª Copa Guaiçara de Futebol 
Amador, no último dia 19 de abril de 2015, no campo do Bairro da Ser-
ra. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao home-
nageado. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 
308/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor Paulo José Perli. Requerimento nº 309/2015, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Cleria 
Gonçalves Boccato. Requerimento nº 310/2015, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Geraldi. 
Os requerimentos de pesar são de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mesmos deferidos pelo Presidente, determinan-
do fosse oficiado às famílias enlutadas. ORADORES: usam da pala-
vra os vereadores Paulo Sérgio Osti e Roberto Sebastião de Al-
meida. Não havendo mais nenhum vereador inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Realizada a cha-
mada nominal dos vereadores, verificou-se estarem presentes os vere-
adores Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, 
Edson B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido Barbosa, José Luiz Ber-
tevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo Mar-
chi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimen-
tal, passou-se à discussão e à votação dos projetos constantes da pau-
ta. I – Discussão e votação única do projeto de lei nº 13/2015, de 
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que denomina a 
Estrada Municipal que se inicia na Estrada Municipal Francisco 
Honório de Lima e término na divisa com o Município de Socor-
ro/SP, localizada no Bairro da Serra, Município de Serra Negra/
SP, com a extensão de 1.845 metros, com o nome de “ESTRADA 
MUNICIPAL JOSÉ EDMUNDO PINTON REZZIERI”. Primeira-
mente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (11 votos). II – Dis-
cussão e votação única do projeto de lei nº 15/2015, de autoria do 
vereador Paulo Sérgio Osti, que denomina a Rua “B”, do Lotea-

mento Giraldi, situado no Bairro das Posses, Serra Negra/SP, 
com o nome de “RUA DOMINGOS BARATELA NETTO”. Pri-
meiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Política Urbana, de 
Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (11 votos). III – 
Discussão e votação única do projeto de lei nº 24/2015, de auto-
ria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que de-
nomina a Rua “16”, do Loteamento Nova Serra Negra, Serra 
Negra/SP, com o nome de “RUA MARCO ANTONIO GALLO 
ZAPIO”. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Polí-
tica Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(11 votos). IV – Discussão e votação única do projeto de decreto 
legislativo nº 04/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, que concede o Título Honorífico de “Cida-
dã Serrana” à jovem LEANDRA REALE CREPALDI. Primeira-
mente foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (11 votos). V – Discussão e votação única do projeto 
de decreto legislativo nº 05/2015, de autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que concede o Título Honorífico de “Cidadão 
Serrano” ao senhor PAULO SÉRGIO DE BARROS. Primeiramen-
te foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justi-
ça e Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). VI – Discussão e votação única do projeto de 
decreto legislativo nº 07/2015, de autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que concede o Título Honorífico de “Cidadão 
Serrano” ao senhor doutor RODRIGO CANTADORI. Primeira-
mente foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (11 votos). VII – Discussão e votação única do proje-
to de decreto legislativo nº 08/2015, de autoria do vereador Pau-
lo Sérgio Osti, que concede o Título Honorífico de “Cidadão 
Serrano” ao senhor ODAIL CRUZ TAVARES. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e 
Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-
de (11 votos). Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usou da 
palavra a vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri. 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 será realizada no dia 04 de maio 
de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a pre-
sente sessão às 22h17min, Para constar eu, (a) vereador Nestor de Tole-
do Marchi, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os 
edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo que, em conformidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra, possuem valor oficial para todos os efeitos 
legais. 

LEI Nº 3.816 DE 28 DE ABRIL DE 2015

Projeto de Lei nº 02/2015

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção para 
a Associação Amigo Bicho e dá outras providências)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
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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, 8 de maio de 2015 - Ani VIII - nº 434 8

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, nos termos do parágrafo 7º, do artigo 75, da Lei Orgânica do 
Município,

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

 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conce-
der subvenção para a Associação Amigo Bicho.

 Art. 2º A entidade citada no artigo 1º desta Lei receberá, a 
título de subvenção, os seguintes valores durante os meses:-

Mês de janeiro de 2015..........................................................R$ 2.750,00
Mês de fevereiro de 2015......................................................R$ 2.750,00
Mês de março de 2015...........................................................R$ 2.750,00
Mês de abril de 2015..............................................................R$ 2.750,00
Total........................................................................................R$ 11.000,00  

 Art. 3º Os encargos decorrentes desta Lei correrão por con-
ta verbas próprias constantes no orçamento municipal do exercício 
de 2015, suplementadas se necessário, sendo obrigatória a apresen-
tação de prestações de contas mensais dos valores subsidiados, que 
serão encaminhados até o quinto dia do mês subsequente ao repas-
se, tanto ao Poder Executivo Municipal, quanto ao Poder Legislativo 
Municipal, sendo que este último se obriga a analisá-los em audiência 
pública especialmente designada pela Comissão de Saúde e Política 
Social, ocasião em que os responsáveis pela entidade conveniada te-
rão a oportunidade de prestar esclarecimentos a respeito do fiel cum-
primento de suas obrigações, sob pena de suspensão do repasse dos 
recursos. 

  Art. 4º Deverá ser afixado, todo mês e de forma atualizada, 
na entrada principal do Canil Municipal, a escala contendo os nomes e 
horários dos atendimentos dos médicos veterinários e de todos os ser-
vidores, bem como dos nomes dos responsáveis pela entidade conve-
niada e a quantidade de animais que estão sendo atendidos pelo Canil. 

  Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
            
Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP, 28 de abril de 

2015.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador NESTOR DE TOLEDO MARCHI
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



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-
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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.
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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 
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Prefeitura realiza o pagamento de 
R$163mil ao CONISCA que atende 
aos munícipes de SERRA NEGRA

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra realizou o 
pagamento referente ao mês de abril  ao Conisca - Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Circuito das Águas.

O valor do cheque entregue é de R$ 163.358,03 de repasse ao Co-
nisca. No ano de 2015 o executivo investiu cerca de R$640.323,44, no 
consórcio. 

O Prefeito Municipal tem apresentado uma preocupação especial 
em relação à saúde da população e ressalta a importância do Conis-
ca com as diversas especialidades médicas no atendimento aos mu-
nícipes e frisou, “eu venho acompanhando os pagamentos da minha 
gestão para que a saúde seja de fato prioridade. O Conisca vem a so-
mar com os atendimentos e especialidades, não só à nossa população 
como aos outros municípios”, disse. 

O consórcio possui 12 especialidades médicas, 5 especialidades 
de Odontologia e  realizam 11 exames médicos.  Atende cinco mu-
nicípios: Serra Negra, Socorro, Lindóia, Águas de Lindóia e Monte 
Alegre do Sul. “Serra Negra não atrasa o seu pagamento ao Conisca. 
Com isso conseguimos manter serviços de qualidades à população”, 
disse o secretário.  

Para utilizar os serviços médicos do Conisca, o paciente deve ser 
encaminhado por algum médico dos Postos de Saúde do seu municí-
pio, no caso de Serra Negra, o agendamento agora faz parte do novo 
sistema implantado pela Secretaria da Saúde, ou seja, é realizado na 
Unidade de Saúde da sua consulta, e deve ir pessoalmente, mediante 
carteirinha do SUS, RG e a Guia da Solicitação Médica. Somente me-
diante esse procedimento o paciente poderá comparecer ao Conisca, 
localizado na Rua José Ermírio de Moraes, 80, Centro/Lindóia/SP, 
(19)3898-9969, já com a consulta agendada. 

Vejam quais são as especialidades médicas do CONISCA:
- Anestesista;

- Cardiologista;
- Clínico Geral;
- Dermatologista;
- Endocrinologista;
- Gastroenterologista
- Neurologista;
- Ortopedista;
- Otorrinolaringologista;
- Urologista;
- Vascular;
- Oftalmologista.
 
Vejam quais são as especialidades Odontologia:
- Periodontista;
- Bucomaxilo - Traumatologista
- Endodontista;
- Cirurgia Geral – pacientes especiais;
- Protesista
 
Vejam quais são os exames realizados no local:
- Ultrassom;
- Audiometria;
- Otoneurológico;
- Ecocardiograma;
- Endoscopia Digestiva;
- Endoscopia Nasal;
- Eletroencefalograma;
- Holter24horas;
- Teste ergométrico;
- Raio X;
- M.A.P.A.

No próximo sábado, 09 de Maio, às 21h, no auditório Mário Covas Júnior do 
Centro de Convenções Circuito das Águas, Paulo Piolli e Iram Thieme apresen-
tam o show “Êta Fumininho Bão. A peça tem o apoio e parceria cultural da secre-
taria municipal de Turismo de Serra Negra.

Um show muito engraçado, sadio e sem apelações, assim é definido o trabalho 
desta dupla que está encantando o Brasil. Mantendo o padrão do quadro que é um 
dos líderes de audiência dentro do Programa “A Praça é Nossa”, apresentado pelo 
SBT toda semana, estes “caipiras” contam em 60 minutos aproximadamente mui-
tas histórias do nosso cotidiano, com causos, histórias e uma sequência de piadas, 
com bordões “Mecê Pita?, “ Pitá ele não Pita, mas é bom de prosa que só ele”,   que 
faz a plateia dar muitas gargalhadas durante o show.

A censura é de 12 anos. A apresentação acontecerá somente no sábado. In-
gressos a preços de R$ 10,00, mais 1kg de alimento não perecível que será desti-
nado ao Fundo Social de Solidariedade do Município. Os mesmos já estão sendo 
vendidos na Padaria Estância Pães; na loja Company vídeo e no Café do Barulho 
(bar localizado na Praça João Zelante), centro, Serra Negra.   

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19)99733-8648.
O ministério da Saúde adverte: RIR faz bem à saúde.
 

Centro de Convenções apresenta show 
“Êta Fuminho Bão”
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xiliam na educação, além de 
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pacional, coordenador peda-
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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-
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“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 
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Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
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 Na tarde desta terça-feira, (05), a Primeira-Dama e Presidente do 
Fundo Social de Solidariedade esteve a frente da reunião geral que 
fechou o sistema de trabalho do dia de arrecadação da Campanha do 
Agasalho 2015 que acontece no sábado, 16 de maio. 

Neste ano, mais de 150 pessoas estarão nos bairros e Centro re-
colhendo doações. O mutirão acontece em 16 de maio, um sábado, a 
partir das 8 horas. As equipes visitam o Bairro das Palmeiras, São Luis 
e Centro. 

Desde o início do mês, malotes de roupas de inverno já estão sendo 
entregues para aproximadamente 120 famílias cadastradas no Fundo 
Social de Solidariedade.

Nos dias que antecedem a arrecadação, carros e motos de som 
informam os munícipes que o trabalho ocorrerá no terceiro final de 
semana de maio. 

O munícipe que quiser realizar doações pode entregar a roupa ou 
sapato na sede do Fundo Social, situada na Avenida João Gerosa, 98. 
O telefone para informações é o (19)3842-2466. Já são mais de 40 
caixas para a coleta de doações distribuídas nos comércios da cidade, 
bancos, igrejas, Paço Municipal, Mercado Cultural, secretarias muni-
cipais, Postos de Saúde e todas as Escolas da Rede Municipal.

“Já estamos trabalhando. A participação de todos é de suma im-
portância para o sucesso da Campanha do Agasalho”, ressaltou a 
Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade,  que 
estará pelo sexto ano seguido à frente da arrecadação geral. 

Participação
Na reunião, estiveram presentes o Comandante da Guarda Civil 

Municipal, o Tenente da Polícia Militar,  representantes da Sabesp,  
assessores das secretarias envolvidas, Educação e Cultura, Serviços 
Municipais, Turismo e Fundo Social de Solidariedade que colaboram 
anualmente não só com a doação de roupas, mas também na frente de 
trabalho no dia da arrecadação. 

VAGAS DO PAT 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador) 

de 30 de Abril/15

Os interessados devem comparecer ao PAT - Posto 
de Atendimento ao Trabalhador, situado na Rua 

José Bonifácio, 283 - Centro, munidos de RG, CPF e 
Carteira de Trabalho

Mutirão para a Campanha de 
Arrecadação de Agasalho 2015 

acontece em 16 de maio
01

• AJUDANTE DE COZINHA (C/ EXP. E CURRICU-
LUM);

02
• AJUDANTE DE COZINHA “LAVADOR DE PA-
NELAS” (MASC. C/ EXP. E CURRICULUM);

03
• ANALISTA DE CONTROLADORIA PLENO (C/ 
EXP. E CURRICULUM);

04
• AUXILIAR DE COZINHA (C/ EXP. E CURRICU-
LUM);

05
• CAMAREIRA (06 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA E 
CURRICULUM);

06
• CASEIRO P/ SÍTIO (CASAL C/ EXP. EM SERVI-
ÇOS GERAIS E CURRICULUM);

07

• CASEIRO P/ SÍTIO NOS SERVIÇOS DIVERSOS 
DA PROPRIEDADE (C/ EXP. PODENDO SER CA-
SAL 
E MAIS ALGUM PARENTE QUE QUEIRA TRABA-
LHAR C/ CURRICULUM);

08
• CONFEITEIRO (UNISSEX C/ EXP. E CURRICU-
LUM);

09 • COPEIRA (C/ EXP. E CURRICULUM);

10
• COZINHEIRA P/ CAFÉ DA MANHÃ (C/ EXP. E 
CURRICULUM);

11
• COZINHEIRA (O) (02 VAGAS C/ EXP. E CURRI-
CULUM);

12
• EMPREGADA DOMÉSTICA (C/ EXP. E CURRI-
CULUM);

13
• FAXINEIRA P/ COZINHA INDUSTRIAL (UNIS-
SEX C/ CURRICULUM);

14
• GARÇOM DIURNO/NOTURNO (02 VAGAS C/ 
EXPERIÊNCIA E CURRICULUM);

15 • GOVERNANTA (C/ EXP. E CURRICULUM);

16
• LIMPEZA DE PISCINA (C/ EXP. E CURRICU-
LUM);

17
•  RECEPCIONISTA DIURNO (MASC. C/ EXP. E 
CURRICULUM);

18
• RECEPCIONISTA DIURNO/NOTURNO (02 
VAGAS FEM. C/ EXP. CONDUÇÃO PRÓPRIA E 
CURRICULUM);

19
• TREINEE LIGADOR DE DG ( C/ ENSINO FUN-
DAMENTAL COMPLETO, CNH B E RESIDIR EM 
SOCORRO);

20
• TÉCNICO MANUTENÇÃO (C/ EXP. E CURRI-
CULUM).
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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, 8 de maio de 2015 - Ani VIII - nº 434 11

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 27 de março de 2015 - Ani VIII - nº 428 30
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 6 de março de 2015 - Ani VIII - nº 425 8

A Prefeitura Municipal de Serra negra por 
meio da Guarda Civil Municipal (GCM) propor-
cionou um curso de tiros para os membros da 
Guarda. O curso de Armamento de Tiro Teórico 
e Prático teve a supervisão do Subtenente Edson 
Batista e a companhia do TG (Tiro de Guerra) de 
Amparo. 

  As atividades tiveram o início na segunda-
-feira (02) para dez Guardas Municipais, com o 
objetivo de habilitar e conduzir três tipos de ar-
mamento, Pistola 380, Revólver 38 e Espingarda 
Calibre 12. 

 “Pode ter certeza que foi um momento muito 
especial para os atiradores”, ressaltou o Subte-
nente.

 O prefeito de Serra Negra frisou a importân-
cia do treinamento, “atirar é uma das atividades 
na função de um policial e para isso é preciso do 
exercício prático e teórico para sua capacitação”.

 O curso visa melhorar o atendimento à popu-
lação, capacitando estes profissionais para que 
os mesmos possam enfrentar as situações mais 
difíceis, garantindo desta forma mais segurança 
a todos os cidadãos.

GCM participa de curso 
de Armamento de Tiro

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

 

Farmácias de Plantão
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Serviços
Farmácias de Plantão

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

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

Março 
 

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

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

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

Março 
 

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

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Educação e Cul-
tura promoveu na última terça-feira (17), no auditório do Centro de 
Convenções Circuito das Águas Paulista, a Palestra com o tema: Fa-
tores de Risco Relacionados à uso de Álcool e Drogas, ministrada pelo 

Coordenador do Grupo Amor Exigente, Fábio Magalhães da Silva.O 
público alvo foi professores, funcionários e pais das escolas Munici-
pais.  

Coordenador do Grupo Amor Exigente 
fala sobre Fatores de Risco Relacionados 

ao uso de Álcool e DrogasFarmácias 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 
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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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Reforma do Conjunto Aquático segue em ritmo acelerado

Prefeito visita obra da Creche Escola das Posses

Lar São Francisco de Assis segue com reforma acelerada

eriado de 1º de maio movimentou a cidade


