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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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Foi assinada na terça-feira (03), a efetiva-
ção da ordem de serviço pelo Prefeito da Es-
tância Hidromineral de Serra Negra e os res-
ponsáveis pelas empresas que darão início às 
obras no município. 

Prefeito e secretário de Obras participam 
de audiência no DER 

O Prefeito de Serra Negra esteve na quinta-
-feira (26), em companhia do secretário de 
Obras na Superintendência do DER (Depar-
tamento de Estradas de Rodagem), em Cam-
pinas. Foram recebidos pelo Diretor Regional 
da DR1, Cleiton Luiz de Souza. O objetivo foi 
tratar de diversos assuntos de interesse do mu-
nicípio. 

Prefeito assina quatro ordens 
de serviço de obras no 

município

  
 O Prefeito Municipal preocupado com a 

epidemia das cidades vizinhas solicitou prio-
ridade em mobilizar toda equipe da secretaria 
da Saúde em parceria com a Vigilância Am-
biental, Epidemiológica e Sanitária, bem como 
a secretaria de serviços Municipais e secretaria 
da Educação e Cultura a intensificar as ações 
contra o mosquito da Dengue.

Secretaria Municipal da 
Saúde INTENSIFICA ações de 
combate à Dengue por toda a 

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.
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O sindicato Rural de Serra Negra com par-
ceria do Senar/SP e apoio da Prefeitura Mu-
nicipal oferece a relação dos cursos de Forma-
ção Profissional Rural e Promoção Social para 
o ano de 2015. Todos os cursos são gratuitos. 
Mais informações pelo fone (19)3892-2018 ou 
3892-4242. 

Veja a relação completa dos cursos 
ao longo do mês de março. 

03, 04, 10 e 11 - Turismo Pedagógico no Meio Rural
04, 05, 06 e 07 - Equideocultura – Preparo do 

Animal p/ Comerc.
06 e 07 - Bovinocultura de Corte – Confinamento

18, 19 e 20 - Rosa – Manejo e Tratos Culturais

Sindicato Rural de Serra Negra promove 
cursos gratuitos

Sindicato Rural de Serra Negra promove 
cursos gratuitos

Prefeito e secretário de Obras 
participam de audiência no 

DER 
 

O Prefeito de Serra Negra esteve na quinta-feira (26), em 
companhia do secretário de Obras na Superintendência do 
DER (Departamento de Estradas de Rodagem), em Campinas. 
Foram recebidos pelo Diretor Regional da DR1, Cleiton Luiz 
de Souza. O objetivo foi tratar de diversos assuntos de interes-
se do município. 

Um dos principais assuntos em pauta foi saber sobre um 
posicionamento do que atentarão com o Portal da cidade, uma 
vez que a Prefeitura tem prazos legais para as tratativas.

Outro assunto levado pelo Prefeito foi o reforço do pedi-
do já requerido pelo parlamentar Edmir Chedid (DEM) sobre 
a questão das estradas vicinais da cidade e a possibilidade de 
elas serem contempladas nos próximos programas estaduais 
de asfaltamento das vicinais, e segundo o superintendente será 
analisada pelas equipes técnicas do DER.

Segundo o Diretor Regional da DR1, procurará atender os 
pleitos do Chefe do Executivo.
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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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  Foi assinada na terça-feira (03), a efetivação da ordem de serviço 
pelo Prefeito da Estância Hidromineral de Serra Negra e os responsá-
veis pelas empresas que darão início às obras no município. 

Estiveram presentes na ocasião além do Prefeito Municipal e o 
vice-prefeito, o Chefe de Governo, Chefe de Gabinete, vereadores, 
secretários e assessores municipais.

A primeira empresa a assinar a ordem de serviço tendo em vista à 
execução do projeto de primeira etapa da reforma estrutural, hidráu-
lica e elétrica do Conjunto Aquático Sebastião Carlos D`Andrea Col-
chetti, cujo recurso é oriundo do Convênio do Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias), da secretaria de Turis-
mo do Governo Estadual foi a Y.F.C Engenharia e Construções LTDA-

Prefeito assina quatro ordens de serviço 
de obras no município

-ME. Sendo a mesma empresa vencedora do processo licitatório para 
realizar a reforma e ampliação do Asilo – Lar São Francisco de Assis, 
cujo recurso é próprio, ou seja, destinado no orçamento municipal.

A terceira empresa a assinar a ordem de serviço foi ENGSEEMI 
Engenharia Eletrônica LTDA-EPP que irá executar a adequação da 
primeira etapa do sistema de prevenção e combate à incêndio no pré-
dio do Centro de Convenções Circuito das Águas Paulista, cujo recur-
so também oriundo do Convênio do Dade (Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das Estâncias), da secretaria de Turismo do Go-
verno Estadual.

E a última chamada da ordem de serviço foi ACQUA – Tecnologia 
da água Eirelli EPP que irá iniciar as obras de serviços de execução de 
Perfuração de Poço Profundo, o qual será perfurado nos limítrofes do 
terreno da EMEB Profa. Zaira Antunes Franchi.

Segundo o vice-prefeito, “a Prefeitura Municipal caminha para 
frente, mesmo com as retrações da economia, o Prefeito tem feito in-
vestimentos no município e, como exemplo, essa obra no Centro de 
Convenções, assim como os banheiros já foram reformados e outros 
espaços, estaremos atendendo as regras e normas para recebermos 
mais congressos e simpósios, atraindo assim, mais turistas para a nos-
sa cidade”, ressaltou.

Para o Prefeito Municipal, “é com contentamento que aqui esta-
mos reunidos graças aos recursos recebidos e trabalhados pelo Depu-
tado Edmir Chedid (DEM) junto ao Governo do Estado, uma vez que 
seria muito difícil efetivar essas melhorias somente com as arrecada-
ções do município, diria que até impossível, agora estamos na etapa da 
ordem de serviço e eu só peço que façam um majestoso trabalho para 
atender todas as necessidades”, destacou o chefe do executivo.

Os trabalhos serão viabilizados sob a responsabilidade da secre-
taria Municipal de Obras, visando a segurança e o bem estar dos mu-
nícipes. 

O Prefeito Municipal preocupado com a epidemia das cidades vi-
zinhas solicitou prioridade em mobilizar toda equipe da secretaria da 
Saúde em parceria com a Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sani-
tária, bem como a secretaria de serviços Municipais e secretaria da Edu-
cação e Cultura a intensificar as ações contra o mosquito da Dengue.

Cada secretaria tomará as ações necessárias num cronograma es-
pecial por todos os bairros do município. A secretaria de serviços mu-
nicipais realizará a coleta de cata-bagulho nos diversos bairros, já a 
secretaria da Educação e Cultura realizará palestras e atividades junto 
aos alunos e pais de alunos, e a secretaria da Saúde com funcionários 
das vigilâncias e mais de vinte e cinco agentes comunitários de saúde já 
deu início a visitação junto aos moradores dos bairros e comércio local 
fornecendo orientações com distribuição de panfletos e vistoria,  lem-
brando que ação  também se estende com parcerias permanentes dos 
proprietários de imobiliárias, cujo objetivo é poder ter acesso aos imó-
veis que estão fechados para verificar possíveis focos do mosquito, 
orientando na prática os funcionários onde há maior probabilidade de 
proliferação do mosquito.

A estratégia também contará com o carro de som nas ruas, alertan-

Secretaria Municipal da Saúde 
INTENSIFICA ações de combate à Dengue 

por toda a cidade
do sobre o mosquito da Dengue.

O Prefeito Municipal  ressalta que é preciso unir os esforços para eli-
minar criadouros do mosquito transmissor, “cada um de nós temos essa 
obrigação e uma atenção maior aos objetos e lugares que possam servir 
de criadouros e, sem medo realizar a denúncia para que o pessoal da vi-
gilância da nossa cidade possa tomar as devidas providências”, alertou 
o Chefe do Executivo.

 Os meses de janeiro até maio é considerado o de maior incidência da 
Dengue em virtude de muito calor e das chuvas.

No Brasil, em janeiro deste ano, houve um aumento de 57,2% de ca-
sos da doença em relação a 2014, segundo o Ministério da Saúde. Em 
Serra Negra até agora ocorreram 27 notificações suspeitas, com 07 ca-
sos positivos importados e 03 casos locais e o restante no aguardo de 
resultado.

 Veja como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, popu-
larmente conhecido como DENGUE em nossos panfletos. Vamos agir! 
Não deixe água parada!

Denúncias anônimas podem ser feitas à Vigilância em Saúde Am-
biental f. (19)3842-2005 r. 28
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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-
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ATA DA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA DÉCIMA SEXTA 

LEGISLATURA.
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e quin-

ze, às 19h37min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senho-
ra do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, Me-
zanino – Salas 06 e 07, nesta cidade, sob a Presidência do vereador 
Danilo Francisco Andrade Guerreiro, e secretariando os trabalhos o 
vereador Nestor de Toledo Marchi, sua 04ª Sessão Ordinária, da 03ª 
Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vereadores 
Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Deoclécio Anghinoni, Edson B. 
O. Marquezini, Eduardo Aparecido Barbosa, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Para fins de registro, o vereador André Luiz Marchi Padula 
licenciou-se pelo período de 90 (noventa) dias, a partir do dia 20 de 
fevereiro de 2015, não havendo tempo hábil para a convocação do 
respectivo suplente. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a presente sessão. Em seguida convidou a to-
dos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foi lida, discutida, votada e aprovada, por unanimidade 
(09 votos), a ata da 03ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 
16ª Legislatura, realizada em 19 de fevereiro de 2015. EXPEDIENTE 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 134/2015, em res-
posta ao requerimento nº 20/2015, de autoria do vereador Deoclécio 
Anghinoni, informando que o Complexo Turístico que está sendo 
construído no Bairro da Serra não possui denominação oficial. Ofício 
nº 134/2015, em resposta ao requerimento nº 21/2015, de autoria do 
vereador Deoclécio Anghinoni, informando que a Creche-Escola que 
está sendo construída junto ao Loteamento Residencial das Posses e 
na Estrada Municipal Sebastião de Godoy Bueno não possui denomi-
nação oficial. Ofício nº 134/2015, em resposta ao requerimento nº 
22/2015, de autoria do vereador Deoclécio Anghinoni, informando 
que a denominação oficial dada ao Posto de Saúde existente no Bairro 
da Serra é de Unidade Básica da Família Joana Maria dos Santos, de-
nominação esta que permanecerá na nova unidade que está sendo 
construída no Bairro da Serra, próxima à Escola Municipal. Ofício nº 
134/2015, em resposta ao requerimento nº 23/2015, de autoria do ve-
reador Deoclécio Anghinoni, informando que o Posto de Saúde que 
está sendo construído al lado da Praça Poliesportiva Fioravante Ber-
tolini, no Loteamento Refúgio da Serra, não possui denominação ofi-
cial. Ofício nº 134/2015, em resposta ao requerimento nº 24/2015, de 
autoria do vereador Deoclécio Anghinoni, informando que Campo de 
Futebol Society que está sendo construído no Complexo Turístico do 
Bairro da Serra não possui denominação oficial. Ofício nº 134/2015, 
em resposta ao requerimento nº 25/2015, de autoria do vereador Deo-
clécio Anghinoni, informando que a Quadra Poliesportiva localizada 
no início da Estrada Municipal Maria Catini Canhassi, no Núcleo Ur-
bano do Bairro dos Leais não possui denominação oficial. Ofício nº 
135/2015, em resposta ao requerimento nº 51/2015, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fioravanti, informando que não existe guardado 
na Secretaria da Saúde qualquer móveis adquiridos na época das elei-
ções de 2012. Ofício nº 136/2015, em resposta ao requerimento nº 
47/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, infor-
mando que os valores recolhidos aos cofres públicos, através do Plano 
Incentivado de Débitos Tributários – PPI – “Refis”, instituído através 

da Lei Municipal nº 3787/2014, no exercício de 2014, foi de: referente 
ao desconto de 100% - R$ 2.356.623,26 (dois milhões, trezentos e cin-
quenta e seis mil, seiscentos e vinte e três erais e vinte e seis centavos) 
e, referente ao desconto de 80% - R$ 961.490,21 (novecentos e sessen-
ta e um mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos). Ofí-
cio nº 137/2015, em resposta ao requerimento nº 41/2015, de autoria 
da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, informando que 
o prédio público que está sendo construído na Rua Santo Antonio – 
Bairro das Palmeiras, para sediar o Centro de Referência de Assistên-
cia Social – CRAS, não possui denominação oficial. Ofício nº 138/2015, 
em resposta ao requerimento nº 33/2015, de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, informando que o Equipamento para Espor-
te Radical – “Pista de Skate”, localizada na Praça Sesquicentenário, 
não possui denominação oficial. Ofício nº 139/2015, em resposta ao 
requerimento nº 08/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, informando as diversas informações e documentos solicita-
dos, referentes ao Grande Hotel Serra Negra. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: CURSOS: - IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração 
Pública – oferecendo cursos em diversas áreas. DIVERSOS: - Comu-
nicado da Associação Paulista dos Municípios – APM, informando 
que o Congresso dos Municípios do ano de 2015 será realizado no 
Centro de Convenções “Circuito das Águas”, no Município de Serra 
Negra/SP, durante os dias 07 de abril de 2015 (terça-feira) a 10 de abril 
de 2015 (sexta-feira). - Ofício nº 030/2015, do Departamento Estadu-
al de Trânsito – DETRAN/SP, convidando a todos os vereadores para 
participarem do “Encontro Regional DETRAN/SP – Prefeituras – 
Regional Campinas I”, no qual a Presidência do DETRAN apresenta-
rá os conceitos e diretrizes do seu novo modelo de atuação. O Gover-
no do Estado está dando continuidade ao projeto de modernização do 
DETRAN, iniciado há quatro anos, O objetivo desse diálogo é com-
partilhar com cada uma das Prefeituras e estágio do trabalho desen-
volvido, seus progressos, suas dificuldades, aferindo resultados e pro-
gramando sua ampliação. O evento será realizado no dia 24 de 
fevereiro de 2015, terça-feira, às 14:00 horas na Câmara Municipal de 
Paulínia, situada na Rua Carlos Pazeti, 290 – Jardim Vista Alegre, 
Paulínia/SP. - Ofício da “Associação Civil Mundo dos Vira Latas”, 
através de sua Diretora Presidente – senhora Carla Pereira Lima Mu-
nhóz, apresentando cópia do ofício encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de Serra Negra/SP, onde apresenta projeto 
para a administração do Canil Municipal de Serra Negra, a fim de que 
seja dada ciência a todos os vereadores. Cópia da íntegra deste ofício 
foi entregue a todos os vereadores da Câmara Municipal de Serra Ne-
gra/SP. - Mensagens do Poeta e Cidadão Serrano, senhor Alceu Se-
bastião Costa, intituladas de “Sintonia do Samba”, “Folia e Nostalgia” 
e “Exercício de Fé”. Correspondências recebidas no período de 20 a 
23 de fevereiro de 2015. PROJETO DE LEI DE AUTORIA DOS VE-
READORES: Projeto de Lei nº 10/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que dispõe sobre a proibição do uso, armazenagem e por-
te de espuma expansível por aerossol, no Município de Serra Negra/
SP. Todos os documentos ficaram à disposição dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 69/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, no sentido de ser feita a manutenção 
necessária nos brinquedos da “Terra da Magia”, situada na Praça Ses-
quicentenário. Indicação nº 70/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de passar a máquina motonive-
ladora no trecho sem asfalto da Estrada Municipal Basílio Silotto. In-
dicação nº 71/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de colocar uma lixeira em frente a Banca de 
Jornal localizada na Praça Sesquicentenário, nas proximidades do 
Terminal Rodoviário. Indicação nº 72/2015, de autoria do vereador 
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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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Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, no sentido de colocar 02 (duas) lixei-
ras nas imediações do número 70 da Praça João Pessoa. Indicação nº 
73/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, 
no sentido de limpar o terreno localizado na Rua Padre Victor Coelho 
de Almeida, número 47, Loteamento Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP, vez que este terreno está cheio de lixo e de entulhos, arma-
zenando água, tornando-se um potente criadouro do mosquito da 
dengue. Indicação nº 74/2015, de autoria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de colocar placa informando ser 
“Proibido Jogar Lixo” em frente ao terreno localizado na Rua Padre 
Victor Coelho de Almeida, número 47, Loteamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indicação nº 75/2015, de autoria do vereador 
Deoclécio Anghinoni, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, no sentido do caminhão de lixo 
fazer coletas periódicas na Rua Rosa da Costa Oliveira - Bairro das 
Três Barras - Serra Negra/SP. Indicação nº 76/2015, de autoria dos 
vereadores Nestor de Toledo Marchi e Deoclécio Anghinoni, que indi-
ca ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam vistoriadas as pisci-
nas existentes nas proximidades da Igreja de São Roque - Bairro das 
Três Barras, pois há denúncias de piscinas abandonadas, sujas, servin-
do para a proliferação do mosquito da dengue. Indicação nº 77/2015, 
de autoria dos vereadores Nestor de Toledo Marchi e Deoclécio An-
ghinoni, que indica à Vigilância Sanitária, para que sejam vistoriadas 
as piscinas existentes nas proximidades da Igreja de São Roque - Bair-
ro das Três Barras, pois há denúncias de piscinas abandonadas, sujas, 
servindo para a proliferação do mosquito da dengue. Indicação nº 
78/2015, de autoria dos vereadores Nestor de Toledo Marchi e Deoclé-
cio Anghinoni, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no sentido de construir canaletas próxi-
mo ao Espaço Inphinito - Estrada Municipal Amatis José Franchi, para 
escorrer e drenar a água pluvial que está causando erosão em um tre-
cho de 10 (dez) metros. Indicação nº 79/2015, de autoria do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, que indica à SABESP, para que realize os 
reparos necessários na Rua Dirceu Thomazelli Guidetti, Loteamento 
Alto das Palmeiras. 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 Eduardo Aparecido 
Barbosa, Paulo Sérgio Osti e Nestor de Toledo Marchi. Não havendo 
mais nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMA-
ÇÕES: Requerimento nº 130/2015, de autoria dos vereadores André 
Luiz Marchi Padula e Roberto Sebastião de Almeida, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, informe a esta Casa de Leis, se recentemente foi 
identificado algum caso de dengue no município de Serra Negra, prin-
cipalmente de morador(es) residente(s) no Bairro Alto das Palmeiras. 
Em caso positivo, informar o número total de casos de dengue diag-
nosticados em nosso município, no período de novembro/2014 até 
fevereiro/2015. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requerimento nº 131/2015, de autoria do vereado-
res André Luiz Marchi Padula e Roberto Sebastião de Almeida, que 
solicita ao Hospital Santa Rosa de Lima, para que no prazo regimental 
de 15 (quinze) dias, informe a esta Casa de Leis, se recentemente foi 
atendido algum paciente com dengue. Em caso positivo, quantos pa-
cientes infectados foram atendidos no período de novembro/2014 até 
fevereiro/2015 e, se possível, informar em que bairros ou ruas residem 
estes pacientes, para que seja possível identificar em quais locais estão 
havendo focos do mosquito transmissor da dengue. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimen-
to nº 132/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que 
solicita na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plená-

rio, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que, com o auxílio 
dos setores competentes, encaminhe as informações abaixo solicita-
das, todas referentes às providências que o Poder Executivo Munici-
pal vem adotando para prevenir a ocorrência de enchentes no municí-
pio de Serra Negra/SP. 1) Quais medidas de caráter preventivo a 
Prefeitura Municipal de Serra Negra/SP adotou e vêm adotando para 
serem evitadas enchentes em nosso município? 2) Há planejamento 
prévio de alguma medida de caráter emergencial, caso haja enchente 
no município de Serra Negra/SP? Qual(is)? 3) Com qual periodicida-
de são realizadas a limpeza e desentupimento do Ribeirão Serra Ne-
gra e demais córregos e riachos do nosso município? Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 138/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, que solicita, na forma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado à SABESP, para que infor-
me a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, se há 
previsão (data) para ser disponibilizado o sistema de distribuição de 
água, bem como a coleta de esgoto, para os imóveis localizados na Rua 
Maria Nassif Dib, localizada no Loteamento Giraldi, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Requerimento nº 139/2015, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa de Leis, se existia ou existe algum proje-
to para asfaltar a Rua Mauro de Paula, Bairro dos Francos. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. Reque-
rimento nº 133/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos 
para com a senhora LÍCIA SARAGIOTTO, pela conquista de sua 
aposentadoria, após 31 anos de excelentes serviços prestados no mu-
nicípio de Serra Negra/SP, onde trabalhou, de forma exemplar e dedi-
cada, como Professora e Diretora Estadual. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência à homenageada. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). REQUERIMEN-
TOS DE PESAR: Requerimento nº 134/2015, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Iolanda Bueno da 
Silva. Requerimento nº 135/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da senhora Antonieta Gabriel Angelini. Requeri-
mento nº 136/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Clarisse Aparecida da Silva de Jesus. Requerimento 
nº 137/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento 
da senhora Rosa Benedita Franco de Moraes. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Presidente, determinando fosse oficiado às fa-
mílias enlutadas. ORADORES: usaram da palavra os vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, 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, Deoclécio Anghinoni, 
Edson B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido Barbosa, Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, 
Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo número regimental, passou-se à discus-
são e à votação dos projetos constantes da pauta. Primeiramente, o 
vereador Ricardo Favero Fioravanti solicitou a “inversão da pauta”, 
para que o projeto de resolução nº 01/2015, que inicialmente constava 
na ordem do dia como “item 3”, fosse debatido e votado em primeiro 
lugar, vez que os demais projetos eram complexos, exigindo que os de-
bates fossem mais aprofundados e demorados. Em virtude da justifi-
cativa apresentada não se enquadrar em nenhuma das hipóteses des-
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que somos uma cidade 
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ção e do contentamento 
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do Carmo e Lucineia Efi-
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cursos de Ovos de Páscoa 
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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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critas no artigo 108, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Serra Negra/SP – onde estão previstas legalmente hipóteses que au-
torizam a alteração da ordem de votação das proposituras incluídas 
na pauta da ordem do dia -, o Excelentíssimo Senhor Presidente inde-
feriu de plano o pedido de “inversão da pauta”, por falta de amparo 
legal. Em continuidade, o vereador Ricardo Favero Fioravanti solici-
tou a suspensão da presente sessão pelo prazo de 10 (dez) minutos. 
Retomados os trabalhos, passou-se ao “item 1” da ordem do dia  I – 
Discussão e votação única do veto parcial ao autógrafo nº 105/2014, 
vetando o inciso VII, do artigo 4º, e o artigo 5º e seus incisos, da Lei 
Municipal nº 3804/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 
2015 – “Orçamento do Município de Serra Negra/SP, para o ano de 
2015”.  Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discussão, após amplo debate sobre o veto par-
cial apresentado ao autógrafo nº 105/2014, vetando o inciso VII, do 
artigo 4º, e o artigo 5º e seus incisos, da Lei Municipal nº 3804, de 15 
de dezembro de 2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2015 – 
“Orçamento do Município de Serra Negra para o ano de 2015”, foi, 
pelo vereador Ricardo Favero Fioravante, solicitada nova suspensão 
da sessão pelo prazo de 10 (dez) minutos. Retomados os trabalhos, 
passou-se a votação do veto parcial apresentado ao autógrafo nº 
105/2014, vetando o inciso VII, do artigo 4º, e o artigo 5º e seus inci-
sos, da Lei Municipal nº 3804, de 15 de dezembro de 2014, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa 
para o exercício financeiro de 2015 – “Orçamento do Município de 
Serra Negra para o ano de 2015”, sendo obtida a votação de 03 (três) 
votos pela rejeição/derrubada do veto parcial e, 04 (quatro) votos 
pela aprovação/manutenção do veto parcial proposto, sendo, portan-
to, mantido o veto apresentado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 
Para constar, não estavam presentes no Plenário, durante esta vota-
ção, os vereadores Edson B. O. Marquezini e Roberto Sebastião de 
Almeida. II – 2ª Discussão e votação projeto de lei nº 02/2015, de au-
toria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder subvenção para a Associação Amigo Bicho, du-
rante o 1º quadrimestre de 2015.  Observação: projeto de lei com vá-
rias emendas já aprovadas. Em se tratando de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por maioria de votos (04x03). Para constar, não 
estavam presentes no Plenário, durante esta votação, os vereadores 
Edson B. O. Marquezini e Roberto Sebastião de Almeida. III - Discus-
são e votação única do projeto de resolução nº 01/2015, de autoria do 
Vereador André Luiz Marchi Padula, que concede licença, pelo perío-
do de 90 (noventa) dias - a partir do dia 20 de fevereiro de 2015 -, do 
cargo de Vereador da Câmara Municipal de Serra Negra e de 1º Secre-
tário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra Negra. Primei-
ramente foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Não havendo mais nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSO-
AIS: usaram da palavra os vereadores Ricardo Favero Fioravanti e 
Edson B. O. Marquezini. Não havendo mais nenhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta ses-
são, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou 
os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que será rea-
lizada no dia 02 de março de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, de-
clarando encerrada a presente sessão às 22h10min, Para constar eu, 
_____________ vereador Nestor de Toledo Marchi, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assinatura por todos os edis desta Casa, ressaltan-
do que a íntegra desta sessão encontra-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, pos-

suem valor oficial para todos os efeitos legais. 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALI-
ZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2015, 

PELOS VEREADORES QUE INTEGRAM 
A COMISSÃO PERMANENTE DE FI-

NANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-

NERAL DE SERRA NEGRA/SP, EM CUM-
PRIMENTO AO § 4º, DO ARTIGO 9º, DA 
LEI COMPLEMENTAR N.º 101/00 – “LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL”, 
PARA AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS 
METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PELO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Às 15h00min horas do dia 23 de fevereiro de 2015, segunda-feira, 
no Plenário da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n.º, Centro de 
Convenções “Circuito das Águas”, Serra Negra/SP, reuniram-se em 
Audiência Pública, os seguintes vereadores que compõem a douta Co-
missão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal 
de Serra Negra/SP: Nestor de Toledo Marchi, Deoclécio Anghinoni e 
Wagner da Silva Del Buono; em cumprimento ao § 4º, do artigo 9º, 
da Lei Complementar n.º 101/00 – “Lei de Responsabilidade Fiscal”, 
com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais estabeleci-
das pelo Poder Executivo Municipal, referente ao 3º quadrimestre do 
exercício de 2014, ou seja, referente aos meses de setembro de 2014 
a dezembro de 2014. Iniciados os trabalhos, o Exmo. Sr. Presidente 
convidou o senhor José Alexandre Malagodi Vasconcelos, DD. Secre-
tário Municipal do Planejamento, para que procedesse a entrega dos 
documentos relativos aos meses de setembro/dezembro do exercício 
de 2014, referentes às metas fiscais realizadas pelo Município de Serra 
Negra/SP, bem como fossem iniciadas as explanações e os esclareci-
mentos necessários. Conforme anteriormente solicitado, o Sr. José Ale-
xandre Malagodi Vasconcelos apresentou os demonstrativos, anexos, 
cálculos, tabelas, balancetes e demais documentos contendo os valo-
res realizados das receitas e despesas do Município de Serra Negra/
SP, referente ao 3º quadrimestre de 2014. Ato contínuo, procedeu-se 
às explicações e os esclarecimentos necessários sobre as Metas Fiscais 
do Poder Executivo Municipal realizadas no exercício de 2014, sendo 
apresentados os seguintes valores: receita prevista R$ 78.890.898,45, 
receita realizada R$       (receita realizada R$) 79.762.448,98; superávit 
orçamentário R$ 3.499.760,86; despesas empenhadas e realizadas R$ 
76.262.688,12; despesas inscritas em restos a pagar não processados 
R$ 2.929.483,36; despesa fixada R$ 76.262.688,12; receita corren-
te líquida R$ 73.723.754,77; despesas previdenciárias executadas R$ 
2.534.644,45, sendo liquidado o valor de R$ 2.310.738,27 e inscritas em 
restos a pagar não processados R$ 223.906,18; resultado previdenci-
ário R$ 974.079,50. Em seguida ressaltou-se que o resultado nominal 
foi maior do que o previsto inicialmente, sendo verificada também 
uma superação no resultado primário, resultando no fato de que o 
Poder Executivo Municipal conseguiu um poder maior para liquidar 
as suas dívidas. Em seguida foram prestadas informações de ordem 
geral sobre os valores arrecadados através dos impostos IPTU, ISS, 
ITBI e IRRF, bem como sobre os valores transferidos referentes às 
transferências correntes. Em seguida, foram apresentados os valores 
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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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constantes do demonstrativo consolidado das despesas com pessoal, 
sendo: valor da despesa total com pessoal DTP R$ 31.395.168,55, o 
que corresponde 42,58% do valor da receita corrente líquida, estando 
esta porcentagem bem abaixo do limite constitucional. Após, foram 
analisados, explicados e debatidos os Balancetes Orçamentários – 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Demonstrativo da 
Receita Corrente Líquida, Demonstrativo da Dívida Consolidada Lí-
quida, Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Demonstrativo Sim-
plificado do Relatório de Gestão Fiscal, Demonstrativo Simplificado 
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, dentre outros 
dados e assuntos financeiros, contábeis, tributários e orçamentários 
do Município de Serra Negra. Em seguida, foram sanadas as dúvidas 
apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento da Câmara Municipal de Serra Negra. Não havendo ou-
tras perguntas ou esclarecimentos a serem prestados, tendo em vista 
não haver nenhum munícipe presente à Audiência Pública - a não ser 
os servidores do departamento contábil da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra -, os Membros da Comissão de Finanças e Orçamento, 
após a necessária análise de todos os documentos apresentados, jul-
garam devidamente apresentados e todos os pontos esclarecidos. Em 
seguida, foi determinada a impressão de três vias da        (de três vias 
da) presente Ata, sendo uma delas entregue ao Poder Executivo Mu-
nicipal para a devida prestação de contas junto ao Egrégio Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, determinando, ainda, que toda a 
documentação apresentada nesta Audiência Pública fosse anexada ao 
processo n.º 017/2015 – expediente n.º 04/2015, do Poder Legislativo 
Serrano, ficando o mesmo à disposição dos munícipes e demais inte-
ressados para consulta e análise. Nada mais havendo a ser tratado, os 
Membros da Comissão de Finanças e Orçamento agradeceram a co-
laboração de todos indistintamente, declarando encerrada a presente 
Audiência Pública. Para constar eu, ____________ vereador Wagner 
da Silva Del Buono, mandei lavrar esta ata, que após lida, conferida e 
achada conforme, vai devidamente assinada pelos vereadores presen-
tes à Audiência Pública e que compõem a Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento. Nada mais. 

Vereador NESTOR DE TOLEDO MARCHI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador DEOCLÉCIO ANGHINONI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

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

 
- AJUDANTE DE COZINHA ( C/ EXP. E CURRICULUM);

- APRENDIZ LEGAL (04 VAGAS UNISSEX DE 15 A 16 ANOS E 
CURRICULUM C/ FOTO);

- ASSESSOR COMERCIAL (UNISSEX DE 18 A 40 ANOS, C/ 
ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXP. MÍNIMA DE 6 MESES E 

CURRICULUM);

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (UNISSEX C/ CURRICULUM);

- AUXILIAR OU OFICIAL DE MANUTENÇÃO (C/ 
CONHECIMENTO EM HIDRÁULICA, MECÂNICA E ELÉTRICA E 

CURRICULUM;

- BANHO / TOSA (UNISSEX C/ EXP. MÍNIMA DE 6 MESES E 
CURRICULUM);

- CAMAREIRA (02 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA E CURRICULUM);

- CASEIRO P/ SÍTIO (CASAL C/ EXP. E CURRICULUM);

- CONFEITEIRO (C/ EXPERIÊNCIA);

- COSTUREIRA (02 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM 
CARTEIRA);

- CUIDADORA (FEM. DE 25 A 50 ANOS C/ EXP. E CURRICULUM);

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

VAGAS DO PAT 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador) 

de 03 de Março de 2015

- EMPREGADA DOMÉSTICA (“CENTRO” DE 30 À 50 ANOS C/ 
EXP. DE 1 ANO E CURRICULUM);

- EMPREGADA DOMÉSTICA (DE 28 A 50 ANOS, DE 2º À SÁBADO 
C/ CURRICULUM);

- EMPREGADA DOMÉSTICA (C/ EXP. E CURRICULUM);

- GOVERNANTA (C/ EXP. E CURRICULUM);

- JARDINEIRO (C/ EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA 
E CURRICULUM);

- LIMPEZA DE PISCINA (C/ EXP. E CURRICULUM);

- MOTORISTA C/ CATEGORIA D e E (P/ CANDIDATOS DA 
CIDADE DE SOCORRO C/ CURRICULUM);

- MOTORISTA ( C/ CATEGORIA D E CONHECIMENTO NA 
GRANDE SÃO PAULO E CURRICULUM);

- RECEPCIONISTA DIURNO P/ HOTEL (UNISSEX C/ 
EXPERIÊNCIA E CURRICULUM);

- RECEPCIONISTA /TELEFONISTA (FEM. DE 18 À 28 ANOS “ DE 
2º À 6º FEIRAS”  C/ CURRICULUM);

- SERVIÇO GERAL DE POUSADA (UNISSEX DE 18 A 50 ANOS C/ 
CURRICULUM).

 

Os interessados devem comparecer ao PAT - Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, situado na Rua José Bonifácio, 283 - 

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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A 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/
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