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Prefeitura dá andamento em obras
Diversas obras já foram executadas pela Prefeitura e entregues à
população, tanto nos bairros para beneficiar as comunidades quanto no
centro, fortalecendo o turismo no município. Entre elas estão os sanitários públicos localizados na praça John F. Kennedy, a infra estrutura completa e o asfalto oferecido ao loteamento Residencial das Posses, melhorias
nas ruas Santa Carolina, Nossa Senhora de Lourdes e na Vila Santista,
reestruturação em todo o bairro Nova Serra, com implantação de asfalto,
iluminação, unidade de saúde e escola, construção da unidade escolar
no bairro São Luiz, inauguração dos serviços do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e muitos outras.
O Executivo conta com o auxílio do Estado, através do DADE –
Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, para realiza-
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ção de importantes obras, que se somam à vocação da estância: o
turismo. O Parque Ecológico da Santa Lídia é um exemplo. O Parque
localiza-se no bairro das Posses e compreende um espelho d’água
de quatro alqueires, sanitários, lanchonete, atracadores para pequenos barcos e pedalinhos, área verde, paisagismo e pista para
caminhadas. O investimento é de R$ 534.939,39.
Os moradores da Vila Dirce, em breve, poderão contar com um
espaço de lazer oferecido pela Prefeitura. Uma praça vem sendo
construída com o objetivo de beneficiar a população do local. A praça dispõe de play ground para crianças, fonte, paisagismo e iluminação diferenciada. O valor que perfaz a obra é R$ 80.291,70.

Arrastão contra a
dengue atingiu quase
700 imóveis da cidade
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Com o slogan ‘Dengue?
Aqui Não!’ campanha
distribuiu 2000 folhetos

No último sábado, 24, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde, efetuou um arrastão de limpeza contra o mosquito da dengue em alguns bairros extensivos ao centro, que concentram grande número de
borracharias, terrenos sem ocupação, além do cemitério municipal.
Profissionais da saúde fizeram visitas casa a casa, prestando orientações e entregando material
educativo.

Ao todo foram visitados e trabalhados 685 imóveis. A expectativa em relação a este número era
ainda maior, entretanto 407 imóveis estavam fechados e 46 residências se recusaram a atender o
agente de saúde. O Executivo solicitou à população via jornal, rádio
e carro de som, que deixasse os entulhos em suas portas, pois caminhões fariam a coleta. Foram recolhidos 12 caminhões de entulhos e
entregues 2000 folhetos. O arras-

tão aconteceu na avenida da Saudade, Juca Preto, Alto das Palmeiras, Palmeiras, Vila Dirce e em toda
a rua José Francisco Cabreira.

Segundo o Ministério da
Saúde, a dengue é um dos principais problemas de saúde pública
no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que
entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectam anualmente, em
mais de 100 países, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes
necessitam de hospitalização e 20
mil morrem em conseqüência da
dengue.
No Brasil as condições
socioambientais favoráveis à expansão do Aedes aegypt possibilitaram a dispersão do vetor. Os estados, em parceria com os municípios,
efetuam
campanhas
educativas de forma contínua, pois
a prevenção e as medidas de combate ao mosquito exigem a participação e mobilização de toda a comunidade.
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EDUCAÇÃO

Há vagas para
cursinho pré-vestibular
A Secretaria Municipal da
Educação, em parceria com a
EDUCON – Tecnologia em Educação Continuada, oferece gratuitamente o curso preparatório para
vestibulares. A Prefeitura cede a
sala do Centro de Convenções, oferece 50% de desconto no passe
escolar e disponibiliza duas coordenadoras. As aulas são via satélite e acontecem em 3 períodos:
das 8 às 12h, das 13h30 às 17h30

e das 18h30 às 22h30.
As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria que fica
no Mercado Cultural, das 8 às
11h30 e das 13 às 17h. Em 2006,
210 alunos participaram do curso
à distância, que tem a duração de
280 horas. Ele é destinado para
alunos oriundos da rede pública de
ensino, que já concluíram ou freqüentem o ensino médio. Garanta
sua vaga.

Prefeitura oferece cursos
voltados à educação
infantil e inclusão
A Secretaria Municipal da
Educação pensando na qualificação de seu quadro de profissionais,
disponibilizará o curso denominado ‘letra e vida’, que tem o objetivo de capacitar os professores no
processo de alfabetização. As aulas serão promovidas todas as teças feiras, das 18 às 21h30, na
EMEI Prof. Durval Chagas. O curso
que é gratuito, terá a duração de
180 horas e contará com 53 profissionais
(professores
e
atendentes). Anteriormente ele já
foi ministrado e a idéia é oferecêlo aos novos funcionários, abrangendo toda a rede. As atividades
terão início na próxima terça, 6.
Outro curso sugerido pela

Secretaria é o de inclusão. Este
trará conhecimentos práticos e teóricos referentes a educação especial, que engloba alunos portadores de deficiências. O curso destina-se para profissionais da área
da educação de todo o município,
não sendo disponibilizado apenas
para a rede municipal. O custo é
de R$ 50,00 por mês e as aulas
acontecerão na EMEI Dr. Geraldo
de Faria L. Pinheiro, aos sábados,
das 8 às 12h. A conclusão está
prevista para meados de outubro.
Para ambos os cursos, as inscrições ainda podem ser feitas na
Secretaria da Educação, que fica
no Mercado Cultural. Informações:
3892-6408.

Artesãos:
Cadastrem-se na SUTACO
A SUTACO - Superintendência do Trabalho
Artesanal nas Comunidades fornece carteira para
artesãos. Quem ainda não a possui, fazer o
agendamento para avaliação pelo telefone 38924937.
As avaliações serão feitas às terças e quintas
das 9:00 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 23 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2007
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA,
usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
TORNAR público, o número de cargos e funções, denominação,
referência e vencimentos em 31.12.2006, do pessoal estatutário,
celetista, em comissão, aposentados e pensionistas e subsídio do
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, desta Municipalidade,
conforme tabelas constantes do anexo I, que é parte integrante da
presente Portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 16 de
fevereiro de 2007.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- PREFEITO MUNICIPAL ANEXO I
TABELA DO QUADRO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO EM 31/12/
2006
Nº
01
16
04
16
19
01
18
01
01
01
01
03
01
03
01
03
07
02
06
01
01
01
01
03
07
11
01
02
01
01
02
02

DE CARGOS

VALOR -

JARDINEIRO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
ATENDENTE DE PUERICULTURA
AGENTE DE SERV. ESCOLAR
CARPINTEIRO
PROFESSOR
TÉCNICO DE ESPORTES
TELEFONISTA
AUXILIAR DE REDE DE ÁGUA
PEDREIRO MESTRE
FISCAL DE RENDAS
ESCRITURÁRIO AUXILIAR
ESCRITURÁRIO
PADEIRO
SECRETÁRIA
MOTORISTA
MECÂNICO
ENCARREGADO DE SEÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL
ENFERMEIRO
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
PSICÓLOGO
MÉDICO
DENTISTA
LANÇADOR
TRATORISTA
CONTADOR
ENC. S.C. CNT. LICITAÇÕES
ARQUITETO
ENGENHEIRO

DENOMINAÇÃO

REFERÊNCIA

EM REAIS

E.02
E.02
E.05
E.05
E.05
E.07
E.08
E.09
E.10
E.10
E.10
E.10
E.11
E.11
E.12
E.12
E.12
E.13
E.13
E.14
E.14
E.14
E.14
E.14
E.14
E.14
E.15
E.15
E.16
E.16
E.18
E.18

475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
538,75
562,66
569,69
597,83
597,83
597,83
597,83
618,92
618,92
647,06
647,06
647,06
666,76
666,76
701,91
701,91
701,91
701,91
701,91
701,91
701,91
922,76
922,76
1.149,24
1.149,24
1.825,83
1.825,83

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO EM 31/12/
2006
Nº
12
10
01
02
08
07
05
05
01
01
05
06
01
03
08
01
01
08
01
04
01
01
01
04
01
01
01
01
01
01
02
05
01
01
01
01
01
03
01
11
03
10
01

DENOMINAÇÃO
VALOR - EM REAIS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE C.02
ASSISTENTE DE DIRETORIA
C.02
ASSISTENTE DA CHEFIA DE
GABINETE
C.03
ASSISTENTE DO PREFEITO
C.05
SUPERVISOR DE SERVIÇOS
C.05
ASS. CULT. TUR. E LAZER
C.07
ASSESSOR V
C.07
OFICIAL DE GABINETE
C.07
ASSESSOR DE IMPRENSA
C.07
CHEFE DO C.P.D.
C.08
ASSESSOR IV
C.08
AGENTE MUN. DE URBANISMO
C.09
ASSESSOR DE RELAÇÕES
PÚBLICAS
C.10
ASSESSOR DE SECRETARIA
C.10
SUPERVISOR DE SERV.
MUNICIPAIS
C.10
ENCARREGADO DE OFICINA
C.11
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO C.11
ASSESSOR III
C.11
COORD. ADM. DA SAÚDE
C.12
ASSESSOR II
C.12
DIRETOR TESOUREIRO
C.13
DIRETOR DA FAZENDA
C.13
DIRETOR DE OBRAS
C.13
DIRETOR DE DIVISÃO
C.13
DIR. DIV. SERV. MUNICIPAIS
C.13
DIR. DIV. PROJETOS E POSTURAS C.13
DIR. DIV. ADM. E FINANÇAS
C.13
COORD. FIN. E ORÇAMENTO
C.14
COORD. PROC. JURÍDICA
C.14
SUPERINTENDENTE DA FAZENDA C.15
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
C.15
ASSESSOR I
C.15
SUP. COMPRAS CONT.
LICITAÇÕES
C.15
SUP. PROC. TRABALHISTA
C.15
SUP. PROC. ADMINISTRATIVA
C.15
SUP. PROC. JURÍDICA
C.15
SUP. PROC. FISCAL
C.15
DENTISTA – PSF
C.16
CHEFE DE GABINETE
S.01
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
S.01
MÉDICOS – PSF
C.17
DIRETOR DE ESCOLA
M.01
COORDENADOR PEDAGÓGICO
M.01

DE CARGOS

REFERÊNCIA
475,61
475,61
475,61
538,76
538,76
701,91
701,91
701,91
701,91
863,69
863,69
924,17
1.005,76
1.005,76
1.005,76
1.149,24
1.149,24
1.149,36
1.299,69
1.299,69
1.402,43
1.402,43
1.402,43
1.402,43
1.402,43
1.402,43
1.402,43
1.513,56
1.513,56
1.845,52
1.845,52
1.845,52
1.845,52
1.845,52
1.845,52
1.845,52
1.845,52
2.861,56
3.658,55
3.658,55
5.063,94
1.402,43
1.324,40

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL CELETISTA EM 31/12/2006
Nº
03
01
22
02
10

DENOMINAÇÃO
VALOR - EM REAIS
AJUDANTE DE FÁBRICA DE TUBOS E.01
GUARDA NOTURNO
E.01
FAXINEIRA
E.01
COVEIRO
E.01
VIGIA
E.01

DE CARGOS

REFERÊNCIA
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61

13
28
45
55
12
43
01
02
10
15
14
15
05
01
02
01
40
03
50
01
02
12
01
01
01
02
02
04
03
06
53
05
01
01
10
01
02

02
05
09
10
01
01
01
03
05
05
01
03
01
01
08
34
02
03
01
08
01
01
01
02
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GARI
SERVIÇOS DIVERSOS
SERVIDOR BRAÇAL
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE DE SERV. ESCOLAR
AJUDANTE DE MARCENARIA
AJUDANTE DE PADARIA
JARDINEIRO
COBRADOR DE ÔNIBUS
COLETOR DE LIXO
FISCAL DE ZONA AZUL
RECEPCIONISTA
AUXILIAR DE FARMÁCIA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
ENCARREGADO DO MERCADO
ATENDENTE DE PUERICULTURA
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
ATENDENTE DE CRECHE
SALVA-VIDAS
AUXILIAR DE AGRIMENSURA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
BORRACHEIRO
FUNILEIRO/PINTOR
PROFESSOR DE MÚSICA
AUXILIAR DE MECÂNICA
CARPINTEIRO
LAVADOR LUBRIFICADOR
DIGITADOR
PINTOR
PROFESSOR
PROFESSOR DE ED. FÍSICA
TÉCNICO DE ESPORTES
SERRALHEIRO/SOLDADOR
FISCAL
TELEFONISTA
AUXILIAR DE HIDROTERAPIA –
MASC.
AUXILIAR DE HIDROTERAPIA – FEM
ENCANADOR
TRATADOR DE ÁGUA
PEDREIRO
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
ELETRICISTA DE AUTOS
ESCRITURÁRIO – JURÍDICO
ELETRICISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ESCRITURÁRIO
NUTRICIONISTA
PADEIRO
MASSAGISTA – MASC.
MASSAGISTA – FEM
SECRETÁRIA
MOTORISTA
DESENHISTA
MECÂNICO
TÉCNICO RX
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HS.
BIBLIOTECÁRIO
TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA
OPERADOR DE LIMPA-FOSSA
OPERADOR DE MÁQ. ESTEIRA

E.01
E.01
E.01
E.01
E.01
E.01
E.02
E.02
E.02
E.02
E.03
E.04
E.04
E.05
E.05
E.05
E.05
E.05
E.05
E.06
E.06
E.06
E.07
E.07
E.07
E.07
E.07
E.07
E.07
E.07
E.08
E.08
E.09
E.10
E.10
E.10

475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
483,89
483,89
483,89
538,75
538,75
538,75
538,75
538,75
538,75
538,75
538,75
562,67
562,67
569,69
597,82
597,82
597,82

E.10
E.10
E.10
E.10
E.10
E.11
E.11
E.11
E.11
E.11
E.11
E.12
E.12
E.12
E.12
E.12
E.12
E.13
E.13
E.14
E.14
E.15
E.15
E.15
E.15

597,82
597,82
597,82
597,82
597,82
618,92
618,92
618,92
618,92
618,92
618,92
647,06
647,06
647,06
647,06
647,06
647,06
666,76
666,76
750,00
750,00
922,76
922,76
922,76
922,76

03
03
03
03
03
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
02
03
05
01
02
01
02
01
01
01
01
02
02
03
07
05
03
03
01
01
02
04
28
14
07

OP. MÁQ MOTONIVELADORA
OP. MÁQ. PÁ CARREGADEIRA
OP. MÁQ. RETROESCAVADEIRA
OP. MÁQ. AGRÍCOLA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUT.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E
POSTUR.
PROCURADOR JUDICIAL
PROCURADOR FISCAL
PSICOPEDAGOGA
TOPÓGRAFO
ANALISTA DE SISTEMAS
ENFERMEIRO
FARMACÊUTICO
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
PSICÓLOGO
ASSISTENTE SOCIAL
OPERADOR USINA DE ASFALTO
ENGENHEIRO CIVIL
MÉDICO NEUROLOGISTA
MÉDICO VETERINÁRIO
MÉDICO DERMATOLOGISTA
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
MÉDICO ORTOPEDISTA
MÉDICO PSIQUIATRA
DENTISTA
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBST.
MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO CLINICO GERAL
ENFERMEIRO – 40 H PSF
DENTISTA PSF 40 HORAS
MÉDICO PSF 40 HORAS
INSPETOR
SUB-INSPETOR
GUARDAS MUN. DE 1ª CLASSE
GUARDAS MUN. DE 2ª CLASSE
GUARDAS MUN. DE 3ª CLASSE
MÉDICO PLANTONISTA – PS 12 H
MÉDICO PLANTONISTA – PS 24 H

E.15
E.15
E.15
E.15
E.15

922,76
922,76
922,76
922,76
922,76

E.15
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.16
E.17
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.18
E.19
E.20
E.21
GM.1
GM.2
GM.3
GM.4
GM.5
PS.1
PS.2

922,76
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.149,24
1.402,51
1.825,82
1.825.82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
1.825,82
2.250,59
2.861,56
5.063,94
664,96
639,38
612,83
586,18
532,89
351,66
703,32

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL APOSENTADO (INATIVO) E
PENSIONISTA, USADA SOMENTE PARA EFEITO DE BASES DE
CÁLCULO EM 31/12/2006
DENOMINAÇÃO
JARDINEIRO
MERENDEIRA
FISCAL DE HIDRÔMETRO
PORTEIRO/ZELADOR
ENCARREGADO DO MERCADO
SALVA VIDAS
PROFESSOR
ADMINISTRADOR/TRATADOR
PEDREIRO
TRATADOR DE ÁGUA
ENC. PARQUES E JARDINS
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
ESCRITURARIA AUXILIAR
ESCRITURARIA SAE

E

FEIRAS

REFERÊNCIA
02
05
05
05
05
06
08
09
10
10
11
11
11
11

VALOR 475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
475,61
562,66
569,69
597,82
597,82
618,92
618,92
618,92
618,92

EM REAIS
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MOTORISTA
ALMOXARIFE
ENCARREGADO DE REDE DE ÁGUA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
TRATORISTA
ENCARREGADO DE OBRAS
TOPÓGRAFO
AUXILIAR TÉCNICO
TESOUREIRO
DIRETOR TRIBUTÁRIO
DIRETOR DA FAZENDA
DIRETOR DE FINANÇAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
PENSIONISTA

11
12
13
13
13
15
15
16
16
17
17
17
17
17
00

618,92
647,05
666,75
666,75
666,75
922,76
922,76
1.149,24
1.149,24
1.402,42
1.402,42
1.402,42
1.402,42
1.402,42
475,61

TABELA DO SUBISIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO
MUNICIPAL EM 31/12/2006
DENOMINAÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL
VICE-PREFEITO MUNICIPAL

VALOR - EM
9.407,70
4.181,20

REAIS

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E
LICITAÇÕES
ADJUDICAÇÃO

Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Serra Negra de 01/03/07
Adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 003/2007, à Mario
Sanches Construção ME, pelo critério de menor preço no valor de R$
0,19 (dezenove centavos de reais) por metro quadrado.

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos treze dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e sete, às
19h:45, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/
SP, em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário s/nº,
nesta cidade, sob a Presidência do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa
e Secretaria do Vereador Charles Lolli, realizou a 02ª Sessão Ordinária,
da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, com a presença dos
Vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Deoclécio Anghinoni,
Fátima do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João
Alcides Dei Santi, Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento
Postali e Mário Roberto Vitale Júnior. Havendo número regimental, o
Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e convidou a todos, para juntos,
rezarem o Pai-Nosso. Passou-se em seguida ao EXPEDIENTE: foi lida,
discutida, votada e aprovada a Ata da 1ª Sessão Ordinária, realizada
em 06 de fevereiro de 2.007. Após, passou-se ao EXPEDIENTE DE
DIVERSOS: de início, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal fez
comunicações de interesse geral e, em seguida, proferiu leitura do
ofício nº 124/2007 desta Casa, através do qual os Vereadores Marcos
Teseu Bailão Testa e Celso Bueno Corchetti, solicitaram ao Ilustríssimo
Senhor Doutor Sidney Beraldo, Secretário de Gestão Estratégica e
Deputado Estadual, esforços no sentido de disponibilizar 03
investigadores e 02 escrivães policiais para a Delegacia de Polícia Civil
de Serra Negra, haja vista o déficit atual no quadro de lotação de
funcionários daquela unidade. Após, para ciência dos nobres Vereadores
e demais interessados presentes no plenário, foi proferida leitura das
correspondências recebidas por esta Casa de Leis, no período de 07/
02/2007 a 13/02/2007, dentre elas do ofício da Secretaria dos Negócios
da Segurança Pública – Polícia Civil do Estado de São Paulo – Delegacia
de Polícia Judiciária do Município de Serra Negra/SP, “Dr. Armindo
Beghini”, assinado pelo Doutor Rodrigo Cantadori, Delegado de Polícia
Titular, agradecendo a manifestação de apoio e reconhecimento aos
trabalhos desenvolvidos pela Policia Civil desta Comarca. PROJETOS
DA MESA E DOS VEREADORES: Projeto de Lei nº 02, de 2007, de
autoria do Vereador Charles Lolli, que denomina via pública com o
nome de “RUA ANGELINA MARIA DAOLIO SARAGIOTTO. PROJETOS DE
RESOLUÇÃO: Projeto de Resolução nº 01/2007, de autoria da maioria
dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra Negra,
que dá nova redação ao artigo 102, da Resolução nº 328, de 21 de
dezembro de 2004, que institui o Regimento Interno da Câmara

Municipal de Serra Negra. INDICAÇÕES: Indicação nº 11/2007, de
autoria do Vereador João Alcides Dei Santi e outros, indicando ao Sr
Prefeito Municipal, para que, com a devida urgência, estude as
possibilidades de elaborar o competente Plano de Carreira a todo o
funcionalismo público municipal, a exemplo do que já foi feito na área
da educação. Indicação nº 12/2007, de autoria da Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti e outro, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, no sentido de providenciar uma
lombada na Rua José Francisco Cabrera, localizada no Jardim Paulista,
altura do número 44, bem como a sinalização, com tachões ou
tartarugas, na rotatória existente na mencionada rua, eis que a referida
rotatória já está pintada, faltando apenas a sinalização ora solicitada
Indicação nº 13/2007, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário
Gianotti e outros, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine
ao setor competente, no sentido de construir uma rotatória na entrada
do Residencial das Posses, localizado no Bairro dos Macacos, em frente
ao “Dide Pizza”. Indicação nº 14/2007, de autoria do Vereador João
Alcides Dei Santi e outros, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para
que, com a possível brevidade, estude as possibilidades de conceder
aumento salarial a todo funcionalismo público municipal. Indicação nº
15/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa e outro,
indicando ao Sr. Prefeito Municipal para que verifique as possibilidades
de conceder pró-labore à Polícia Civil e Militar de Serra Negra, aos
moldes do convênio existente na cidade de Paulínia/SP. Indicação nº
16/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao
Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no
sentido de ser realizada uma operação tapa buracos em toda a extensão
da Rua Nicolau da Rocha Vita, localizada no Bairro Estância Suíça
Indicação nº 17/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, no sentido de passar a máquina motoniveladora na Estrada
que dá acesso ao Bairro das Tabaranas, nas proximidades da subida do
Hotel Shangri-la. Indicação nº 18/2007, de autoria da Vereadora Maria
Aparecida Bento Postali, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, no sentido de ser providenciada
limpeza geral na Avenida Castelo Branco, tendo em vista que o mato
está invadindo a calçada. Indicação nº 19/2007, de autoria da Vereadora
Maria Aparecida Bento Postali, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, no sentido de passar a máquina
motoniveladora e proceder a colocação de cascalho na Rua Pedro Vieira
e Silva (rua que dá acesso ao Posto Abelha), pois o local está
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intransitável. Indicação nº 20/2007, de autoria da Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti, ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine
ao setor competente, no sentido de realizar a substituição das lâmpadas
queimadas e proceder limpeza geral no “escadão” que liga a Rua dos
Expedicionários à Rua José Oscar Bruschini da Silveira. Em seguida,
pelo Senhor Presidente, foi determinado o encaminhamento das
indicações ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que, dentro do
possível, atenda as presentes solicitações. Inscrita no PEQUENO
EXPEDIENTE, a Vereadora Maria Aparecida Bento Postali iniciou
agradecendo a presença de todos e, em seguida, disse que não poderia
deixar de apresentar uma satisfação a todos os Serra-negrense que
sempre a apoiaram e lhe prestigiaram. Em seguida comunicou a todos
sobre sua desfiliação do PFL - Partido da Frente Liberal, partido esse
que permaneceu dignamente filiada, por quase vinte anos. Mencionou
estar deixando o PFL de cabeça erguida, sem qualquer mágoa ou rancor
de ninguém. Disse estar segura desta decisão, eis sua missão foi
cumprida junto ao PFL, com total fidelidade. Agradeceu, do fundo de
seu coração, à família Chedid, através do seu líder, Doutor Jesus Chedid,
por todo o apoio recebido. Deixou claro que continuará agindo da mesma
forma, sendo a mesma “Cida” de sempre, e que o povo Serra-negrense
pode ter certeza de que sempre poderá contar com sua pessoa, hoje e
sempre. Finalizou desejando uma boa noite a todos. Usou da palavra o
Vereador Celso Bueno Corchetti, que iniciou agradecendo pela presença
de todos e, logo em seguida, solicitou a todos os Vereadores desta
Casa de Leis, para que, juntos, verifiquem ser verídico ou não, que o
conhecido e respeitado médico, Dr. José Carlos Cavenaghi, tenha sido
impedido, pelo Diretório do Hospital Santa Rosa de Lima, de realizar
cirurgias, sob a alegação do mencionado médico possuir idade avançada
para realizar tais procedimentos. Mencionou que esta decisão cabe ao
Corpo Clínico do Hospital e não à sua Diretoria. Finalizou discorrendo
sobre as especialidades e os relevantes trabalhos desenvolvidos pelo
Dr. José Carlos Cavenaghi, em prol da população financeiramente menos
favorecida de Serra Negra. Usou da palavra o Vereador Marcos Teseu
Bailão Testa, que iniciou agradecendo pela presença de todos e, em
seguida, discorreu sobre a atitude dos Vereadores João, Felipe e Fátima,
ao mencionarem que durante entrevista concedida ao Jornal “O
Serrano”, pelo Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, Presidente desta
Casa de Leis, o mesmo teria afirmado existirem irregularidades no
Hotel Firenze, quando sabiam que não foi esse o verdadeiro conteúdo
da matéria jornalística. Concluiu que, além de dolosa, tal atitude teve
por objetivo confundir quem acompanhava a Sessão e os próprios meios
de comunicação, levando todos ao erro. Disse que na matéria veiculada
pelo jornal “O Serrano”, em 15 de dezembro de 2006, constou a
entrevista concedida por sua pessoa, na época recém-eleito Presidente
da Câmara Municipal, onde a pergunta formulada pelo semanário, após
narrar os fatos que a ensejaram, foi “essa notificação existe Vereador?”.
A resposta foi afirmativa àquela pergunta. Assim, com uma simples
leitura na totalidade da resposta ofertada, verifica-se que não houve
reconhecimento de quaisquer irregularidades, até mesmo porque elas
não existem. Também na última Sessão realizada nesta Casa, o
Vereador João Dei Santi afirmou que a Corporação Musical Lira de
Serra Negra não recebeu os pagamentos que lhe são devidos, deixando
de mencionar quando esses pagamentos deixaram de ser efetuados,
ou quem deveria ter feito tais pagamentos. Recordou que 2004 foi
imediatamente anterior a 2005, ano que o Vereador João Dei Santi foi
eleito Presidente desta Casa e mais, no início de 2005 o próprio
Vereador, João Dei Santi, exerceu o cargo interino de Prefeito de Serra
Negra e, também, na ocasião não efetuou os pagamentos para com a
Corporação Musical Lira de Serra Negra, ou seja, era naquele momento
que ele deveria ter feito, pois tinha autoridade para isso. Por que,
então, não fez ele o que entende ser necessário fazer agora? E, se o
Vereador João Dei Santi quer realmente trazer assuntos instigantes à

discussão, que o façam com embasamento e que prove o que diz para,
dessa forma, possa ser possível procurar a solução para os problemas
do Município. Usou da palavra o Vereador Charles Lolli, cedendo todo o
seu tempo ao Vereador Marcos Teseu Bailão Testa. Novamente com a
palavra, o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa continuou discorrendo
sobre o outro assunto que lhe trouxe para a tribuna, que se refere ao
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, haja vista que na última
Sessão realizada, o Vereador Felipe acusou a sua pessoa, Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa, de ser omisso por não ter participado de
votações importantes. Sem dúvida eram votações importantes para a
cidade, porém todos os Vereadores têm deveres e direitos assegurados
pela Lei Orgânica do Município de Serra Negra e pelo Regimento Interno
da Câmara Municipal. Há até direitos que não estão previstos nestas
duas normas, mas são maiores e mais inatingíveis como a saúde da
sua família e a sua convicção pessoal. E esses, obviamente, não são
motivos que possam caracterizar qualquer tipo de omissão. Mas as
acusações levianas podem levar, sim, à apuração de excesso pelo
Vereador Felipe, que deve pensar melhor antes de pronunciar-se
publicamente. Apenas para fundamentar melhor o que disse, lembrou
que, à época da votação das contas do senhor Prefeito, relativas ao
ano de 2002, teve um sério problema de saúde na família, pois meu
filho, que todos sabem é uma criança, foi submetido a uma delicada
cirurgia renal. Sugiro que, antes de qualquer fala, atentem os
interessados para a documentação existente nessa Casa de Leis,
comprovando-se tais fatos. Ainda para ilustrar a questão, quando
submetido à votação plenária o projeto que visava a alteração da lei
que veda a prática do nepotismo no Município, foi apresentado e lido,
em Plenário, o Parecer nº 25.305, do CEPAM – Centro de Estudos e
Pesquisas de Administração Municipal da Fundação Prefeito Faria Lima.
Aquele parecer, cuja interessada era a Câmara Municipal de Amparo,
dava conta que o projeto de lei que lá, naquela cidade, pretendia vedar
a nomeação de parentes de autoridades para ocuparem cargos em
comissão, ofendia o princípio da isonomia, sendo, portanto,
inconstitucional. Convencido por aquela opinião, votei contra o projeto,
conscientemente e tranqüilamente, sendo esta a mais marcante
característica da democracia. Não havendo mais nenhum Vereador
inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES:- Requerimento nº 31/2007, de
autoria dos Vereadores João Alcides Dei Santi e outros, solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal para que, dentro do prazo legal, apresente a
esta Casa de Leis, diversas informações sobre o Grande Hotel Serra
Negra. Posto em discussão, usaram da palavra os Vereadores Celso
Bueno Corchetti e Charles Lolli, ambos se abstendo da votação do
presente requerimento, alegando motivos de ordem pessoal. Usou da
palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, justificando os motivos que
o levaram a solicitar o presente requerimento. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 32/2007, de autoria dos
Vereadores João Alcides Dei Santi e outros, solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal para que, dentro do prazo legal, apresente a esta Casa de
Leis, cópia do alvará de construção e do “habite-se” do Rovi Hotel.
Usou da palavra o Vereador Celso Bueno Corchetti, se abstendo na
votação deste requerimento, por motivos de ordem pessoal. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 34/2007, de
autoria dos Vereadores João Alcides Dei Santi e outros, solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal para que, dentro do prazo legal, apresente a
esta Casa de Leis, cópia de todas as notas fiscais emitidas pelos
fornecedores de todo o ano de 2.006, até a presente data, da compra
de carnes de todos os tipos, que são consumidas pela merenda escolar.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 35/2007, de autoria dos Vereadores João Alcides Dei
Santi e outros, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para que, dentro
do prazo legal, informe a esta Casa de Leis, sobre quanto foi a
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arrecadação total do I.P.T.U. (Imposto Predial Territorial Urbano), pagos
à vista ou parcelados, durante o presente exercício de 2007, até a
data da resposta deste requerimento e, também, solicitando a mesma
informação acima com relação ao I.P.V.A. (Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores). Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 36/2007, de autoria dos Vereadores
João Alcides Dei Santi e outros, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal
para que, dentro do prazo legal, informe a esta Casa de Leis, sobre
quais foram, em percentuais os reajustes salariais concedidos ao
funcionalismo público municipal, discriminando-se ano a ano, durante
o período de 2001 a 2006. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 41/2007, de autoria do Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal para
que, dentro do prazo legal, apresente a esta Casa de Leis, diversas
informações sobre os procedimentos licitatórios realizados pelo
Executivo Municipal, durante o período compreendido entre 01/01/
2005 a 31/03/2005. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, e em questão de ordem, o Vereador Mário
Roberto Vitale Júnior, apresentou o seguinte requerimento verbal:
Solicito, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário,
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que envie a esta Casa
de Leis, dentro do prazo regimental, relação contendo todos os
fornecedores que venderam gêneros alimentícios e cestas básicas para
a Prefeitura Municipal de Serra Negra, durante todo o ano de 2005,
discriminando-se, também, todos os valores pagos a estes fornecedores,
enviando-se, ainda, cópia dos pedidos e empenhos correspondentes.
Posto em discussão, usou da palavra a Vereadora Fátima do Rosário
Gianotti, elogiando a iniciativa do Vereador Mário Roberto Vitale Júnior
em apresentar, verbalmente, este importante requerimento, solicitando
autorização para subscreve-lo, como co-autora. Usou da palavra o
Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, agradecendo as palavras
proferidas pela Vereadora Fátima do Rosário Gianotti e concordou com
a subscrição solicitada. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS:
Requerimento nº 33/2007, de autoria dos Vereadores João Alcides Dei
Santi e outros, solicitando consignação em Ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o Ilustríssimo Senhor Irineu
Saragiotto, pelo seu profícuo pronunciamento realizado na Tribuna da
Câmara Municipal de Serra Negra, durante a Sessão Ordinária do dia
06/02/2007, ocasião em que proferiu uma aula sobre política. Posto
em discussão, usou da palavra o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa,
tecendo elogios a pessoa do homenageado, Senhor Irineu Saragiotto.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
37/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa e outro,
solicitando consignação em Ata, de votos de congratulações e aplausos
para com o Ilustríssimo Senhor Doutor José Milton Dallari Soares,
empossado como Diretor Administrativo e Financeiro do SEBRAE-SP,
no último dia 12 de fevereiro. Posto em votação, usou da palavra o
Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, tecendo comentários sobre a
pomposa cerimônia de posse do Doutor Milton Dallari como Diretor
Administrativo e Financeiro do SEBRAE-SP, comentando, ainda, sobre
a presença de ilustres autoridades naquela importante cerimônia. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE
PESAR: Requerimento nº 38/2007, de autoria da Câmara Municipal de
Serra Negra, solicitando consignação em Ata, de votos de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora Maria Pereira do Amor Divino.
Requerimento nº 39/2007, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, solicitando consignação em Ata, de votos de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora Maria Pedroso de Godoy Leme.
Requerimento nº 40/2007, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, solicitando consignação em Ata, de votos de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor Arildo Domingos Lissat. Em seguida o

Senhor Presidente deferiu os requerimentos de pesar, determinando
fosse oficiado às famílias enlutadas. ORADORES: usou da palavra o
Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, que inicialmente agradeceu pela
presença de todos e, em seguida, comentou que foi cumprida mais
uma das funções do Vereador, que é a de reivindicar recursos para o
Município, eis que em reunião realizada no Plenário dos Bandeirantes,
na cidade de São Paulo - Capital, no último dia 08 de fevereiro, os
Vereadores Marcos Teseu Bailão Testa, Mário Roberto Vitale Júnior, Celso
Bueno Corchetti, Charles Lolli, Maria Aparecida Bento Postali e Deoclécio
Anghinoni, juntamente com o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Doutor Paulo
Roberto Della Guardia Scachetti e o Vice-Prefeito, Doutor Sidney Antonio
Ferraresso, apresentaram importantes solicitações ao Secretário de
Gestão Pública do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, selando um
pacto de trabalho entre o Governo do Estado e o nosso Município de
Serra Negra. Mencionou que na ocasião, foi especialmente solicitada
uma maior atenção, no sentido de viabilizar a liberação de recursos no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o Hospital Santa
Rosa de Lima, destinados para equipar o Centro Cirúrgico; auxílio junto
à Secretaria de Transportes para assinatura do convênio de recuperação
da estrada Amatis José Franchi, localizada no Bairro da Serra. Informou,
ainda, que houve a reiteração do pedido encaminhado anteriormente
pela Prefeitura de Serra Negra à Secretaria de Transportes, referente
ao asfaltamento da Rodovia SP-105, que liga Serra Negra à cidade de
Itapira, num total de 12 quilômetros e, por fim, solicitaram a agilização
na assinatura de alguns convênios do DADE – Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das Estâncias, referentes aos anos de 2003, 2005
e 2006. Em aparte, o Vereador Charles Lolli comentou sobre seus
esforços para ver asfaltada a SP-105 que liga as cidades de Serra Negra
e Itapira. Novamente com a palavra, o Vereador Mário Roberto Vitale
Júnior teceu comentários sobre o ofício nº 124/2007, de autoria dos
Vereadores Marcos Teseu Bailão Testa e Celso Bueno Corchetti,
solicitando ao Ilustríssimo Senhor Doutor Sidney Beraldo, Secretário
de Gestão Estratégica e Deputado Estadual, esforços no sentido de
disponibilizar 03 investigadores e 02 escrivães policiais para a Delegacia
de Polícia Civil de Serra Negra, devido ao déficit atual no quadro de
funcionários daquela unidade. Disse estar muito contente e orgulhoso,
pois o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Doutor Paulo Roberto Della Guardia
Scachetti, filiou-se ao PSDB, tornando-se um partido ainda mais forte
em Serra Negra. Desejou as boas vindas ao Senhor Prefeito, em nome
de todos os filiados no PSDB. Com referência ao turismo, comentou
sobre a parceria realizada entre a Prefeitura Municipal de Serra Negra
e o COMTUR, para decidir sobre a estrutura e forma de ser realizado o
carnaval de 2007 em nossa cidade, comentando, também, sobre a
decisão de dar uma nova “cara” ao carnaval de 2007, ressaltando,
ainda, que foram ouvidas inúmeras opiniões de toda a comunidade,
antes de ser tomada qualquer decisão. Em aparte, o Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa discorreu sobre as mudanças que ocorrerão no
carnaval deste ano de 2007 em Serra Negra. Novamente com a palavra,
o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, disse que estará analisando e
avaliando este carnaval de 2007. Finalizou solicitando a Vereadora Maria
Aparecida Bento Postali, que se desfiliou do PFL, para que pense com
carinho na hipótese de se filiar junto ao PSBD. Usou da palavra o
Vereador João Alcides Dei Santi, que cumprimentou e agradeceu pela
presença de todos e, em seguida, comentou que foi procurado por uma
munícipe que solicitou para que intercedesse, junto à Prefeitura local,
para que fosse disponibilizado cascalho para cobrir ruas de terra que
estão intransitáveis em nossa cidade. Solicitou uma lombada na Avenida
João Gerosa, haja vista que os veículos trafegam em alta velocidade
no local. Em aparte, o Vereador Charles Lolli informou ao Vereador
João Alcides Dei Santi que as solicitações por ele apresentadas nesta
Sessão, serão levadas a conhecimento do Exmo. Sr. Prefeito. Novamente
com a palavra, o Vereador João Alcides Dei Santi, teceu comentários
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sobre a usina de asfalto de nossa cidade que está desativada e,
atualmente, vem sendo usada como depósito de lixo, local este onde
constantemente estão ateando fogo, prejudicando as aulas da escola
que fica ao lado daquele terreno. Em seguida, discorreu sobre graves
problemas de esgoto no Bairro São Luiz. Solicitou informações ao Exmo.
Sr. Presidente da Casa sobre o encaminhamento dos requerimentos de
informações aprovados durante a Sessão Ordinária realizada no último
dia 06 de fevereiro, eis que os mesmos ainda não tinham sido
encaminhados à Prefeitura Municipal. Mencionou que na época da sua
Presidência, os requerimentos eram enviados já no dia seguinte. Em
aparte, o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa respondeu que os
requerimentos de informações foram devidamente encaminhados e
dentro do prazo regimental.Usou da palavra a Vereadora Fátima do
Rosário Gianotti, concedendo parte de seu tempo ao Vereador João
Alcides Dei Santi, que, em continuidade, teceu inúmeros comentários
referentes ao atual cenário político, tanto no Poder Executivo como no
Legislativo Municipal. Finalizou externando que deseja paz política nesta
Casa de Leis e que sempre estará ao lado da população Serra-negrense,
ajudando em tudo o que for de seu alcance. Em questão de ordem, o
Vereador Charles Lolli, solicitou ao Exmo. Sr. Presidente, a prorrogação,
por trinta minutos, da presente Sessão, sendo este pedido aprovado
por unanimidade dos Vereadores. Com a palavra, a Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti comentou sobre a urgente necessidade de ser
realizada operações tapa buracos em diversas ruas da nossa cidade.
Discorreu sobre seus requerimentos e indicações, formulados em coautoria com os Vereadores João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, e apresentados nesta Sessão. Explanou sobre a Lei
nº 2.634/2001, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, que
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do MeioAmbiente e dá outras providências, discorrendo sobre a urgente e
imperiosa necessidade de ser formado este importante Conselho em
nosso Município, para que o mesmo possa contribuir na preservação
da nossa água, meio-ambiente, flora e fauna. Finalizou cumprimentando
e agradecendo pela presença de todos. Usou da palavra o Vereador
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, comentando sobre a situação no Bairro
dos Leais, discorrendo sobre o abandono das ruas existentes naquele
importante Bairro, bem como sobre a falta d’água na Escola Tereza de
Arruda Bailão e, principalmente, sobre a falta de remédios e
ginecologistas para os moradores e moradoras daquele importante
Bairro da nossa cidade. Em aparte o Vereador Celso Bueno Corchetti,
esclareceu que, com relação à falta de remédios, se realmente for
verídica a alegação do Vereador Felipe, a culpa é do gestor de saúde
que não possui um cronograma. Novamente com a palavra, o Vereador
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, entendeu que a culpa, principalmente
no caso referente à falta de medicamentos, é sim do Prefeito, pois,
quem contrata tem a responsabilidade de contratar pessoas capacitadas
para ocuparem os cargos públicos. Disse que foi procurado por
munícipes que estavam passando por sérias dificuldades, sendo que
os encaminhou para a Assistência Social do Município e, desta forma,
tomou conhecimento de que não há sequer cestas básicas para serem
distribuídas às pessoas carentes. Enfatizou ser de seu entendimento
que a atual administração do Município não esta oferecendo qualquer
atenção ou cuidado para com o povo Serra-negrense. Em seguida,
elogiou a condução dos trabalhos do Vereador João Alcides Dei Santi,
quanto este esteve à frente desta Casa de Leis. Fez coro quanto ao
pronunciamento do Vereador João Alcides Dei Santi solicitou
informações sobre o encaminhamento dos requerimentos de
informações aprovados durante a Sessão Ordinária realizada no último
dia 06 de fevereiro, eis que os mesmos ainda não tinham sido
encaminhados à Prefeitura Municipal, mencionando que na época em
que o Presidente desta Casa era o Vereador João Alcides Dei Santi,
estes atrasos não aconteciam. Comentou que, quando o Vereador João

Dei Santi, no início de 2005, quando era o Prefeito interino de Serra
Negra, deixou de pagar a Banda Lira, mas, em contrapartida, realizou
importantes pagamentos ao Hospital Santa Rosa de Lima que estava
prestes a fechar as portas, realizou os pagamentos atrasados ao
CONISCA, que já não estava mais atendendo aos Munícipes e, também,
acertou a ajuda de custo concedida aos estudantes, que também estava
com os pagamentos atrasados. Em seguida comentou sobre a dívida
atual do Município de Serra Negra. Em aparte o Vereador Charles Lolli,
informou que o Vereador Felipe estava confundindo dívidas com
precatórios, e que a grande maioria dos precatórios foram gerados
durante a administração do então Prefeito Doutor Jesus Chedid, sendo
que a população, até nos dias atuais, está pagando por aquela
administração, que o Vereador Felipe entende ter sido maravilhosa e
exemplar. Novamente com a palavra, o Vereador Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca, comentou que falta programas, projetos e um maior
controle para a atual Administração Municipal. Disse que o Exmo. Sr.
Presidente desta Casa, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, deseja
intimidar os Vereadores João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca, mencionando, ser de seu entendimento, que em momento
algum quebrou o decoro parlamentar, durante a 1º Sessão Ordinária
de 2007, quando disse que o Presidente da Casa, Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa, foi omisso em votações de projetos polêmicos. Em
aparte, o Vereador Charles Lolli esclareceu que a abstenção é uma
maneira regimental de se votar e, por isso, não concordou com o
entendimento equivocado do Vereador Felipe. Novamente com a
palavra, o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca finalizou exigindo
uma maior fiscalização do Poder Legislativo local, para que não sejam
concedidos “alvarás” para que o Executivo Municipal continue com a
má administração em nossa cidade. Não havendo mais nenhum
Vereador inscrito no Grande Expediente, deu-se início à ORDEM DO
DIA. Com a verificação de presença, constatou-se a presença dos
mesmos Vereadores que iniciaram esta Sessão. Passou-se, então, à
discussão e votação do projeto constante da Ordem do Dia: I – 2ª
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 01/2007 do Executivo
Municipal, que cria a Imprensa Oficial do Município de Serra Negra e
dá outras providências. Em se tratando de segunda discussão e votação,
foi dispensada a leitura do parecer elaborado pelo Relator Especial.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Inscrito
nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS o Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitou
aos jornalistas da imprensa escrita, que estavam presentes no plenário,
para que divulguem o caso do médico Dr. José Carlos Cavenaghi,
proporcionando, desta forma, que a população discuta sobre o caso,
para, após, ser cobrada uma posição da Direção do Hospital Santa
Rosa de Lima. Solicitou à Vereadora Cida Postali para que pense na
hipótese de se filiar junto ao PTB. Finalizou desejando a todos um
excelente carnaval. Usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi,
agradecendo pelas palavras proferidas pelo Vereador Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, durante o grande expediente. Em seguida, discorreu
sobre a coleta do lixo em nossa cidade, como, também, sobre as ações
da Sabesp. Em seguida discorreu sobre a forma por ele utilizada, na
condução das Sessões desta Casa, quando era o Presidente. Com
referência ao requerimento que solicitou informações e cópia dos
processos licitatórios realizados nos três primeiros meses de 2005,
disse que seria mais ético que as informações fossem requeridas no
período de, pelo menos, um ano inteiro, pois deu a entender que o
requerimento tem caráter pessoal, eis que o mesmo se refere somente
ao período em que exercia interinamente as funções de Prefeito de
Serra Negra. Finalizou solicitando o seguinte Requerimento Verbal:
“Requeiro, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano
Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe
a esta Casa de Leis, sobre em que condições se encontrava, na data de
31 de dezembro de 2004, o convênio celebrado entre a Prefeitura
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Municipal de Serra Negra com o Governo do Estado de São Paulo, com
referência ao asfaltamento e manutenção das Ruas Coronel Estevão
Franco de Godoy, Emílio Alvarez Forgani e Rua dos Estudantes,
incluíndo-se o jardim ali localizado”. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Usou da palavra o Vereador Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, solicitando, ao Exmo. Sr. Prefeito, para que
encaminhe, o mais rápido possível, esta Casa de Leis, o projeto de lei
que concede a ajuda de custo aos estudantes para este ano de 2007,
haja vista que as aulas já começaram e os estudantes necessitam
estar recebendo esta importante ajuda, o mais rápido possível. Usou
da palavra o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, informando ao
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que é o líder do PSDB nesta
Casa de Leis, que o mesmo poderia usar desta atribuição para chegar
até ao Prefeito Municipal e apresentar pessoalmente as suas solicitações,
eis que certamente serão bem recebidas e atendidas. Finalizou
desejando a todos um feliz carnaval. Como líder da bancada do PSDB,
o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca informou ser o líder do
PSDB e não o líder do governo. Não havendo mais nenhum Vereador
inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no
dia 22 de fevereiro, quinta-feira, às 19h:30, declarando encerrada esta
Sessão às 23h:50. Para constar eu, _____________ Vereador Charles
Lolli, 1º Secretário de Mesa, mandei lavrar esta ata, que conferi e
achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os Edis desta
Casa-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e sete, às
19h:30, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/
SP, em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário s/nº,
nesta cidade, sob a Presidência do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa
e secretariando os trabalhos o Vereador Charles Lolli, realizou a 03ª
Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, com a
presença dos Vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Deoclécio
Anghinoni, Fátima do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
João Alcides Dei Santi, Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida
Bento Postali e Mário Roberto Vitale Júnior. Havendo número regimental,
o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e convidou a todos, para
juntos, rezarem o Pai-Nosso. Passou-se em seguida ao EXPEDIENTE:
foi lida, discutida, votada e aprovada a Ata da 2ª Sessão Ordinária,
realizada em 13 de fevereiro de 2.007. Em seguida, o Exmo. Sr.
Presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para uma melhor
adequação da pauta. Retomados os trabalhos, passou-se ao
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal fez comunicações de interesse geral e, em seguida, pelo
Secretário da Mesa Diretora, Vereador Charles Lolli, foi proferida leitura
dos seguintes documentos: 1) Ofício da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo - Deputado Estadual Campos Machado, encaminhando
cópia do ofício nº 67/07, que enviou cópia da Moção nº 02/2007 da
Câmara Municipal de Serra Negra, ao Excelentíssimo Senhor Doutor
Luiz Roberto Barradas Barata, DD. Secretário de Estado da Saúde. Em
seguida foi esclarecido que a Moção nº 02/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, e devidamente aprovada por esta Casa, solicitou
esforços do Deputado Estadual Campos Machado no sentido de ser
obtida a doação de um equipamento médico do tipo mamógrafo, para
ser utilizado no Hospital do nosso Município. 2) Declaração/manifestação
encaminhada aos cuidados do Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Serra Negra, protocolada nesta Casa de Leis no

dia 15 de fevereiro de 2007, de autoria do Senhor Victor Ferri Mauro,
dizendo, em caráter irrevogável e irretratável, que não possui interesse
em assumir a vaga de Assistente Parlamentar Administrativo, pela
qual foi aprovado em 3º lugar no Concurso Público 01/2004 realizado
por esta Casa de Leis, por motivos de já estar exercendo cargo público
na cidade de Brasília/DF, deixando claro, para efeitos de direito, que a
vaga poderá ser ocupada por outros aprovados. Após, para ciência dos
nobres Vereadores e demais interessados presentes no plenário, foi
proferida leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis,
no período de 14/02/2007 a 22/02/2007, dentre elas do ofício Da
Câmara dos Deputados – Orçamento da União, informando sobre a
liberação de verbas ao Município de Serra Negra, durante todo o ano
de 2006 (janeiro/2006 a dezembro/2006), nas seguintes áreas: Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Agência Nacional de
Vigilância Sanitária; Fundo Nacional de Saúde; Fundo de Amparo ao
Trabalhador; Ministério do Turismo; Ministério da Assistência e Promoção
Social; Fundo Nacional da Assistência Social; Ministério das Cidades;
Recursos sob supervisão do MF-TRF. MF; Recursos sob supervisão de
MEC e Transferências Constitucionais – Rec. sob. Supervisão da Fazenda,
no valor total de R$ 6.911.332,16 (seis milhões, novecentos e onze
mil, trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). Logo em
seguida, o Exmo. Sr. Presidente solicitou ao Vereador Celso Bueno
Corchetti, para que proferisse leitura das considerações apresentadas
pelo concessionário do Grande Hotel Serra Negra, Senhor Virgílio César
Braz, intituladas, por seu autor, como “direito de resposta” frente aos
pronunciamentos ofensivos à sua pessoa e ao hotel, realizados pelo
Vereador João Alcides Dei Santi. Em seguida, o Vereador Marcos Teseu
Bailão Testa, em defesa da Câmara Municipal de Serra Negra, e
principalmente em defesa da atual Mesa Diretora desta Casa, comentou
sobre o excesso de prazo alegado/sustentado pelos Vereadores João
Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, durante a 2ª
Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2007. Disse ser
uma de suas preocupações vigir a condução deste parlamento de forma
a transmitir segurança e respeito ao povo desta cidade, sendo que
deseja fazer da Presidência desta Casa, algo diferente de um balcão
de anúncios e, para isso, urge mudar a conduta, elevar a ética
parlamentar, o que para a vulgaridade parece altivez, porém as regras
do Regimento Interno desta Casa são para todos os Excelentes
Vereadores de Câmara, cabendo, ao Presidente desta Casa, presidir
mantendo-se de forma firme e submisso aos postulados da Lei Orgânica
do Município e do Regimento Interno da Casa. Discorreu que ao dar o
devido respeito a qualquer pronunciamento, seja ele débil ou eivado
de intelectualidade, a Presidência desta Casa foi imensamente
decepcionada, pois, conforme discorrido em ata, durante a sessão
anterior, realizada dia 13 de fevereiro, a Mesa Diretora desta Casa foi
duramente criticada e atacada por atrasar deliberadamente a expedição
dos requerimentos ao Poder Executivo, eis que os Vereadores João
Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, caluniaram a
Mesa Diretora dizendo que o atraso no envio de seus requerimentos
ocorreu em virtude de ser proporcionado um tempo maior para que o
Prefeito os respondessem! Discorreu que às duras críticas e às insolentes
insinuações de beneficiamento próprio, durante a realização daquela
Sessão, este Presidente acatou com o devido respeito, sem qualquer
justificativa, a fim de apurar na Casa, qual a falha ocorrida que gerasse
esta retaliação, apesar de ser ela totalmente imprópria e maledicente.
Afirmou ter sido severo com os funcionários da Casa ao pedir relatório
deste atraso, colocando todos os funcionários sob pressão. Em seguida,
proferiu leitura dos esclarecimentos referentes ao suposto excesso de
prazo no encaminhamento dos requerimentos ao Executivo Municipal,
apresentados pelos funcionários da Câmara Municipal de Serra Negra.
Em seguida, solicitou, publicamente, desculpas aos funcionários desta
Casa, pois, este Presidente e Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, havia
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sido vítima de uma infantilidade, de um perjúrio doloso. Concluiu que
todos os requerimentos aprovados durante a Sessão Ordinária realizada
no dia 06 de fevereiro de 2007, foram devidamente encaminhados ao
Executivo Municipal, dentro do prazo regimental e, se houvesse ocorrido
qualquer excesso de prazo, o mesmo teria ocorrido por razões que o
próprio Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca deu causa, haja vista
que ardilmente só veio assinar seu requerimento, que havia requerido
a inclusão de solicitações adicionais, somente na segunda-feira, véspera
da Sessão, gerando uma verdadeira correria para entrega-los dento
do prazo regimental. Em seguida, o Vereador João Alcides Dei Santi
solicitou aparte e, logo em seguida solicitou questão de ordem, sendo
que ambas as solicitações foram indeferidas pelo Exmo. Sr. Presidente
da Casa, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, haja vista que o Exmo.
Sr. Presidente estava fazendo uso da palavra em defesa da Câmara
Municipal e, portanto, entendeu não caber qualquer aparte ou questão
de ordem no momento. Finalizou dizendo que, apesar das críticas
levianas do Vereador João Alcides Dei Santi e da falsa acusação do
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca merecerem uma punição,
dentro dos parâmetros do Regimento Interno desta Casa, houve por
bem não solicitar abertura ou instauração de uma Comissão
Processante, para proceder a análise e apuração destes fatos. PROJETOS
DA MESA E DOS VEREADORES: Projeto de Lei nº 03, de 2007, de
autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, que dá nova redação ao
“caput” do artigo 2º da Lei nº 2.872, de 06 de julho de 2004, que
dispõe sobre o desconto de pagamentos do IPTU aos proprietários de
Imóveis, pessoas físicas, e de ISS aos prestadores de serviços, pessoas
físicas, portadoras de Câncer e ou de AIDS. INDICAÇÕES: Indicação
nº 21/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, indicando
ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no
sentido de providenciar manutenção e limpeza do mato existente nas
ruas próximas à Fonte Sant’ana, no Bairro das Posses. Indicação nº
22/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao
Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no
sentido de providenciar manutenção na entrada de acesso ao
estacionamento do Poder Legislativo, localizado no Centro de
Convenções. Indicação nº 23/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades de colocar um corrimão na escada existente na Rua da
Biquinha. Indicação nº 24/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine
ao setor competente, no sentido de colocar placas de sinalização com
a indicação PARE, faixa de pedestres e demais sinalizações necessárias,
no perigoso cruzamento da Rua Visconde do Rio Branco com a Avenida
João Gerosa e Rua Saldanha Marinho, ou seja, em frente ao
Supermercado Ciamdrighi. Indicação nº 25/2007, de autoria do
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e outros, indicando ao Sr.
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido
de providenciar a manutenção do muro, bem como podar as árvores
existentes na Rua Caetano Caruso defronte ao número 53, eis que,
devido as fortes chuvas, o barranco está cedendo e as árvores caindo
sobre a fiação elétrica e telefônica. Indicação nº 26/2007, de autoria
do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e outros, indicando ao Sr.
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido
de ser realizada limpeza geral em toda a extensão da Rua Luís Rielli.
Indicação nº 27/2007, de autoria do Vereador Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca e outros, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competente, no sentido de passar a máquina
motoniveladora na estrada existente no Bairro dos Leais, próximo ao
“bar do Clide”. Indicação nº 28/2007, de autoria do Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competente, no sentido de iniciar, com a urgência
possível, um trabalho de regularização da Estrada do Bairro dos Leais,

assim como captação de água e suprimento de água e esgoto na Escola
Estadual Thereza de Arruda Bailão. Em seguida, pelo Senhor Presidente
foi determinado o encaminhamento das indicações ao Chefe do Poder
Executivo Municipal. Inscrito no PEQUENO EXPEDIENTE o Vereador
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca iniciou agradecendo a presença de
todos e, em seguida, solicitou ao Vereador Charles Lolli que levasse ao
conhecimento do Chefe do Executivo Municipal, a indicação de sua
autoria, através da qual solicita a tomada de providências necessárias
no muro e no barranco localizados na Rua Caetano Caruso, devido ao
iminente risco à população. Em seguida, mencionou que os
requerimentos de informações destinados ao Executivo Municipal,
devem ser enviados com a máxima urgência. Em questão de ordem, o
Vereador Charles Lolli mencionou que preferiu não interceder quando
o Exmo. Sr. Presidente estava se pronunciando em defesa da Câmara
Municipal e da Mesa Diretora, eis que o Presidente não pode ser
aparteado durante seus esclarecimentos. Enfatizou que o Vereador
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca estava novamente cometendo o mesmo
erro quando eu, Vereador Charles Lolli, procurei de todas as formas a
não criação de uma Comissão Processante, que teria a finalidade de
apurar a verdadeira intenção das palavras proferidas pelo Vereador
Felipe. Informou ao Vereador Felipe que esperava no mínimo que, ao
reportar-se a Mesa Diretora desta Casa, saiba que daqui pra frente
não irá tolerar qualquer abuso e, se for o caso, solicitará a criação de
Comissão Processante para apuração de todos os excessos e/ou quebra
de decoro que eventualmente venham a ocorrerem nesta Casa de Leis.
Discorreu que até o presente momento estava procurando, de certa
forma, segurar o Sr. Presidente para que o mesmo não dê início a uma
Comissão Processante para apurar a conduta do Vereador Felipe, quando
de seus pronunciamentos durante as Sessões. Finalizou alertando,
novamente ao Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, para que
fique muito atento no que iria dizer na Tribuna, porque, daqui em
diante, irá responder por todos os seus atos abusivos, mencionando,
ainda, que também estava muito ofendido com os pronunciamentos
do Vereador Felipe, que vêm se repetindo durante as Sessões desta
Casa. Ato contínuo, o Exmo. Sr. Presidente, Vereador Marcos Teseu
Bailão Testa procedeu novamente leitura dos esclarecimentos
apresentados pelos funcionários da Câmara Municipal de Serra Negra,
para que o Vereador Felipe ficasse bem ciente de seu conteúdo. Em
continuidade, o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca entendeu
que os requerimentos de informações devem ser encaminhados o mais
rápido possível ao Executivo Municipal, para que, conseqüentemente,
as respostas também cheguem mais rapidamente a esta Casa de Leis.
Usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, que iniciou
agradecendo a presença de todos e, em seguida, solicitou ao Exmo.
Sr. Presidente, cópia das considerações apresentadas pelo Senhor
Virgílio César Braz, cuja leitura foi proferida durante o Expediente desta
Sessão Ordinária. Logo após, mencionou que, se aberta uma Comissão
Processante contra sua pessoa, irá buscar seus direitos dentro da
democracia e, se necessário for, também no Poder Judiciário. Em
seguida, saiu em defesa ao Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
solicitando urgência no envio dos requerimentos de informações ao
Chefe do Poder Executivo Municipal. Usou da palavra a Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti, que cedeu todo o seu tempo ao Vereador João
Alcides Dei Santi, que continuou com a palavra e solicitou providências
urgentes com relação à limpeza e manutenção do Recinto de Exposições
“Casco de Ouro”, bem como uma limpeza geral em todo o Jardim
Placidolândia. Comentou sobre a atual situação de abandono do
cemitério municipal, e finalizou solicitando uma limpeza geral em um
dos principais pontos turísticos de nossa cidade, que é o Cristo Redentor.
Usou da palavra o Vereador Charles Lolli que inicialmente procedeu
leitura do artigo do Regimento Interno da Casa, esclarecendo em que
oportunidades os líderes de bancada podem solicitar questão de ordem
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para utilizarem da palavra. Discorreu sobre as acusações/alegações
dos Vereadores João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
referentes ao excesso de prazo no encaminhamento dos requerimentos
ao Sr. Prefeito, dizendo que as alegações são totalmente infundadas,
eis que não houve excesso de prazo e, também, não houve qualquer
prejuízo a esta Casa de Leis. Disse que seu desejo não é a guerra, pois
respeita a todos os nobres Vereadores desta Casa de Leis, e que prefere
fazer uso da diplomacia. Esclareceu que quando há brigas de vaidades
nesta Casa, quem perde é toda a população de Serra Negra, pois, ao
invés de se discutir os problemas verdadeiramente urgentes de Serra
Negra, os Vereadores pautam suas discussões sem qualquer utilidade
ao Município. Usou da palavra o Vereador Celso Bueno Corchetti, que
cedeu todo o seu tempo ao Vereador Charles Lolli, que continuou com
a palavra e finalizou mencionando que ninguém é perfeito e que todo
dia é dia para estarmos aprendendo e que a oposição também é muito
importante para a cidade, desde que exercida de forma sadia. Usou da
palavra a Vereadora Maria Aparecida Bento Postali, que cedeu todo o
seu tempo à Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, que iniciou
agradecendo a presença de todos e, em seguida, teceu diversos elogios
ao médico Doutor Vitale. Discorreu explanando sobre as principais
funções do Conselho Municipal de Saúde, solicitando a todos os
Vereadores da Casa, como também ao Executivo Municipal, uma especial
atenção para este Conselho que é muito importante para o Município.
Usou da palavra o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, que iniciou
agradecendo pela presença de todos e, em seguida, discorreu sobre a
importância da população sempre estar presente e acompanhando os
trabalhos da Câmara Municipal. Disse que os assuntos internos desta
Casa não devem ser levados ao Plenário. Teceu comentários sobre a
função do Poder Público com relação às lixeiras e com a limpeza da
cidade, mencionando que a população também necessita ser
conscientizada que precisa colaborar com a limpeza de nossa urbe.
Discorreu sobre o formato do carnaval realizado em Serra Negra neste
ano de 2007, tecendo vários comentários e elogios, sugerindo, também,
a realização de uma pesquisa para a coleta de informações da população
sobre o carnaval realizado neste ano. Comentou que gostou muito do
carnaval organizado em nossa cidade, e finalizou solicitando algumas
melhorias para o carnaval realizado na Avenida Laudo Natel, para o
carnaval de 2008. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito no
pequeno expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Primeiramente foi proferida leitura
do ofício nº 117/2007 do Executivo Municipal, que encaminhou cópia
dos balancetes financeiros da Prefeitura Municipal de Serra Negra,
referente aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2007.
Sendo que os balancetes ficaram à disposição dos Senhores Vereadores
junto à Mesa. Requerimento nº 42/2007, de autoria do Vereador Felipe
Amadeu Pinto da Fonseca, solicitando, nos termos do artigo 171 § 1º
do Regimento Interno, a “RETIRADA” do Projeto de Lei nº 50/2006 de
autoria do Ver. Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que dispõe sobre a
fiscalização sanitária de gêneros alimentícios no Município de Serra
Negra, e dá outras providências. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 43/2007, de autoria da
Vereadora Fátima do Rosário Gianotti e outro, solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que, dentro do prazo legal, apresente a esta Casa de
Leis, diversas informações sobre o concurso nº 01/2006, realizado pela
Prefeitura Municipal de Serra Negra. Posto em discussão, usou da palavra
a autora, esclarecendo os motivos que a levaram a solicitar o presente
requerimento. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 44/2007, de autoria do Vereador Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca e outro, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que
informe a esta Casa de Leis, se a municipalidade está em dia com os
pagamentos do CONISCA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Circuito das Águas, enviando cópia dos comprovantes de pagamento,

do período compreendido entre janeiro/2006 até a presente data. Posto
em discussão, usaram da palavra os Vereadores Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca e Fátima do Rosário Gianotti, ambos justificando a
pertinência das informações solicitadas neste requerimento. Usou da
palavra o Vereador Celso Bueno Corchetti, que informou ser de seu
conhecimento que os pagamentos para com o CONISCA estão em
ordem. Usou da palavra a Vereadora Maria Aparecida Bento Postali,
que convidou a todos os Vereadores para visitarem o CONISCA e
comprovarem o bom atendimento prestado à população de Serra Negra.
Usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, ressaltando a
importância de serem repassados os recursos ao CONISCA, eis que
este Consórcio visa o melhor atendimento das pessoas mais humildes
da nossa cidade. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: Requerimento
nº 45/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi e outros,
solicitando consignação em Ata, de votos de congratulações e aplausos
para com o Colégio Libere Vivere, conceituado estabelecimento de
ensino da nossa cidade, que obteve, pelo segundo ano consecutivo, o
primeiro lugar entre as escolas de Serra Negra, na avaliação do ENEM.
Posto em discussão, usou da palavra o autor, tecendo inúmeros elogios
e parabenizando o Colégio ora homenageado. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 46/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti e outros, solicitando consignação em
Ata, de votos de congratulações e aplausos para com a Secretaria de
Turismo, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria de
Saúde e todos os demais funcionários envolvidos no evento, pelo
brilhante desempenho durante a comemoração do Carnaval de 2007
em nosso Município, mantendo a ordem, a segurança e a tranqüilidade
da população serra-negrense e dos turistas. Posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 48/2007, de
autoria do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e outros,
solicitando consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos
para com o Sr. Benedito Pereira Dias, por ter voltado a prestar seus
relevantes serviços na Delegacia de Polícia de nosso Município. Posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 44/2007, de autoria da
Câmara Municipal de Serra Negra, solicitando consignação em ata, de
votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Walter de Abreu.
Em seguida, o senhor Presidente deferiu os requerimentos de pesar,
determinando fosse oficiado à família enlutada. ORADORES: usou da
palavra o Vereador Deoclécio Anghinoni, que inicialmente agradeceu
pela presença de todos e, em seguida, discorreu sobre o carnaval
realizado em Serra Negra, neste ano de 2007, tecendo inúmeros elogios
a todos que direta ou indiretamente participaram na organização desta
grande e importantíssima festa popular que, aliás, atrai muitos turistas,
gerando inúmeras benesses a nossa cidade. Em seguida sugeriu uma
fiscalização mais eficiente para prevenir atos excessivos que algumas
pessoas cometem, haja vista que, de certa forma, comprometem e
atrapalham a beleza e a segurança desta maravilhosa festa popular
que é o carnaval. Em aparte o Vereador João Alcides Dei Santi, teceu
comentários sobre a necessidade de ser aumentada a fiscalização na
venda de bebidas alcoólicas, principalmente àquelas vendidas em
recipiente de vidro. Em aparte, a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti
teceu diversos elogios às festividades carnavalescas realizadas em nosso
município, com ressalvas àquelas realizadas na Avenida Laudo Natel,
eis que da forma tal como fora realizada, não agradou aos foliões
serra-negrenses e aos turistas que aqui recebemos. Em aparte o
Vereador Charles Lolli, discorreu sobre a importância de ser proibido
comércio de bebidas que venham em garrafas ou em recipientes de
vidro. Em seguida teceu comentários sobre o carnaval realizado neste
ano de 2007 em nossa Estância. Finalizou solicitando uma avaliação
criteriosa a respeito deste carnaval. Em aparte, o Vereador Marcos
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Teseu Bailão Testa realizou um balanço, contendo vários aspectos, sobre
o carnaval serra-negrense realizado neste ano de 2007, comparandoo com os carnavais realizados em anos anteriores. Novamente com a
palavra, o Vereador Deoclécio Anghinoni discorreu sobre a iluminação
pública em nossa cidade e finalizou mencionando que existem grandes
e importantes projetos de expansão da iluminação pública em nosso
Município. Usou da palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
mencionando que tomou conhecimento que a Prefeitura de Serra Negra
realizará, dentro de poucos dias, um pregão eletrônico visando a
contratação de empresa prestadora de serviços de roçada e capina em
ruas, praças e áreas verdes, mencionando que a contratação de uma
empresa especializada é inviável para o Município, haja vista que a
Prefeitura conta com um grande número de funcionários para a
realização destes serviços. Em seguida, discorreu sobre diversos
aspectos, bem como sobre o formato adotado neste ano, do carnaval
realizado em Serra Negra. Em aparte, o Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa enfatizou a necessidade de ser resgatado o potencial turístico de
Serra Negra. Em aparte, o Vereador João Alcides Dei Santi apresentou
suas ponderações sobre o carnaval de 2007 realizado em nossa Estância.
Em aparte, a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti comentou sobre as
atrações que fizeram sucesso durante o carnaval de 2007, nas cidades
de Amparo, Monte Alegre do Sul e Lindóia. Em seguida, solicitou aos
Vereadores da Casa, para que, em conjunto, seja elaborado um
requerimento, solicitando informações ao Executivo Municipal, sobre
todos os gastos gerados com a realização do carnaval de 2007 em
nossa cidade, para analisarmos se foi valido ou não economizar nas
atrações e nos eventos durante o carnaval. Novamente com a palavra,
o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca sugeriu que os funcionários
da saúde, bem como os que realizam atendimento ao público, passem
a portar crachás de identificação e, se necessário for, apresentará um
projeto de lei para regulamentar este assunto em nosso município,
levando-se em conta que nossa cidade possui vocação turística, sendo
necessário que os nossos turistas identifiquem quem efetivamente é
funcionário municipal, podendo, ainda, ter conhecimento sobre sua
identidade e função. Em aparte os Vereadores Mário Roberto Vitale
Júnior, Charles Lolli, Celso Bueno Corchetti e Marcos Teseu Bailão Testa,
elogiaram a idéia do Vereador Felipe e apoiaram a sugestão
apresentada, pois é de grande valia para o município. Em aparte, o
Vereador João Alcides Dei Santi mencionou que está realizando estudos
para posteriormente elaborar um projeto de lei que obrigue e
regulamente o uso de desfibrilador em eventos públicos em nossa
cidade. Novamente com a palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca, fez seus comentários finais e, em seguida, teceu elogios e
agradecimentos ao Senhor Secretário Municipal de Turismo e, também,
a todos os integrantes da Guarda Municipal de Serra Negra, pelo
importantíssimo trabalho realizado durante o carnaval de 2007. Não
havendo mais nenhum Vereador inscrito no Grande Expediente, deuse início à ORDEM DO DIA. Com a verificação de presença, constatouse a presença dos mesmos Vereadores que iniciaram esta Sessão.
Passou-se, então, à discussão e votação do projeto constante da Ordem
do Dia: I – Discussão e votação única do Projeto de Resolução nº 01/
2007, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, que dá nova redação ao artigo 102 da
Resolução nº 328, de 21 de dezembro de 2004 – Regimento Interno
da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra.
Primeiramente foi proferida leitura do parecer elaborado pela relatora
especial designada, Vereadora Maria Aparecida Bento Postali. Posto
em discussão, usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi,
dizendo ser plausível a mudança do dia da realização das Sessões
Ordinárias desta Casa de Leis para as segundas-feiras, haja vista que
tal mudança facilitará principalmente os trabalhos deste Poder
Legislativo, como, também, da imprensa local, que tão bem divulga os

trabalhos desta Casa. Usou da palavra a Vereadora Fátima do Rosário
Gianotti, comentando sobre a justificativa apresentada no projeto de
resolução que anteriormente alterou o dia da realização das Sessões
Ordinárias para as terças-feiras, de autoria dos Vereadores Felipe
Amadeu Pinto da Fonseca, Celso Bueno Corchetti e Fátima do Rosário
Gianotti. Quanto ao presente projeto, entendeu serem também
plausíveis as justificativas apresentadas e, por isso, seu voto seria
pela aprovação do presente projeto de resolução. Usou da palavra o
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, mencionando preferir que
as Sessões fossem realizadas às terças-feiras, mas, tendo em vista
que a maioria dos Vereadores preferem que as Sessões sejam realizadas
nas segundas-feiras, votaria pela aprovação deste projeto de resolução.
Usou da palavra o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que realizou
diversos esclarecimentos e apresentou as justificativas deste projeto
de resolução. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Não
havendo nenhum Vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada
mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença
de todos e, em seguida, convocou os Senhores Vereadores para a
próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 26 de fevereiro, segundafeira, às 19h:30, declarando encerrada esta Sessão às 23h:00. Para
constar eu, _____________ Vereador Charles Lolli, 1º Secretário de
Mesa, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando
facultada a assinatura por todos os Edis desta Casa-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xEXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra/SP.
Contratadas: Alécio Gotti Ltda e Cafeteria Primavera de Itapira
Ltda.
Objeto: Renovação de contrato administrativo de compra e venda,
de comodato e de assistência técnica, consistente em:
1) Recebimento por empréstimo, em comodato, de uma
máquina de café expresso, cabendo a contratada a
manutenção técnica do referido equipamento;
2) Aquisição de café torrado em grãos.
Modalidade: Dispensa de licitação.
Vigência: 06 (seis) meses – (01/01/2007 a 30/06/2007).
Valor: - R$ 12,00 (doze reais) o quilo de café em grãos;
- R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) mensalmente, a
título de assistência técnica e manutenção da máquina de café
expresso.
Serra Negra, 1º de janeiro de 2007.
Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Marcos Teseu Bailão Testa – Presidente
da Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratadas: - Cristina Helena Gotti Martini – Representante
legal da Empresa Alécio Gotti.
- Norberto Rinaldo Madtini - Representante legal da
Empresa Cafeteria Primavera de Itapira ltda.
Testemunhas:
RG: 24.811.388-4

-

RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.
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RESOLUÇÃO Nº 338, DE 2.007
(Dá nova redação ao art. 102, da Resolução nº 328, de
21 de dezembro de 2.004, que aprova o Regimento
Interno da Câmara Municipal de Serra Negra)

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra/SP.
Contratada: Supermercado Ciamdrighi LTDA. EPP.
Objeto: Contratação de fornecimento mensal e parcelado de oito cestas
de mantimentos para serem entregues aos servidores do Poder
Legislativo Municipal.
Modalidade: Dispensa de licitação.
Vigência: 12 (doze) meses – (01/02/2007 a 31/01/2008).
Valor: - R$ 53,28 (cinqüenta e três reais e vinte oito centavos) valor
unitário de cada cesta, perfazendo o valor total mensal de R$ 426,24
(quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), e
importando o valor total do contrato em R$ 5.114,88 (cinco mil, cento
e quatorze reais e oitenta e oito centavos)
Serra Negra, 1º de fevereiro de 2007.
Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Marcos Teseu Bailão Testa – Presidente
da Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Roberto Ciambelli Postalli
Testemunhas:
RG: 24.811.388-4
RG: 15.265.166

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1º - O Art. 102, da Resolução nº 328, de 21 de
dezembro de 2.004, que determina o dia da realização das reuniões
ordinárias da Câmara, com a redação dada pela Resolução nº 335, de
21 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - A sessão legislativa anual estender-se-á de
1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro,
sendo que as reuniões ordinárias serão realizadas na sede da
Câmara Municipal às segundas-feiras, tendo duração de quatro
horas, com início às 19h30, constituindo-se de:

I - Expediente;
II - Ordem do dia. (NR)
§ 1º (...)
§ 2º (...)”.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra, aos 22 de fevereiro de 2.007.

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

VEREADOR CHARLES LOLLI

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra/SP.
Contratada: Grifon Serviços & Associados S/C Ltda.
Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos especializados,
consistente no encaminhamento de boletim de publicações de interesse
da Câmara Municipal de Serra Negra, através de fax, correio eletrônico
e website.
Modalidade: Dispensa de licitação.
Vigência: 12 (doze) meses – (16/01/2007 a 15/01/2008).
Valor: R$ 60,00 (sessenta reais) por mês.
Serra Negra, 16 de janeiro de 2007.
Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Marcos Teseu Bailão Testa – Presidente da
Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Joaquim Fonseca – Diretor Presidente.
Testemunhas:
RG: 24.811.388-4
15.265.166
Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

Secretário da Mesa Diretora

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.
ALEXANDRE GALAVERNA BONAMI
Secretário Geral Administrativo
PORTARIA Nº 21, DE 2.007

O VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições legais
e de conformidade com o artigo 102 do Regimento Interno da Casa,
alterado pela Resolução nº 338, de 22 de fevereiro de 2007,
RESOLVE:

RG:

1 – FIXAR, o seguinte calendário para a realização
das Sessões Ordinárias da Terceira Sessão Legislativa da Décima Quarta
Legislatura, a partir de 22 de fevereiro de 2007.
Fevereiro
Março

MÊS

26
05, 12, 19 e 26

DIAS
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Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02, 09, 16 e 23
02, 07, 14, 21 e 28
04, 11, 18 e 25
(recesso)
06, 13, 20 e 27
03, 10, 17 e 24
01, 08, 15, 22 e 29
05, 12, 19 e 26
03 e 10
recesso a partir do dia 17.

SOLIDARIEDADE

Fundo Social do Estado
reúne-se com municípios
O encontro possibilitou estreitar relações com o Estado,
além de mostrar o trabalho desenvolvido pelo Fundo de
Serra Negra

2 – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, aos 22
de fevereiro de 2.007.
VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Hidromineral de Serra Negra, nesta mesma data.
ALEXANDRE GALAVERNA BONAMI
Secretário Geral Administrativo

Prefeitura realizará
1º pregão eletrônico
O Executivo realizará dia 13 de
março, terça feira, o 1º pregão eletrônico, através da Bolsa Brasileira
de Mercadorias. O pregão se destinará à aquisição de medicamentos
e material de procedimento. O valor estimado para início do processo é de R$ 75.886,28. Entretanto,

a Prefeitura espera uma economia
em torno de 15% deste valor, que
faz parte de um repasse federal.
Serão adquiridos 105 lotes,
com 76 tipos de medicamentos e
51 itens de procedimentos, que serão distribuídos nas unidades de
saúde.

APRENDER A EMPREENDER – GRATUITO – 5 dias
Grau de conhecimento do empreendedor: Básico
Foco temático: Gestão
Objetivo: Desenvolver características que compõem o perfil empreendedor,
despertar atitudes, habilidades, transmitir conhecimentos e valores de
empreendedorismo e, dessa forma, estimular o participante a empreender atividades
produtivas.
Público-alvo: Empreendedores formais e informais
Conteúdo programático:
o empreendedor;
o mercado (consumidor, concorrente e fornecedor);
a empresa e o mercado (marketing);
os números da empresa (finanças);
o ponto de equilíbrio (comportamento financeiro);
o resultado da empresa;
o resultado com vários produtos;
o capital de giro e o fluxo de caixa;
os problemas e as soluções;
o plano da empresa.
Carga horária: 24 horas
Local: Associação Comercial de Serra Negra – Rua Paulina, 27 – Centro – Serra
Negra
Horário: 18:30 às 22:30 h
Datas: 12 – 13 – 14 – 15 e 16 de março de 2007
PARCEIROS – ACIA Serra Negra – CDL Serra Negra – PREFEITURA Serra Negra
– SEBRAE-SP/ER Campinas
Telefone: (19) 3842-2341 / Agente de Desenvolvimento Sebrae

Mônica Serra durante explanação
Em reunião no Palácio dos parcerias serão firmadas com as
Bandeirantes, quinta feira, 1º, a secretarias do meio ambiente para
primeira dama e presidente do recuperação de áreas verdes. MoFundo Social do Estado de São nica também confirmou que irá dar
Paulo, Monica Serra, reuniu-se continuidade nos programas de
com 53 presidentes de fundos capacitação e geração de renda,
municipais da região de São João já existentes.
A presidente do Fundo de
da Boa Vista, a qual Serra Negra
Serra Negra expôs os programas
faz parte.
A pauta da reunião se e projetos em que a cidade está
norteou na apresentação do plano e n v o l v i d a , e n t r e e l e s o s
inicial de trabalho do Fundo do emergenciais e assistenciais
Estado e em seguida na apresen- como distribuição de fraldas, cestação das atividades executadas tas básicas, remédios e outros.
nos municípios. Monica Serra dis- Os cursos de capacitação oferese que os focos dos programas de cidos nos bairros e também na
sua gestão serão saúde, educação sede da entidade, que se tradue melhoria da qualidade de vida e zem em uma possibilidade de
anunciou os novos projetos que geração de renda, também foram
serão implantados: alimentação citados, além do programa volpara a saúde, que prevê o apro- tado para as gestantes, o grupo
veitamento integral dos alimentos; da Melhor Idade e campanhas em
pedalando e aprendendo, em que geral. A presidente aproveitou a
serão distribuídas bicicletas usa- ocasião para colocar Serra Negra
das para crianças da área rural à disposição e convidar a primeiirem à escola e, por fim, verde é ra dama do Estado para uma vivida em espaços urbanos, em que sita em nossa cidade.

Fundo Social de Solidariedade de Serra Negra

3842-2466

