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Executivo desenvolve atividades em
comemoração ao Dia do Meio Ambiente
Dia 5 de junho é o Dia Internacional do
Meio Ambiente e para comemorar essa data
tão importante para o município, as secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, Educação e
Esportes se uniram em um projeto denominado ‘Olhos n’água – ações educativas’, que será
levado para as comunidades através das escolas. O objetivo será envolve-los em ações voltadas a conscientização ambiental.
A secretaria do Meio Ambiente também
é responsável pelo viveiro, localizado no Parque Represa Dr. Jovino Silveira, que em apenas um ano de atividades já conta mais de
2.500 mudas. Todas suas plantas são nativas
e as sementes são, sem exceção, colhidas nas
matas da cidade.

“Na natureza não há
prêmios nem punições, há
apenas conseqüências”
Robert G. Ingersoll

Secretaria de Esportes
envolve mais de 14 mil
pessoas na disputa do
‘Dia do Desafio’

Ruas do Alto das
Palmeiras recebem
recapeamento.
Serviços vêm sendo
realizados em toda a
cidade pela secretaria de
Obras e Infra Estrutura
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SAÚDE

Campanha Nacional
de Multivacinação
Dia 16 de junho – sábado

A secretaria da Saúde irá
imunizar crianças de 0 a 5 anos
de idade contra paralisia infantil
(Poliomielite), no sábado dia 16.
Crianças com até 6 anos, que estejam com a caderneta incomple-

ta, também poderão receber a
dose. Pais: procurem uma unidade mais próxima de sua casa
e n ã o e s q u e ç a m d e l e va r a
carteirinha de vacinação. Atenção aos horários e locais:

Serra Negra sedia
congresso de estudantes
Entre os dias 1º e 3 de junho
Serra Negra sediará a oitava edição do Congresso da União Estadual dos Estudantes de São Paulo
(UEE-SP). Cerca de 1.200 alunos
estarão reunidos no Centro de
Convenções para discutir sobre
questões importantes do movimento estudantil paulista e eleger
a nova diretoria da entidade, que
será composta por 47 integrantes.
Durante três dias serão promovidos debates sobre temas como
conjuntura nacional e internacional, democratização dos meios de
comunicação e a atual situação da
educação no estado.
A abertura do evento aconte-

ce no sábado a partir das 9h, com
a inauguração da exposição memória da UEE-SP em comemoração aos 58 anos da entidade. ‘Este
é um ano de festa e para dar início
às comemorações, vamos lançar a
exposição que vai mostrar a trajetória da entidade através de painéis de fotos e documentos históricos, durante o Congresso’, afirmou Augusto Chagas, presidente
da UEE. O evento ainda contará
com a presença de alguns deputados federais.
A Prefeitura cedeu o espaço
do Centro de Convenções e a
logística necessária para o encontro.

Prefeito participará do
‘Notícias em Debate’
O chefe do Executivo foi convidado a participar do programa
‘Notícias em Debate’, na TVB, afiliada ao SBT em Campinas, nesta
segunda feira, 4. O jornalista
Helton Pimenta comandará as discussões referentes à cidade. Dentre os assuntos estará o turismo e
Mais informações fone: 3842-2622
Unidade ‘Dr. Firmino Cavenaghi’.
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as perspectivas para o mês de julho. O programa vai ao ar às 13h20
e a rádio Onda Verde FM irá transmitir ao vivo aos munícipes. Perguntas e sugestões poderão ser
feitas ao prefeito durante sua participação através do telefone da
emissora (19) 3242-5114.

CONCURSO

IBGE abre vagas
para recenseadores
O IBGE abriu novo concurso
para o preenchimento de vagas
temporárias de recenseador para
atuação nos Censos 2007 (Contagem da População e Censo
Agropecuário). As inscrições podem ser feitas de 30 de maio a 6
de junho. A prova objetiva será
aplicada em 10 de junho e o resultado sairá no dia 11. Em São
Paulo são 1060 vagas em diversos municípios. Em Serra Negra
serão seis vagas disponíveis,

sendo que uma destina-se a portadores de necessidades especiais. Mais informações no site
www.ibge.gov.br
A inscrição deve ser feita no
Posto de IBGE de Serra Negra, que
fica a rua Paulina, 27, sala 2. O
horário de funcionamento é das 9
às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
A inscrição é gratuita. O local da
prova de seleção será divulgado
pelo próprio Posto a partir do dia
06 de junho.

Visite o site da Prefeitura:

www.serranegra.sp.gov.br
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.454

DE

10

DE MAIO DE

2007

(Fixa nova data de vencimento da parcela da taxa de licença e ISS).
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA,
usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
ARTIGO 1º. Excepcionalmente fica prorrogado para o dia 30 de maio
de 2007, o vencimento da primeira parcela da taxa de licença e ISS de
que trata o Artigo 34 da Lei Complementar nº. 15 de 03.12.1997.
ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 10 de
maio de 2007.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
RODRIGO COVIELLO PADULA
- Secretário DECRETO Nº 3.455 DE 17 DE MAIO DE 2007
(Declara ponto facultativo e dá outras providências)
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA,
usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica facultativo o ponto nas repartições públicas
municipais, o dia 8 de junho (sexta-feira), com exceção dos serviços
essenciais, que são:
I. O Pronto Atendimento, localizado a Praça Lions Internacional;
II.
O PROTUR – Posto de Referência e Orientação ao Turista,
no Paço Municipal; e
III. O Balneário Municipal.
ARTIGO 2º - Fica comunicado que a qualquer momento o Sr. Prefeito
Municipal poderá convocar qualquer funcionário.
ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 17 de
maio de 2007.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
RODRIGO COVIELLO PADULA
- Secretário LEI Nº. 2.987

DE

22

DE MAIO DE

2007.

Projeto de Lei nº. 16, de 2007
Autoria: Vereador Celso Bueno Corchetti

(Dá denominação a via pública).
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º A Rua que tem início na Estrada Municipal Sebastião de Godoi
Bueno e término na Rua Benjamim Lopes Filho, no Loteamento Jardim
Placidolândia, passa a denominar-se RUA LUIZ ROBERTO DALLARI.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confecção da
placa indicativa respectiva da referida denominação.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei,
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, aos 22
de maio de 2007.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
RODRIGO COVIELLO PADULA
- Secretário SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E
LICITAÇÕES

REVOGAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 28/05/07.
Revogando o procedimento de licitação referente ao Pregão Presencial
nº 006/2007 do tipo menor preço, cujo objeto é o fornecimento
parcelado de álcool, gasolina e óleo diesel.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária comunica aos srs. responsáveis pelos
estabelecimentos abaixo relacionados que compareçam a este setor
para retirar sua renovação de licença de funcionamento das 08:00h às
11:00h e das 13:00h às 17:00h, referente ao ano de 2007, sito à rua
Elizeu Franco de Godoy n° 51 – Centro – tel: 3842-2005, no período
de 30 dias a partir da data de sua publicação.
ANDRÉA LUGLI GODOY
ANTONIO MARCOS STEFANI – ME
BAMBU ROCHA BAR LTDA – ME
BAR E MERCEARIA SÃO FRANCISCO LTDA – ME
CANTINA SAN MARCO DE LA VENEZA LTDA – ME
CARLOS ALBERTO RIZZIERI ALBIERI
CARDOSO RODRIGUES & MORAES LTDA – ME
CASA DE ESFIRRA RESTAURANTE MITTESTAINER LTDA – ME
CÉLIA DE F. B. DA SILVA SERRA NEGRA – ME EPP
CELSO VIEIRA FRANCO
CIBELE DE SANTI VICENTINI TRANI
CIBELE REZZIERI MARCHI PIETRAFEZA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA NOSSA SENHORA DA POMPÉIA LTDA – ME

4

Sexta-Feira, 01 de junho de 2007

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

CHALÉS AKRÓPOLIS HOTEL FAZENDA LTDA
CONTI HOSPEDARIA LTDA – ME
DA VINCI HOTEL LTDA
DR. LUIZ ROBERTO PADULA
DROGALINI LTDA – ME
EMPÓRIO SÃO SEBASTIÃO DA SERRA LTDA – ME
FÁBIO DIX DE SANTIS
FERNANDO IZZAT DAHAL
FONTE VERONICA DE SERRA NEGRA LTDA
GUERRA E PINTO SERRA NEGRA LTDA – ME
IRINEU PERONDINI JUNIOR
IVAN CARDOSO
JOÃO PIETRAFEZA SALZANI – ME
JOSÉ ALFREDO DALLARI JUNIOR – ME
JULIENE CARUSO DE SOUZA
JUSCELINI PEREIRA – ME
LANCHONETE ANDREANI & BATISTA LTDA – ME
LUIZ MONTEIRO SOBRINHO SERRA NEGRA – ME
LUIZ ROBERTO DALLARI JUNIOR
MARIA ANTONIA SARRION BRUNI
MARIA CRISTINA DE CARVALHO BITTENCOURT
MARIA LUIZA JORGE DE GODOY ANGELINI
MARIA HELENA ARRUDA BAILÃO
MARIA JOSÉ FELLIPPE MATIOLLI

MARIA PAULA XAVIER
MARCELA CARUSO
MARINA PEREIRA LIMA
MARCO ANTONIO PINHEIRO – ME
MARCOS TESEU B. TESTA
MILTON LUIZ RACHID – ME
NAIR FERREIRA GONÇALVES
NANCI CARDOSO – ME
NELIA MARINI BRUNHARA SERRA NEGRA – ME
NELSON BRUNI SERRA NEGRA – ME
PADARIA E CONFEITARIA DA FAZENDA LTDA – ME
PADARIA COSTA & SPINHARDI LTDA – ME
PAULO ROBERTO ENDRIGHI BAR – ME
PERSEU B. TESTA RESTAURANTE – ME
PETROLLI & OLIVEIRA AMPARO LTDA – ME
RAFAEL BARLETTA GOMES – ME
RENATO GUIDETTI BALLARDINI – ME
SERRA NEGRA ESPORTE CLUBE
SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL LTDA
SIDNEI PICOLLI ALVES
VALÉRIA RACHID TASCA – ME
VITÓRIA FOLQUES HOTEL LTDA
W. F. SERRA NEGRA COM. SERV. AUTOMOTIVOS

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos vinte e um dias do mês de maio, do ano de dois mil e sete, às
19h:30, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/
SP realizou, 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, a 16ª
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 Excelentíssimo Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão e convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Passouse em seguida ao EXPEDIENTE: foram lidas, discutidas, votadas e
aprovadas as seguintes atas: 1) ata da 15ª Sessão ordinária, realizada
no dia 14 de maio de 2007; 2) ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada
no dia 14 de maio de 2007. Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE
DO EXECUTIVO: Ofício nº 422/2007:- em resposta ao requerimento
nº 118/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
encaminhando as informações sobre as medidas adotadas pelo
Executivo Municipal, referente à Fábrica de Torresmos - KROC’S.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, fez comunicações de
interesse geral e, em seguida, pelo Secretário da Mesa, Vereador Charles
Lolli, foi proferida leitura das correspondências recebidas no período
de 15 a 21 de maio de 2007, entre elas: 1) Ofício nº 057/2007, do
SERPREV – Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais
de Serra Negra, encaminhando Balancetes de Despesa e Receita,
juntamente com os boletins de Caixa do FRAP (Fundo de Reservas de
Aposentadorias) e FAS (Fundo Assistencial à Saúde) referente ao
mês de abril de 2007. 2) Ofício nº 414/2007, da Delegacia de Polícia
Judiciária do Município de Serra Negra, assinada pelo Delegado de

Polícia, Doutor Rodrigo Cantadori, em resposta ao requerimento nº
130/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, informando
que a Lei Estadual nº 12.228/06 que dispõe sobre as “Lan Houses”,
até o presente momento, não foi regulamentada e, por isso, não houve
a fixação do órgão competente para exercer a atribuição de fiscalização
da Lei Estadual mencionada, o que, na prática, inviabiliza sua aplicação.
3) Ofício nº 16/2007, do Conselho Tutelar de Serra Negra, em resposta
ao requerimento nº 131/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, informando que desde o mês de julho de 2006, o Conselho
Tutelar vem cobrando ao órgão competente a devida fiscalização dos
estabelecimentos comerciais, intitulados de “Lan Houses”, que ofertam
a locação de computadores e máquinas para acesso à internet, cyber
cafés, locadoras de videogames, entre outros. 4) Ofício da EBPA Empresa Brasileira de Projetos Ambientais LTDA, oferecendo serviços
na área de desenvolvimento de projetos ambientais e de pareceres
técnicos sobre a situação sócio-ambiental. 5) Telegramas informando
a liberação de verbas: A) Do Ministério da Educação: comunicando a
liberação de verba, referente ao pagamento de programa QUOTA, em
1505/2007, parcela 005, no valor de R$ 18.664,60. B) Do Ministério
da Saúde, comunicando a liberação de verba, referente ao pagamento
de programa de medicamentos dos grupos de hipertensão, diabetes,
asma e renite (HD1.15) - comp. 03/2007, no valor de R$ 2.391,33.
MENSAGENS E PROJETOS DO EXECUTIVO: Mensagem nº 07/2007:
encaminhando o projeto de lei nº 18, de 27 de abril de 2007, que
estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei
orçamentária do Município de Serra Negra para o exercício de 2008 e
dá outras providências – “L.D.O.” INDICAÇÕES: Indicação nº 117/2007,
de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de
providenciar operação tapa-buracos na Rua Capitão Francisco Pinto da
Cunha. Indicação nº 120/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu
Bailão Testa, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades de disponibilizar o calçamento da Avenida Juca Preto
(logo após a entrada da Rua José Maria Franco de Godoi); Rua José
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Maria Franco de Godoi, Rua Jorge Félix da Silva, Rua Luiz Padula e Rua
Francisco dos Santos Neto, todas localizadas na Vila Dirce. Indicação
nº 121/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, indicando
ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de
providenciar, com urgência, a elevação do muro localizado em frente a
E.E. “Lourenço Franco de Oliveira”. Indicação nº 122/2007, de autoria
da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, reiterando ao Senhor Prefeito
Municipal, “com urgência”, a indicação nº 20/2007, cuja cópia segue
em anexo, através da qual foi solicitada a substituição das lâmpadas
queimadas e limpeza geral no “escadão” que liga a Rua dos
Expedicionários à Rua José Oscar Bruschini da Silveira. Indicação nº
123/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao
Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de realizar
o recapeamento da Praça XV de Novembro (trecho localizado ao lado
direito do Mercado Cultural). Indicação nº 124/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal,
para que verifique as possibilidades de estender a iluminação pública
na Rua dos Schiavos, pois a mesma não é iluminada em toda a sua
extensão. Indicação nº 125/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente, no sentido de serem adotadas medidas para
desentupir o bueiro localizado na Rua Tiradentes, em frente ao número
63. Indicação nº 126/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades de instalar uma lixeira comunitária na Rua 14 de Julho,
altura do nº 797, haja vista que os munícipes que residem no local
estão deixando o lixo no chão, e o mesmo vem sendo revirado e
espalhado por cães, dando um ar de desleixo ao local. Para constar, as
indicações nºs 119/2007 e 120/2007, ambas de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, foram retiradas por seu autor. Moção nº 19/
2007, de autoria do Vereador Charles Lolli, propondo, a presente
“MOÇÃO DE APELO”, a ser respeitosamente encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Doutor José Serra, DD. Governador do Estado
de São Paulo, para que, com a brevidade possível, estude as
possibilidades de conceder melhores reajustes salariais aos Policiais
Civis e Militares do Estado de São Paulo. Em seguida, o Exmo. Sr.
Presidente determinou fosse as indicações encaminhadas ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para análise e, dentro do possível, serem
tomadas as medidas cabíveis e pertinentes, determinando, também, a
inclusão da moção nº 19/2007 na ordem do dia da presente Sessão
Ordinária, para discussão e votação. Inscrito no PEQUENO EXPEDIENTE,
o Vereador Charles Lolli, que iniciou agradecendo pela presença de
todos e, em seguida, teceu comentários sobre a necessidade de serem
capturadas os pombos existentes na Praça João Zelante, eis que existe
o eminente risco de transmissão de várias doenças aos humanos, além
de estarem prejudicando o comércio local. Não havendo mais nenhum
Vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE
EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº
189/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando
ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis,
quais as ruas de nosso município que ainda não possuem denominação
oficial, e quais os melhoramentos nelas existentes. Posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 194/2007,
de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando ao Conselho
Tutelar de Serra Negra, para que sejam tomadas todas as medidas
cabíveis e pertinentes, a fim de ser fiscalizado, com maior freqüência,
o estabelecimento denominado “Bar Neturno”, situado na Rua Irmã
Dulce, nesta cidade de Serra Negra, haja vista que o mesmo vem
sendo muito freqüentado por crianças e adolescentes, com indícios de
consumo de bebidas alcoólicas, com alto índice de brigas que ocorrem
no local e em suas adjacências, relatando-se eventuais irregularidades,
imediatamente, à D. autoridade competente para serem tomadas as

providências cabíveis. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 196/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe
a esta Casa de Leis, se a Lei Municipal nº 2.651, de 03 de dezembro de
2.001, que dispõe sobre a regulamentação dos serviços de remoção
de entulhos com caçambas e dá outras providências, vem sendo
integralmente cumprida pelas empresas que exploram a atividade de
remoção de entulhos com caçamba, e, quais os métodos e demais
ações adotadas pelo Executivo Municipal para fiscalizar o cumprimento
da Lei supra mencionada. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS: Requerimento nº 185/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, apresentando votos de congratulações e aplausos
para com o Rotary Clube de Serra Negra, pela iniciativa de organizar,
no último dia 20 do corrente, um almoço este que destinou parte do
valor arrecadado ao Amparo Social. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 186/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, apresentando votos de congratulações
e aplausos para com o Senhor Nestor Leme, colunista do Jornal Cidade,
que a cada semana nos presenteia com suas “histórias e estórias”.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 187/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando votos de congratulações e aplausos para com o
Senhor Odilon Souza Lemos, colunista do Jornal Cidade, que a toda
semana relata fatos e histórias de personagens e do nosso município.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 188/2007, de autoria do Vereador Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, apresentando votos de congratulações e aplausos
para com o Restaurante “La Terrazza”, uma nova opção na gastronomia
italiana de nosso município, instalada em um local aconchegante e
diversificado, proporcionando conforto e bem-estar a seus clientes,
colocando à disposição uma grande variedade de pratos, além de um
atendimento da mais alta qualidade, o que atende as expectativas do
público mais exigente. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 190/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, apresentando votos de congratulações e aplausos
para com a Fazenda Quintas da Serra, pela iniciativa de organizar no
último sábado, dia 19 de maio, o Primeiro Encontro de Cafeicultores
de Serra Negra, evento este que reuniu cerca de 200 participantes de
várias cidades da região. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 191/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, apresentando votos de congratulações e aplausos
para com a Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, que no
último dia 15 de maio realizaram, juntamente com a Polícia Federal,
uma operação nas cidades da região, conseguindo desarticular uma
quadrilha que realizava tráfico de entorpecentes. Posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 192/2007,
de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, apresentando votos de
congratulações e aplausos para com a EMEI “Profª. Aracy Patrício”,
que elaborou o projeto “Saiu no Jornal” que consiste em levar para a
sala de aula, reportagens para que os alunos possam trabalhar a leitura
e o contexto. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 193/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, apresentando votos de congratulações e aplausos
para com o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Serra Negra, que esteve na
Secretaria Estadual dos Transportes, no dia 14 de maio, para assinar o
contrato de recuperação da Estrada Municipal Amatis José Franchi,
localizada no Bairro da Serra. Posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 195/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, apresentando votos de congratulações e aplausos
para com o jovem Luiz Alberto Mainente, que formou-se em PósGraduação em Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação, pelo
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SENAC-SP. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
ORADORES: Usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, que
iniciou agradecendo a presença de todos e, em seguida, teceu
esclarecimentos sobre o conteúdo de suas indicações apresentadas durante
esta sessão. Em seguida, teceu inúmeros elogios às Polícias Civil, Militar
e Guarda Municipal, pelo empenho em manter a segurança pública nos
últimos meses em Serra Negra. Usou da palavra o Vereador Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, que cedeu todo o seu tempo ao Vereador João Alcides
Dei Santi, que continuou mencionando as possibilidades de deixar o seu
atual partido político, o PR - Partido Republicano, caso este partido deixe
de existir em Serra Negra. Disse que, com a disputa eleitoral em 2008,
possíveis mudanças poderão acontecer com as coligações partidárias.
Justificou sua postura de não se pronunciar perante a decisão tomada
pelo Presidente da Casa, Vereador Marcos Testa, quanto ao pedido de
cassação da Vereadora Maria Aparecida Bento Postali, solicitada pelo
Partido da Frente Liberal - PFL, durante a sessão do dia 14 de maio, por
concordar plenamente com a decisão proferida, que indeferiu o pedido
formulado. Comentou que apenas não gostou da forma como o Exmo. Sr.
Presidente da Casa solicitou aos Srs. Vereadores para que se
manifestassem, pois o mesmo teria desafiado os Vereadores Felipe, Fátima
e João Dei Santi, no seu entendimento. Em aparte, o Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa esclareceu que apenas quis abrir um espaço para que
todos os Vereadores pudessem apresentar a sua posição sobre o assunto,
principalmente ao Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que estava
presente quando o Presidente do extinto PFL, Sr. Osmar Scacheti, esteve
nesta Casa de Leis para protocolar o pedido de cassação da Vereadora
Cida Postali, demonstrando, supostamente, estar fazendo parte da
“comitiva” que acompanhou o Presidente do extinto PFL. Em aparte, o
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, disse que na ocasião estava
nesta Casa de Leis solicitando redigindo algumas indicações e
requerimentos quando o Sr. Osmar Scacheti protocolou o pedido e, como
Vereador, decidiu estar presente para tomar conhecimento e se inteirar
sobre o assunto. Novamente com a palavra, o Vereador João Alcides Dei
Santi finalizou dizendo que a oposição no Poder Legislativo é salutar para
o bom desenvolvimento da cidade. Em seguida, o Exmo. Senhor Presidente
suspendeu a sessão por dez minutos. Retomados os trabalhos, usou da
palavra o Vereador Charles Lolli, que inicialmente esclareceu que o
Executivo Municipal realizou no dia 07 de maio, a tomada de preços para
futura contratação de empresa para execução dos serviços da sede do
Corpo de Bombeiros em nossa cidade. Esclareceu que o contrato deverá
ser assinado na próxima semana, e após a ordem de serviço a empresa
terá, contratualmente, 90 dias para a entrega da obra concluída. Usou da
palavra o Vereador Celso Bueno Corchetti, que cedeu todo o seu tempo
ao Vereador Charles Lolli, que continuou discorrendo que o valor do
investimento para a construção da sede do Corpo de Bombeiros está em
torno dos R$ 350 mil reais, e que este valor provem dos recursos próprios
do município. Em aparte, o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa mencionou
que este será um investimento muito importante para Serra Negra,
trazendo segurança quanto à prevenção de incêndios. Em aparte, o
Vereador João Alcides Dei Santi disse que serão investidos, através de
recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo, R$ 3,5 milhões de
reais para investimentos na recuperação em toda a extensão da Estrada
Municipal “Amatis José Franchi”, localizada no Bairro da Serra. Não havendo
mais nenhum Vereador inscrito no Grande Expediente, passou-se à ORDEM
DO DIA. Com a verificação de presença, constatou-se a presença dos
mesmos Vereadores que iniciaram esta Sessão. Em seguida, deu-se início
a discussão e votação do projeto e da moção constante da pauta: IDiscussão e votação única do Projeto de Lei nº 16, de 2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, que denomina via pública com o nome
de “Rua Luiz Roberto Dallari”. Primeiramente foi proferida leitura do parecer
elaborado pela Comissão de Justiça e Redação e após, do parecer elaborado
pela Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e de Cultura, Educação,

Esporte e Turismo. Posto em discussão, usou da palavra o Vereador Celso
Bueno Corchetti, que procedeu a leitura da justificativa deste projeto de
lei, que descreve a brilhante história de vida pessoal e profissional do
saudoso Luiz Roberto Dallari. Finalizou solicitando a todos os Vereadores
a aprovação deste projeto, tendo em vista que o homenageado em muito
contribuiu para o desenvolvimento de Serra Negra. Usaram da palavra os
Vereadores Mário Roberto Vitale Júnior, João Alcides Dei Santi, Fátima do
Rosário Gianotti, Deoclécio Anghinoni e Maria Aparecida Bento Postali,
todos tecendo inúmeros elogios ao saudoso homenageado, sendo esta
denominação de via pública uma excelente, justa e merecida homenagem.
Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. II- Moção nº 19/2007,
de autoria do Vereador Charles Lolli, propondo, na forma dos artigos 138
e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra,
seja aprovada a presente Moção de Apelo, a ser respeitosamente
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Doutor José Serra, DD. Governador
do Estado de São Paulo, para que, com a brevidade possível, estude as
possibilidades de conceder melhores reajustes salariais aos Policiais Civis
e Militares do Estado de São Paulo. Posto em discussão, usaram da palavra
os Vereadores Marcos Teseu Bailão Testa e Charles Lolli, ambos discorrendo
que os reajustes salariais aos policiais civis e militares do estado de São
Paulo são de extrema necessidade, para proporcionar melhores condições
de trabalho e de vida a estes necessários e importantes profissionais, que
prestam relevantes funções à toda sociedade. Posta em votação, foi
aprovada por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou da palavra o
Vereador João Alcides Dei Santi, que discorreu sobre um método inovador
de acondicionar cadáveres, evitando-se a contaminação do solo. Não
havendo mais nenhum Vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada
mais havendo a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa, agradeceu a presença de todos e, em seguida,
convocou os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a
realizar-se no dia 28 de maio de 2.007, às 19h:30, declarando encerrada
a presente sessão às 22h:22. Para constar eu, (a) Vereador Charles Lolli,
1º Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e
achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os Edis desta
Casa-x-x-x-x-xPORTARIA Nº 30, DE 2.007

O VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
1 – DECLARAR ponto facultativo nas repartições da
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, no dia 08
de junho de 2007, sexta-feira, sendo feriado no dia 07 de junho, quintafeira - “Corpus Christi”.
2 – Fica comunicado que, a qualquer momento, o
Presidente da Câmara poderá convocar qualquer funcionário.
3 – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra, aos 30 de maio de 2.007.
VER. 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
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ESPORTE

Serra Negra vence a
disputa no ‘Dia do
Desafio’

A saudável e amigável disputa proposta pelo SESC/SP através
do ‘Dia do Desafio’, mais uma vez
mostrou que a população serrana
possui grande disposição na prática de exercícios físicos e esportivos. A secretaria municipal de Esportes e Lazer conseguiu mobilizar 14.568 pessoas na última
quarta feira, 30, com alongamentos, caminhadas, recreações e
danças. Escolas, estabelecimentos
comerciais, instituições, poder público e população em geral pararam suas atividades rotineiras e
praticaram, por quinze minutos
consecutivos, atividades físicas,
representando 61,08% do núme-

ro de habitantes. A cidade da Colômbia, Isnos, com quem Serra
Negra estava disputando, não conseguiu resultado tão satisfatório,
pois atingiu apenas 2,52% da população, envolvendo 650 pessoas,
de aproximadamente 25.800 habitantes que possui.
Serra Negra mais uma vez
foi destaque no ‘Dia do Desafio’
e isso demonstra a disposição
que a comunidade tem em buscar qualidade de vida. A secretaria de Esportes vem desenvolvendo diversos projetos voltados
ao bem estar e à saúde e todos
são gratuitos. Informações:
3892-8435.

Esporte certifica alunos
de natação

A secretaria municipal de
Esportes e Lazer realizou a entrega de certificados do curso de
natação aos alunos que participaram das aulas ministradas pela
Prefeitura no Conjunto Aquático
Municipal Sebastião Carlos
D’Andrea Corchetti. Os módulos
das aulas são aprendizado I e II
e aperfeiçoamento I. Ao todo, 41
participantes fizeram parte das
atividades, que aconteceram de
outubro de 2006 a abril deste
ano.

A entrega aconteceu na
quinta feira, 31, no Centro de

Convenções e contou com a presença do prefeito, secretários e
representantes do Legislativo.

MEIO AMBIENTE

Projeto ambiental
contempla alunos e pais
de Serra Negra

O Projeto ‘Olhos n’ água – das estão sendo usadas no refloações educativas’, desenvolvido restamento de áreas da cidade e
pela secretaria municipal do Meio a Prefeitura está fazendo um inAmbiente e Desenvolvimento Ur- ventário dessas áreas dando priobano, será colocado em prática no ridade às publicas, como por
sábado, 9. A Prefeitura sorteou exemplo, o Recinto de Exposições
uma escola que será a primeira a e Eventos, o Parque das Fontes, o
receber as atividades voltadas a Loteamento Residencial das Pospreservação do meio ambiente. A ses e rotatórias das entradas de
escola sorteada foi a do bairro das Serra Negra.
Tabaranas ‘Thereza de Arruda
Tratam-se de mudas raras de
Bailão’. Durante todo o dia a espécies que dificilmente são
SEMADU irá oferecer palestras às encontradas, como palmito juçara,
crianças, dinâmicas, oficinas de guanandi, dedaleira, jatobá,
construção de brinquedos paineira, uvaia, cereja do campo,
reciclados e jogos de isopor e, aos pitanga, pata de vaca, arariba,
pais, oficinas de trabalhos copaíba
e
outras.
Todas
artesanais com garrafas pet, pa- ornamentais e frutíferas que
lestras sobre agrotóxicos, promo- atraem nossa avifauna.
vida pela secretaria da AgricultuA luta para a preservação
ra, sobre a água, o lixo, o aprovei- do meio ambiente deve ser diária
tamento integral dos alimentos, a e necessariamente precisa contar
alelopatia (plantas companheiras com a participação de todos:
e antagônicas) e oficinas de poder público e população, ou
conscientização. Mudas de árvores então a saúde e qualidade de
também serão doadas para serem vida das próximas gerações
plantadas no bairro. A programa- f i c a r ã o
comprometidas.
ção está prevista para acontecer Reflexão: ‘Para que amanhã
das 9 às 17h. Os estagiários da secretaria de Esportes e
Lazer irão coordenar atividades recreativas voltadas
ao tema e a
SEMADU está desenvolvendo um calendário para aplicação das ações em
todas as escolas do
município.
Este mês o
Executivo está comemorando um
Viveiro Público mantido pela SEMADU
ano de atividades
do viveiro público, que fica na Bar- possamos dispor de recursos
ragem. O viveiro é cuidado por dois suficientes, é preciso limitar o
estagiários, uma bióloga e um téc- consumo desde agora. É preciso
nico em agricultura, sob supervi- promover a reciclagem e fabricar
são da secretária da pasta. São produtos com maior durabilidade,
mais de 2.500 mudas de plantas hoje considerados rentáveis’, extraído
nativas colhidas na mata das vá- de Os Limites do Crescimento, Clube
rias regiões do município. As mu- de Roma, 1.972.
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SAÚDE

Dia 31 de maio: Dia Mundial sem Tabaco
traz o tema ‘Ambiente livre do tabaco’

Os Estados membros da Organização Mundial de Saúde (OMS)
criaram o Dia Mundial sem Tabaco
em 1987 para atrair a atenção do
mundo sobre a epidemia do tabagismo, as doenças e mortes evitáveis a ele relacionadas. A Assembléia Mundial de Saúde, em 1988,
aprovou a resolução e a partir disto, a OMS articula a comemoração
da data, definindo os temas a serem trabalhados a cada ano, reforçando a necessidade do controle do tabagismo.

Este ano, a Organização Mundial da Saúde instituiu o tema ‘Ambiente Livre do Tabaco’, com a intenção de discutir o conceito de
ambientes totalmente livres, chamando a atenção para o fato de que
a ventilação e a filtragem do ar não
são suficientes para reduzir a exposição passiva aos malefícios da
fumaça. ‘Um ambiente 100% sem
tabaco é única maneira de proteger totalmente a população da exposição às doenças relacionadas
com o fumo’, afirma a chefe da Di-

SERVIÇO

Alto das Palmeiras
recebe recape
A secretaria de Obras
e Infra Estrutura realizou na
última semana recapeamento em grande trecho da
rua Vereador Dirceu
Tomazeli Guidetti, no Alto
das Palmeiras. Esta semana, o serviço foi estendido
à rua Marcos Ducceschi.
A Prefeitura está executando recapeamento e
operação ‘tapa buraco’ em
toda a cidade e providenciando a manutenção das estradas de terra dos loteamentos e bairros.

Rua Ver. Dirceu Tomazeli Guidetti

Rua Marcos Ducceschi

visão de Controle do Tabagismo do
INCA – Instituto Nacional de Câncer, Tânia Cavalcante.
Diversas ações educativas e
de mobilização social foram previstas para o dia 31. Dentre os trabalhos deste ano, a Organização
Pan-Americana da Saúde (OPS/
OMS), organizou o ‘Primeiro Concurso Ibero-Americano de Promoção da Saúde no Âmbito Escolar’.
Em Brasília aconteceu a sessão
solene da comemoração e o lançamento da publicação ‘Documen-

tos secretos da indústria do tabaco: o que eles dizem sobre o Brasil’ e foram realizados exames e
distribuição de material informativo para a população.
Em Serra Negra o ambulatório de saúde mental, que fica na Vila
Dirce, mantém um grupo
motivacional para quem deseja parar de fumar. O atendimento acontece às quintas feiras, das 16h15
às 17h15. O grupo é coordenado
pela psicóloga Tânia Maria S. M.
Linhares e o serviço é de graça.

SEBRAE promove fórum
sobre a Lei Geral

José Milton Dallari Soares, diretor administrativo e financeiro do
SEBRAE/SP, um dos oradores do Fórum
Um fórum de discussão sobre
a Lei Geral das pequenas e
microempresas foi realizado na cidade de Campinas, no dia 18 de
maio e o PAE – Posto de Atendimento ao Empreendedor e a Prefeitura municipal viabilizaram a ida
de aproximadamente 45 profissionais da área da contabilidade
para o evento. O Fórum contou
com a presença do vice prefeito
de Serra Negra e diretoria do
SEBRAE/SP.
A Nova Lei torna mais fácil o
dia a dia das micro e pequenas
empresas e ainda incentiva a
formalização de negócios que estão na informalidade. Desburo-

cratização dos processos de criação
e fechamento de empresas, unificação de tributos e a inclusão de
mais atividades no Supersimples,
estão entre nos principais avanços
introduzidos pela Lei, que deverá
entrar plenamente em vigor a partir de 1º de julho.
As adesões ao Supersimples
serão feitas de 1º a 31 de julho de
2007. Quem já for optante do atual
Simples Federal migrará automaticamente para o Supersimples.
Quem não quiser terá que solicitar à Receita Federal a sua retirada. Já aqueles que não fazem parte e têm interesse, precisarão fazer a opção pelo novo sistema.

