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Abrigo infantil está com
duas crianças hospedadas
Desde abril deste ano um convênio entre a Prefeitura e o
Educandário
Nossa
Senhora
Aparecida viabilizou a abertura de um
abrigo com caráter provisório denominado ‘Mini – hóspede’ com intuito
de assistir menores em situação de
risco, obedecendo as disposições da
Lei Orgânica de Assistência Social de
n.º 8.742/93. Atualmente o abrigo
está com duas crianças internas, um
menino de um ano e meio e uma
menina de dois meses. A Prefeitura
repassa o valor de R$ 3 mil ao mês e
o Educandário cede o espaço e cuida
da parte administrativa e funcional.
Trabalhando são 4 atendentes e 1
auxiliar de serviços gerais, que se dividem em turnos. O abrigo proporciona proteção para crianças em situação de abandono ou risco de violência doméstica.
As crianças internas podem permanecer por período indeterminado
até que retornem aos seus lares, ganhem lares substitutos ou ainda possam ir para adoção. De acordo com a
irmã Maria Izabel de Campos Guerra, a procura de casais interessados em adoção é grande,
entretanto, o Fórum deve ser procurado, pois

tal decisão cabe somente ao juiz de Direito.
O abrigo infantil ‘Mini – hóspede’ aceita
doações de fraldas e leite em pó para recém-

Peça orçamentária de
2008 foi encaminhada ao
poder Legislativo.
Orçamento prevê gastos
e arrecadações no valor
de R$ 37 milhões e deve
ser votado até a última
sessão deste ano

Com o intuito de orientar
os guardas municipais
uma palestra foi
ministrada pelo delegado
Rodrigo Cantadori e pelo
vice prefeito municipal
no Centro de
Informações Turísticas
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nascido. Os interessados em colaborar podem
obter mais informações pelos telefones: 38922895 e 3892-1296.

ATOS OFICIAIS
DO EXECUTIVO E
DO LEGISLATIVO
Leia nas páginas
internas
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GMs participam de palestra IBGE divulga resultado de
Em parceria com a Polícia Ci- dos diferenciais em relação a oupesquisa populacional
vil de Serra Negra a Prefeitura rea- tras cidades da região.
lizou um evento-palestra destinado à orientação dos guardas municipais na terça
feira, 16, no
Centro de Informações Turísticas.
O
evento contou
com a participação do viceprefeito e do
delegado
R o d r i g o
Cantadori.
Ambos explanaram para os 24
guardas presentes. O vice-prefeito
abordou as relações públicas e humanas que devem ser levadas em
conta, como por exemplo, como se
comportar em grupo, como tratar
um turista, a importância do trabalho da GM para o município, além

O delegado Rodrigo Cantadori
explanou sobre a parte funcional e
organizacional
no que se refere às ocorrências, abuso de
autoridade, escolta de presos
e outros. O delegado ainda
teceu elogios à
atuação da GM
na cidade.
Recentemente
o efetivo aumentou e os novos
guardas incorporados ao quadro
receberam no dia 23 de setembro
uniformes e acessórios. Atualmente a guarda conta com 26 homens
que se dividem em turnos para
garantir segurança principalmente nos próprios públicos.

PSF do São Luiz tem nova
atividade

O Posto de Saúde da Família
do bairro São Luiz implementou
uma nova atividade para mulheres
que dispõem de tempo ocioso e
apresentam alguma característica
de depressão. O ‘grupo sorriso’, assim chamado pelas próprias integrantes, que hoje são sete, tem o
objetivo de oferecer atividades
manuais, além de técnicas terapêuticas e ginástica laboral oferecida
por um profissional de fisioterapia.
O encontro acontece todas as quintas feiras, das 14:30 às 16h.
De acordo com a enfermeira
responsável pela unidade, a preferência é dada às mulheres do bairro, entretanto interessadas de outras localidades também podem
fazer parte. As integrantes do grupo que foi criado há 3 meses já co-

memoram o progresso e garantem
que a convivência ajuda amenizar
os conflitos do dia a dia. ‘Eu não
tinha habilidades e hoje realizo di-

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE divulgou na última semana o re-

sultado da coleta de informações
referentes ao índice populacional
de Serra Negra durante uma reunião com o coordenador de área
do Instituto Hildebrando Públio,

secretária municipal do Meio Ambiente, representantes do
Legislativo, Polícia Militar e agentes censitários locais. O resultado
obtido na pesquisa
aponta que o município tem hoje
24.712 habitantes.
O censo foi
realizado entre
abril e julho e contou com 14 recenseadores. Para facilitar o trabalho a
cidade foi dividida
em setores, sendo
27 urbanos e 8 rurais, domiciliares e não domiciliares. O último censo realizado
em Serra Negra ocorreu no ano
de 2000 e a previsão do próximo
é 2010.

JM promove solenidade de
compromisso à Bandeira

versos trabalhos. Meu problema de
pressão alta está revertido e posso
afirmar que hoje sou uma pessoa
calma’, conta Terezinha Ap. Moraes
dos Santos. Informações no PSF
pelo telefone: 3842-2337.
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Secretaria Municipal de Governo

Uma vez ao ano a Prefeitura
através da Junta de Serviço Militar promove uma solenidade com
jovens do município de compromisso à Bandeira. O evento aconteceu no Centro de Informações
Turísticas na quinta feira, 11. Foram 164 inscritos e dispensados
no ano de 2007 que fazem parte
do excesso de contingente e, portanto, receberam o Certificado de

Dispensa de Incorporação – CDI.
De acordo com a secretária da
Junta do Serviço Militar de Serra
Negra Nanci G. Marchi, uma nova
data será marcada para o juramento dos que não compareceram à solenidade. O Tenente que
comandou a cerimônia foi
Aguinaldo Cardoso, que também
é delegado da 3ª Delegacia SM/
14º CSM.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.487

DE

11

DE OUTUBRO DE

2007

(Declara de utilidade pública o imóvel situado
na Avenida 2, Quadra B, Lote 20, no Loteamento “Jardim
do Salto”, no Município de Serra Negra).
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas
atribuições legais,
DECRETA:
ARTIGO 1º. Fica declarada de utilidade pública e de interesse social, para
fins de desapropriação, o imóvel objeto da matrícula nº. 14.041, situado na
Avenida 2, Quadra B, Lote 20, do Loteamento “Jardim do Salto” no Município
de Serra Negra, de propriedade de Marina Ramalho de Godoi, com área de
600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações:
Um lote de terreno sob nº. 20, da Quadra B, do Loteamento “Jardim do Salto”
e suas benfeitorias, situado neste Município, medindo 20,70 (vinte metros e
setenta centímetros) de frente confrontando com a Avenida 2; do lado direito
mede 29,00 (vinte e nove metros), confrontando com o lote nº. 21, do lado
esquerdo mede 29,00 (vinte e nove metros), confrontando com os lotes nos.
18 e 19 e nos fundos mede 20,70 (vinte metros e setenta centímetros),
confrontando com o lote nº. 16, formando a área total de 600,00m2 (seiscentos
metros quadrados).
ARTIGO 2º. A área declarada de utilidade pública, destina-se a implantação
de escola municipal de educação infantil.
ARTIGO 3º. É de natureza urgente a desapropriação de que trata este Decreto
para efeito do artigo 1º. do Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei 2.786 de 21 de maio de 1956.

ARTIGO 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 de
outubro 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
RESUMO DE EDITAL
Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra o Leilão Publico nº 001/2007 que trata da venda de veículos,
maquinas e equipamentos inservíveis, câmaras de ar, protetores de pneus
usados e sucatas.
O Leilão Publico realizar-se-á no dia 26 de Novembro de 2.007 às 14:00
horas.
O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feiras
das 13:00 às 17:00 horas na Praça John F. Kennedy s/nº na cidade de Serra
Negra/SP, pelo telefone (19) 3892-9630 ou site oficial
www.serranegra.sp.gov.br.
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos oito dias do mês de outubro, do ano de dois mil e sete, às 19:30h, a
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP realizou, em
sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário s/nº, Centro de
Convenções, “Circuito das Águas”, nesta cidade, sob a Presidência do Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa e secretariando os trabalhos, o Vereador Charles
Lolli, a 31ª 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. Passou-se em seguida ao EXPEDIENTE: foi lida, discutida,
votada e aprovada, por unanimidade, a ata da 30ª Sessão Ordinária, realizada
em 01 de outubro de 2.007. Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE DO
EXECUTIVO: Ofício nº 930/2007:- em resposta ao requerimento nº 359/2007,
de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, esclarecendo que a
municipalidade está aguardando parecer da CIA. SABESP, para o
encaminhamento das informações solicitadas através do requerimento nº 359/
2007. Ofício nº 914/2007:- encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis, o
projeto de lei que dispõe sobre o orçamento anual para o exercício financeiro
de 2008. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, procedeu à leitura ao Balancete
Financeiro da Câmara Municipal de Serra Negra, referente o mês de setembro
de 2007, que ficou à disposição de todos os Vereadores, junto à Mesa Diretora.
Em seguida, pelo Secretário da Mesa, Vereador Charles Lolli, foi proferida
leitura das correspondências recebidas no período de 02 a 08 de outubro de
2007, dentre elas: TELEGRAMAS INFORMANDO A LIBERAÇÃO DE VERBAS: Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva, informando a liberação de
verba referente ao pagamento dos seguintes programas: a) Programa de Piso
Estratégico – Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária – Produtos Comp. 08/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 260,64. b) Programa de
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – Comp. 06/2007 – Municipal
UF/SP, no valor de R$ 762,18. c) Programa de Ações Estruturantes de Vigilância
Sanitária – Comp. 07/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 762,18. d)
Programa de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de Vigilância Sanitária
– Serviços - Comp. 06/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 82,31. e)
Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - Comp. 08/2007 –
Municipal UF/SP, no valor de R$ 762,18. - Do Ministério da Educação – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de verba
referente ao pagamento do Programa QUOTA – Parcela 009, no valor de R$
21.359,86. OFÍCIOS: I - Da Câmara Municipal de Amparo/SP, apresentando
Moção nº 22/07, de autoria do Vereador José Alexandre Terin, subscrita pelos
demais Vereadores, manifestando apoio aos Profissionais da Educação do
Estado de São Paulo. II - Da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
encaminhando cópias do requerimento nº 2738, de 2007, de autoria da
Deputada Estadual Haifa Madi, cumprimentando pelo 179ª Aniversário de Serra
Negra. III - Da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando
cópias do requerimento nº 2757, de 2007, de autoria do Deputado Estadual
Edmir Chedid, cumprimentando pelo 179ª Aniversário de Serra Negra. IV Da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando cópias do
requerimento nº 2760, de 2007, de autoria do Deputado Estadual Donisete
Braga, cumprimentando pelo 179ª Aniversário de Serra Negra. V - Da Câmara
Municipal de Suzano, encaminhando cópia da Moção nº 30-07/08, de autoria
do Vereador Presidente Gerson Mamede Rodrigues, em apoio à Moção de
Apelo nº 27/2007 desta Casa de Leis, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando a não prorrogação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira – CPMF. VI - Da Câmara Municipal de Diadema,
acusando o recebimento do ofício nº 727/07, que encaminhou cópia da Moção
de Apelo nº 27/07, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, que apelou
pela não aprovação até o ano de 2001 da CPMF. VII - Do Senador Paulo Paim
– manifestação e esclarecimentos sobre a votação da cassação do Presidente
do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, e pelo fim do voto secreto no
Congresso Nacional. VIII - Ofício nº 859/2007, da Telefônica - Telecomunicações
de São Paulo S/A, ao Exmo. Sr. Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa, e em atenção à indicação nº 209/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, informando que o telefone de uso público 3892-0493,

instalado na Rua Eliseu Franco de Godoy, em frente à Fonte Santo Agostinho,
foi reparado, e testes comprovaram o pleno funcionamento do mesmo.
INDICAÇÕES: Indicação nº 268/2007, de autoria da Vereadora Fátima do
Rosário Gianotti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente, no sentido de proceder limpeza geral na Rua Vereador
Marcos Ducceschi, localizada no Alto das Palmeiras. Indicação nº 283/2007,
de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, indicando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de realizar
diversas benfeitorias no Bairro dos Leais, benfeitorias estas solicitadas pela
Associação de Moradores e Amigos do Bairro dos Leais. Indicação nº 284/
2007, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, indicando ao Sr.
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de realizar operação
tapa-buracos na Rua “D”, localizada na Colina dos Ypês. Indicação nº 285/
2007, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, indicando ao Sr.
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de realizar operação
tapa-buracos na Rua Braz Eduardo de Castro Blotta, localizada no Jardim
Primavera. Indicação nº 286/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, indicando ao Sr. 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 cruzamento
da Rua Saldanha Marinho com a Avenida João Gerosa. Indicação nº 287/
2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando a SABESP –
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que tome as
providências necessárias no que diz respeito à água que corre a céu aberto
na Praça XV de Novembro, próximo ao número 67. Indicação nº 288/2007,
de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de fornecer
cinturão fluorescente, bem como todos os demais equipamentos de segurança
aos garis de nossa cidade. Indicação nº 289/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, indicando a ASHORES, para que verifique as
possibilidades de ceder gratuitamente, um final de semana aos pilotos da
Esquadrilha da Fumaça, juntamente com suas famílias, já que eles se
apresentaram graciosamente em nosso Município. Indicação nº 290/2007,
de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de realizar a
poda da árvore existente na esquina da Rua Edno Moscão com a Rua Frederico
Domingues, pois a mesma está tampando a visão dos motoristas. Indicação
nº 291/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao Sr.
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de
colocar uma cobertura na parte externa do Velório Municipal, local onde já
existem bancos e que é utilizado por fumantes. Indicação nº 292/2007, de
autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando à CPFL - Companhia
Paulista de Força e Luz, para que verifique a lâmpada existente na Rua José
Bonifácio, defronte ao Varejão Pioneiro, eis que a mesma está permanecendo
acesa durante todo o dia. Indicação nº 293/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude
as possibilidades de colocar lombadas ou tachões na Estrada Municipal Amatis
José Franchi, nas proximidades do Sítio do Bimbo e outra perto da Igreja de
São João Batista, localizada no Bairro da Serra, aproveitando o recapeamento
que brevemente será realizado no local. Indicação nº 294/2007, de autoria
do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando à Guarda Municipal de Serra
Negra, para que realize uma fiscalização mais rigorosa na Rua Visconde do
Rio Branco, referente à proibição de estacionamento de veículos no lado
esquerdo da mencionada rua, haja vista que mesmo com as placas de proibição
os motoristas estão parando/estacionando no local, dificultando a fluência do
trânsito. Após a leitura das indicações, o Exmo. Sr. Presidente, Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa, determinou o encaminhamento das indicações aos setores
competentes, para, dentro do possível, serem tomadas as medidas cabíveis
e pertinentes. Não havendo nenhum Vereador inscrito no Pequeno Expediente,
passou-se imediatamente ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÕES: Requerimento nº 422/2007, de autoria do Vereador João
Alcides Dei Santi, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe a
esta Casa de Leis, se a Estrada, partindo do casarão existente em frente à
Igreja de Santo Antonio, passando pelo Sítio de César Marson, Sítio do Senhor
João Nicola, Sítio do Mazico, Sítio Aeté, Sítio de Darcio Carra, até o encontro
com a Estrada Municipal Carlos Cagnassi, possui denominação oficial. Posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
423/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando ao Sr.
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, se a Estrada, partindo
da ponte próxima à Escola Estadual “Thereza de Arruda Bailão”, em frente à
Fazenda do Pastana, até o tratamento de esgoto da SABESP, possui
denominação oficial. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 432/2007, de autoria do Vereador João Alcides
Dei Santi, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa
de Leis, quais as Estradas de todo o Município que não possuem denominação
oficial. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 434/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, se
a Rua “C”, localizada no Recanto Querência, possui denominação oficial. Posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: Requerimento nº 424/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com a “Secretaria da Saúde do Estado”, que
liberou um aumento da verba repassada ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Circuito das Águas - CONISCA, em mais de 115%, passando de R$ 56.000,00
para cerca de R$ 120.800,00. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 425/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações e
aplausos para com o “Deputado Ricardo Izar”, que no último dia 29 de
setembro, esteve em nosso Município para abonar as fichas de filiação do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 426/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos para com a “Fanfarra Mirim da E.E. Dr. Jovino Silveira”, que no
último dia 07 de outubro esteve na cidade de Barra Mansa, disputando o
Campeonato Brasileiro, juntamente com as duas melhores fanfarras de cada
Estado. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 427/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
solicitando consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos para
com todos os participantes do “1º Fórum Regional da Inclusão Social”, realizado
nos dias 05, 06 e 07 de outubro, no Centro de Convenções “Circuito das
Águas”, tendo como objetivo a conscientização sobre a integração de pessoas
portadoras de deficiência. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 428/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações e
aplausos para com a equipe do “Anaconda Moto Clube”, que no último dia 02
de outubro realizou a festa em comemoração ao Dia das Crianças para alunos
da EMEI Haydée Padula, trazendo inúmeros atrativos às crianças como bolo,
lanche, refrigerante, sorvete, brinquedos e apresentação de teatro infantil.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento
nº 429/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando
consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos para com a equipe
do “União Possense”, que se sagrou campeã no último dia 28 de setembro, do
Campeonato de Futebol de Areia “Alberto Guilherme Marciano”. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 431/
2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando consignação
em ata, de votos de congratulações e aplausos para com o Senhor “Paulo
Fernando de Moraes”, que no último dia 04 de outubro assumiu o cargo de
Diretor de Serviço do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Bragança
Paulista/SP. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 433/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
solicitando consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos para
com a “Escola Estadual Profª. Maria do Carmo de Godoy Ramos”, que conseguiu
o reconhecimento do Instituto Faça Parte, conferindo o Selo Escola Solidária
2007, trabalho este realizado pelos alunos e coordenadores da ONG “Todos
Unidos Ajudando a Natureza - TUAN”. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 435/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com a “Diretoria do Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares, Lanchonetes e similares de Serra Negra – SINDHORES”,
que reunindo os segmentos de serviços de hospedagem e alimentação, no
último dia 02 de outubro, criou o novo sindicato patronal de nosso Município.
Posto em discussão, usou da palavra o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa,
tecendo elogios à ASHORES - Associação de Hotéis e Restaurantes de Serra
Negra, pela criação deste Sindicato Patronal, que tem o intuito de gerir o bom
relacionamento e a proximidade com o Sindicato empregatício. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 436/2007, de autoria
do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, votos de

congratulações e aplausos para com os participantes da “4ª etapa do Rally
Paulista de Velocidade”, que arrecadou 250 quilos de alimentos, fazendo a
doação, no último dia 02 de outubro, ao Fundo Social de Solidariedade. Posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
438/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando
consignação em ata, votos de congratulações e aplausos para com a “Fanfarra
Mirim da E. E. Dr. Jovino Silveira”, que se sagrou campeã nos quesitos Corpo
Musical e Corpo Coreográfico, no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras,
realizado na cidade de Barra Mansa, no dia 07 de outubro de 2007, onde
concorreu com sete Fanfarras de diferentes Estados brasileiros, trazendo-nos
dois troféus. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 439/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi,
solicitando consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos para
com as empresas participantes do “Campeonato Bom de Bola - Bom de
Coração”, que foi organizado pela Microlins de Serra Negra e Estilo Futebol
Society, campeonato este de cunho social, onde cada jogador doou um
brinquedo, arrecadando-se, assim, aproximadamente 400 brinquedos que
serão distribuídos no Dia da Criança, no Educandário Nossa Senhora Aparecida.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO
DE PESAR: Requerimento nº 430/2007, de autoria da Câmara Municipal de
Serra Negra, solicitando consignação em ata, de votos de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora Iliria Borboni Vicentini. Requerimento nº 437/
2007, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, solicitando consignação
em ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento da jovem Marcela
Aparecida Batista Del Buono. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Presidente,
Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, deferiu os requerimentos de pesar,
determinando fosse oficiado às famílias enlutadas. ORADORES: Usou da palavra
o Vereador João Alcides Dei Santi, que iniciou agradecendo pela presença de
todos e, em seguida, discorreu sobre a assinatura do SIR-9, no próximo dia
11 de outubro, na cidade de Campinas, para a liberação de recursos financeiros
para o Hospital Santa Rosa de Lima. Ressaltou que este é o resultado dos
esforços do Deputado Estadual Edmir Chedid do Partido Democratas - “DEM”,
o qual, inclusive encaminhou votos de congratulações e aplausos para a cidade
de Serra Negra, em virtude dos seus 179 anos de fundação. Logo após,
mencionou sobre a necessidade dos Guardas Municipais da nossa cidade serem
equipados com coletes à prova de balas. Continuou tecendo comentários sobre
o orçamento do exercício de 2007, enfatizando que foi orçado o valor de R$
371.800,00 para a Secretaria de Esportes do Município, mencionou, na sua
opinião, que este valor não está sendo bem administrado pelo atual Secretário
de Esporte, haja vista que os poucos eventos esportivos do Município estão
sendo realizados sem a mínima estrutura necessária. Comentou, ainda, sobre
a ausência de Policiais Militares durante as partidas de futebol, ressaltando
sobre a necessidade da presença da Guardas Municipais e também da Polícia
Militar, principalmente nas partidas de final de campeonato de futebol amador,
para inibir a violência. Em seguida, teceu comentários quanto ao
processamento dos requerimentos formulados pelo PRP - Partido Republicano
Progressista; PSDB - Partido Socialista Democrático Brasileiro; e PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro, solicitando providências ao Exmo. Sr. Presidente quanto
à cassação dos mandatos dos Vereadores João Alcides Dei Santi e Felipe
Amadeu Pinto da Fonseca. Mencionou que, no seu entender, e de acordo com
o Regimento Interno desta Casa de Leis, não há qualquer previsão legal sobre
o procedimento a ser adotado e seguido para tais pedidos de cassação de
Vereador, por causa da chamada “fidelidade partidária”. Em questão de ordem,
o Exmo. Sr. Presidente Marcos Teseu Bailão Testa, esclareceu que está
aguardando uma decisão da Justiça Eleitoral local, sob como proceder neste
caso e, em sendo informado, comunicará a todos sobre as medidas a serem
adotadas. Usou da palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que
iniciou desejando as boas-vindas ao Vereador Charles Lolli, que retomou nesta
noite os trabalhos como Vereador desta Casa de Leis, após um período de
licença de trinta dias. Após, procedeu à leitura de uma carta enviada por dois
advogados da cidade de São Paulo/SP, que visitam assiduamente nossa
Estância, solicitando providências com relação à falta de policiamento durante
a noite nas Praças Centrais do Município, locais estes em que alguns jovens
fazem muita algazarra; existem inúmeros carros estacionados com som muito
alto; muitas pessoas consumindo bebidas alcoólicas, prejudicando, assim, o
convívio e o passeio noturno de muitas famílias. Em aparte, o Vereador
Deoclécio Anghinoni esclareceu que em breve o Poder Executivo Municipal irá
iniciar a instalação de câmeras de segurança em pontos de maior fluxo de
pessoas na cidade, inibindo a ação de delinqüentes. Novamente com a palavra,
o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca discorreu sobre o Campeonato
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“Bom de Bola, Bom de Coração”, que arrecadou mais de 400 brinquedos para
serem distribuídos às crianças carentes do nosso Município, tecendo inúmeros
elogios aos proprietários de todas as empresas que organizaram este
importante evento social. Em seguida, mencionou que tentou entrar em contato
com a Secretária da Educação do nosso Município, para obter esclarecimentos
sobre as vagas para crianças nas Escolas Municipais, mas a mesma desligou
o telefone na sua cara, faltando-lhe com o respeito e com o dever de prestar
esclarecimentos aos Vereadores locais, que têm como função fiscalizar os
atos do Poder Executivo Municipal. Em aparte, o Vereador João Alcides Dei
Santi fez coro à indignação do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
mencionando que é um absurdo este tipo de tratamento, pois a Secretária de
Educação deve ter, no mínimo, uma boa “educação”, principalmente com o
trato aos Vereadores, os quais são autoridades do Município, eleitos pela
maioria da população. Usou da palavra o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior,
que iniciou agradecendo a presença de todos e discorreu que a presença de
Policiais Militares em todos as partidas de futebol em Serra Negra é
desnecessária, haja vista que a cidade necessita de reforços policiais em outros
locais e eventos, que possuem um maior índice de incidência de ocorrências.
Em aparte, os Vereadores João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca, mencionaram que é necessário o apoio mais intenso, além de ser
melhor organizado por parte da Secretaria de Esportes do Município,
propiciando a desejada segurança durante a realização de eventos esportivos.
Novamente com a palavra, o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior destacou a
necessidade de serem viabilizados maiores investimentos da qualidade da
água, que é o maior recurso do nosso Município, de onde advém, inclusive o
honroso título de “Cidade da Saúde”. Solicitou, também, que seja estudada a
possibilidade de ser realizado um trabalho conjunto entre o Executivo Municipal,
o Comércio e a rede Hoteleira locais, para impulsionar o bom funcionamento
do Balneário Municipal, transformando-o em uma forte atração turística. Em
aparte, o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca mencionou que o Executivo
Municipal não vem investindo sequer o mínimo necessário na manutenção
das fontes e do Balneário Municipal, sendo este um ponto muito prejudicial ao
nosso Município, que possui vocação turística. Novamente com a palavra, o
Vereador Mário Roberto Vitale Júnior teceu comentários sobre o pedido de
cassação do mandato do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
esclarecendo que cumpriu com a orientação do Diretório Estadual do Partido,
com base na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e que este pedido não
tem qualquer conotação pessoal. Finalizou enfatizando ser uma perda muito
grande para o PSBD a desfiliação do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
que aliás era o líder de bancada do PSDB nesta Casa de Leis, e de extrema
relevância para o Partido, para filiar-se junto ao Democratas – DEM, mesmo
após as inúmeras oportunidades em que solicitou e aconselhou o Vereador
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca para que permanecesse filiado junto ao PSDB,
partido este que muito ajudou na sua eleição para o mandato de Vereador de
nosso Município. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito no Grande
Expediente, e nenhum projeto a ser discutido e votado na ORDEM DO DIA,
passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou da palavra o Vereador Deoclécio
Anghinoni, solicitando ao líder do Senhor Prefeito nesta Casa, Vereador Charles
Lolli, para que levasse ao Chefe do Executivo Municipal algumas reivindicações,
dentre elas a manutenção e a necessária limpeza, reforço da segurança pública,
iluminação da Represa Doutor Jovino Silveira - “Barragem”. Solicitou, também,
maior e efetiva fiscalização do tráfego de bicicletas na Praça Sesquicentenário,
que vem prejudicando a passagem dos pedestres, causando risco iminente
de acidentes. 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 convocou os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a
realizar-se no dia 15 de outubro de 2.007, segunda-feira às 19:30h, declarando
encerrada esta Sessão às 22:15h. Para constar eu, (a) Vereador Charles Lolli,
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-xx-x-x-x-x-x
RESOLUÇÃO Nº 339, DE 2.007
(Cria a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
e altera a redação do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Serra Negra).

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica criada a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de Serra Negra, a ser composta por membros da referida
Casa Legislativa.
Art. 2º A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar terá natureza
permanente, aplicando-se-lhe, no que couber, as disposições regimentais
relativas às comissões permanentes, competindo-lhe zelar pela preservação
da dignidade do mandato parlamentar e pela observância aos preceitos de
ética e decoro parlamentar e, particularmente:
I – instaurar o processo disciplinar, bem como receber denúncias contra
vereadores, por prática de ato atentatório ao decoro e à ética parlamentar,
procedendo a todos os atos necessários à sua instrução;
II – processar os acusados nos casos e termos previstos no Código de
Ética e Decoro Parlamentar;
III – proceder à aplicação da sanção, nos casos de sua competência;
IV – responder às consultas da Mesa Diretora, comissões e de vereadores
sobre matérias de sua competência.
Art. 3º A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será constituída por
três membros, com mandato de dois anos e a escolha deverá seguir as regras
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, respeitando,
sempre que possível, a representação partidária.
§ 1º O presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será
automaticamente nomeado Corregedor Geral da Câmara Municipal de Serra
Negra.
§ 2º É vedada a integração na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
de vereador que tiver sofrido sanção por qualquer infração disciplinar há pelo
menos 180 dias, contados a partir da data da decisão que aplicar a sanção,
esteja ou não transitada em julgado.
§ 3º O vereador que apresentar à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ou a qualquer outra instância ou comissão, denúncia contra outro
vereador, ficará impedido de participar, na qualidade de membro da comissão,
dos atos processuais relativos ao processo que tenha origem no fato
denunciado, devendo, na hipótese, ser substituído por vereador da mesma
bancada, indicado pela liderança partidária.
§ 4º No mesmo impedimento, previsto no parágrafo anterior, incidirá o
vereador denunciado.
§ 5º Na ausência de vereador da mesma bancada, deverão ser
observados os critérios para a formação da comissão, respeitada a
representação partidária.
§ 6º São vedadas, na mesma legislatura, a reeleição ou a recondução
para o cargo de Corregedor Geral da Câmara Municipal de Serra Negra.
§ 7º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em
legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.
Art. 4º Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar estarão
sujeitos, sob pena de desligamento e das sanções previstas no Código de
Ética e Decoro Parlamentar, a observar o sigilo, a discrição e o comedimento
indispensáveis ao exercício de suas funções correicionais.
Art. 5º Será automaticamente desligado da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar o membro que não comparecer, sem justificativa, a três reuniões
consecutivas, bem assim o que faltar, ainda que justificadamente, a mais de
seis reuniões, durante a sessão legislativa.
Art. 6º A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar só deliberará com a
presença da maioria de seus membros, somente sendo aprovada a matéria
que obtiver a maioria dos votos dos presentes.
Art. 7º O Corregedor Geral poderá ser substituído em caso de vacância,
licença, impedimento ou desligamento, pelo membro mais idoso da comissão.
§ 1º No caso de vacância, licença, impedimento ou desligamento e
membro da comissão, a vaga será ocupada pelo substituto indicado pela
liderança partidária.
§ 2º Não havendo consenso na indicação, serão realizadas eleições
para a composição dos membros, observando-se, sempre que possível, a
representação partidária.
Art. 8º Compete ao Corregedor Geral da Câmara Municipal de Serra
Negra:
I – Promover, na área de sua competência, a manutenção do decoro,
da ordem e da disciplina no âmbito deste Poder Legislativo;
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II – Presidir sindicâncias sobre denúncias envolvendo vereadores,
quando os fatos não estiverem definidos como infração político-administrativa
ou faltarem elementos indicativos de autoria, sem prejuízo de instalação de
Comissão de Investigação e Processante (CIP);
III – Baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da ordem
e da disciplina no âmbito da Casa, observados os preceitos regimentais e as
orientações da Mesa Diretora ou da Presidência.
Art. 9º A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deverá ser constituída
no prazo de cinco dias, contado da aprovação em Plenário desta resolução, e
terá o prazo de trinta dias para apresentar à Mesa Diretora, o projeto de
Código de Ética e Decoro Parlamentar, cujas normas complementarão o
Regimento Interno da Câmara Municipal, passando a integrá-lo.
Art. 10. O artigo 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Serra Negra passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 43. (...):
I – (...);
II – (...);
III – (...);
IV – (...);
V – (...);
VI – Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
Parágrafo único. (...). (NR)”
Art. 11. O § 5º do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Serra Negra passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. (...).
§ 1º. (...).
§ 2º. (...).
§ 3º. (...).
§ 4º. (...).
§ 5º. O vereador só poderá fazer parte de, no máximo, quatro
comissões permanentes. (NR)”
Art. 12. Ficam acrescidos os artigos “49-A” e “49-B” ao Regimento
Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, com a seguinte redação:
“Art. 49-A. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar terá natureza
permanente, aplicando-se-lhe, no que couber, as disposições regimentais
relativas às comissões permanentes, competindo-lhe zelar pela preservação
da dignidade do mandato parlamentar e pela observância aos preceitos de
ética e decoro parlamentar e, particularmente:
I – instaurar o processo disciplinar, bem como receber denúncias contra
vereadores, por prática de ato atentatório ao decoro e à ética parlamentar,
procedendo a todos os atos necessários à sua instrução;
II – processar os acusados nos casos e termos previstos no Código de
Ética e Decoro Parlamentar;
III – proceder à aplicação da sanção, nos casos de sua competência;
IV – responder às consultas da Mesa Diretora, comissões e de vereadores
sobre matérias de sua competência.
§ 1º A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será constituída por
três membros, com mandato de dois anos e a escolha deverá seguir as regras
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, respeitando,
sempre que possível, a representação partidária.
§ 2º O presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será
automaticamente nomeado Corregedor Geral da Câmara Municipal de Serra
Negra.
§ 3º É vedada a integração na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
de vereador que tiver sofrido sanção por qualquer infração disciplinar há pelo
menos 180 dias, contados a partir da data da decisão que aplicar a sanção,
esteja ou não transitada em julgado.
§ 4º O vereador que apresentar à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar ou a qualquer outra instância ou comissão, denúncia contra outro
vereador, ficará impedido de participar, na qualidade de membro da comissão,
dos atos processuais relativos ao processo que tenha origem no fato

denunciado, devendo, na hipótese, ser substituído por vereador da mesma
bancada, indicado pela liderança partidária.
§ 5º No mesmo impedimento, previsto no parágrafo anterior, incidirá o
vereador denunciado.
§ 6º Na ausência de vereador da mesma bancada, deverão ser
observados os critérios para a formação da comissão, respeitada a
representação partidária.
§ 7º São vedadas, na mesma legislatura, a reeleição ou a recondução
para o cargo de Corregedor Geral da Câmara Municipal de Serra Negra.
§ 8º Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em
legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.
§ 9º Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar estarão
sujeitos, sob pena de desligamento e das sanções previstas no Código de
Ética e Decoro Parlamentar, a observar o sigilo, a discrição e o comedimento
indispensáveis ao exercício de suas funções correicionais.
§ 10. Será automaticamente desligado da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar o membro que não comparecer, sem justificativa, a três reuniões
consecutivas, bem assim o que faltar, ainda que justificadamente, a mais de
seis reuniões, durante a sessão legislativa.
§ 11. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar só deliberará com a
presença da maioria de seus membros, somente sendo aprovada a matéria
que obtiver a maioria dos votos dos presentes.
§ 12. O Corregedor Geral poderá ser substituído em caso de vacância,
licença, impedimento ou desligamento, pelo membro mais idoso da comissão.
§ 13. No caso de vacância, licença, impedimento ou desligamento e
membro da comissão, a vaga será ocupada pelo substituto indicado pela
liderança partidária.
§ 14. Não havendo consenso na indicação, serão realizadas eleições
para a composição dos membros, observando-se, sempre que possível, a
representação partidária.”
“Art. 49-B. Compete ao Corregedor Geral da Câmara Municipal de Serra
Negra:
I – Promover, na área de sua competência, a manutenção do decoro,
da ordem e da disciplina no âmbito deste Poder Legislativo;
II – Presidir sindicâncias sobre denúncias envolvendo vereadores,
quando os fatos não estiverem definidos como infração político-administrativa
ou faltarem elementos indicativos de autoria, sem prejuízo de instalação de
Comissão de Investigação e Processante (CIP);
III – Baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da ordem
e da disciplina no âmbito da Casa, observados os preceitos regimentais e as
orientações da Mesa Diretora ou da Presidência.”
Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições regimentais em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, aos 15 de
outubro de 2.007.
VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal
VEREADOR CHARLES LOLLI
Secretário da Mesa Diretora

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE GODOY
Secretário Geral Administrativo

Visite o site oficial da Câmara Municipal:

www.cmserranegra.sp.gov.br
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Orçamento de 2008
ultrapassa os R$ 37 milhões
A peça orçamentária para o
ano de 2008 foi encaminhada à Câmara Municipal. A previsão de receita e despesa foi fixada em R$
37.355.500. Dentro do orçamento existem aplicações obrigatórias
que se referem à educação, saúde, assistência social e repasse
para Câmara. O Plano de aplicação do FUNDEB – Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
Básica deve cumprir o montante
de R$ 1.407.500,00 e R$

5.022.100,00 para investimentos
na educação do município. Já a
aplicação na saúde deve
corresponder a R$ 5.980.200,00 e
na
assistência
social
R$
386.500,00. Para o exercício de
2008 a Câmara Municipal terá R$
1.110.000,00.
O orçamento tem que ser
votado até a última sessão
legislativa deste ano, caso contrário os vereadores não podem entrar em recesso.

Inscrições para
UNIFIA vão até dia 26

Através de uma parceria entre a Prefeitura de Serra Negra e
o Centro Universitário Amparense UNIFIA, candidatos indicados pela Executivo municipal terão bolsa no valor de 50% nas
mensalidades. Os cursos que são
contemplados com o programa
social de estágio são: Ciências
Contábeis, Ciências Biológicas,

História, Letras – Português/ Inglês, Letras – Português/ Espanhol, Matemática, Pedagogia,
Química, Gestão Ambiental, Serviço Social e Tecnologia em
Hotelaria. A inscrição para o vestibular custa R$ 10,00 e mais um
quilo de alimento e vai de 10 a
26 de outubro. Informações na
secretaria da Educação.

