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Jardim Serra Negra já conta com rede de água
O Jardim Serra Negra que se localiza nas
proximidades do Loteamento Nova Serra Negra acaba de receber rede de água. O local
que, até então, não tinha nenhum melhoramento foi contemplado recentemente com iluminação pública pela Prefeitura e agora com
rede de água captada na ETA – Estação de Tratamento do Parque Represa Dr. Jovino Silveira.
Os serviços foram executados pela SABESP e
o investimento gira em torno dos R$ 150 mil.
Atualmente há 397 lotes e 79 casas construídas
ou em fase de construção.
As redes foram ligadas na última sexta
feira 26, e o Executivo pôde suspender os serviços do caminhão pipa, gerando uma significativa redução nos gastos da municipalidade.
A secretaria municipal de Obras também passou máquina nas ruas, melhorando as condições de tráfego dos moradores.

Curso prático de vendas
denominado ‘Show em
Atendimento ao Cliente’ será
oferecido no começo de
dezembro.
Serão trabalhadas técnicas
de aprimoramento e
motivação para cada tipo de
comércio
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Durante todo o mês de
novembro a população
contará com sessões
gratuitas de cinema. Um
projeto do Governo do Estado
permite o acesso a produções
nacionais. Serra Negra foi
contemplada com 10 mil
ingressos. As atividades
iniciam-se no dia 2
página 8

ATOS OFICIAIS
DO EXECUTIVO E
DO LEGISLATIVO
Leia nas páginas
internas
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Contadores serão parceiros
de ação solidária

Uma reunião promovida pela
secretaria municipal de Assistência e Desenvolvimento Social reuniu contadores de toda a cidade
no Centro de Informações Turísticas na quarta feira passada.
O objetivo principal foi informar que o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente está em pleno funcionamento, exercendo suas atribuições de
forma organizada, sendo o órgão
responsável pelas políticas públicas de defesa de direitos e promoção do bem estar social. Além dessa atribuição também cabe ao Conselho o registro das entidades
assistenciais que atendam crianças e adolescentes, o processo de
escolha dos membros do Conselho Tutelar e controle do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do
Adolescente (FMDCA). As ações do
CMDCA obedecem as leis previstas no ECA – Estatuto da Criança
e do Adolescente. Dentro de diversos instrumentos destaca-se o Artigo 260 que permite às empresas
(até 1%) e pessoas físicas (até
6%) destinar voluntariamente parte do imposto de renda aos Fundos administrados pelo CMDCA.

O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente lançou uma campanha visando conscientizar a sociedade
para destinar parte do seu imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente voltado à formulação
e viabilização de políticas públicas.
Para que esta campanha inicie com
sucesso foi proposto aos contadores para que sejam parceiros nesta ação.
‘Acreditamos que estes
profissionais são peças chave neste
movimento, pois possuem
conhecimentos
técnicos
e
credibilidade junto aos seus
clientes e assim podem explicar
que os objetivos são claros e
transparentes’, comentou a
secretária. As entidades que
trabalham com crianças e
adolescentes de Serra Negra serão
diretamente
beneficiadas
propiciando até que novos projetos
sejam criados, através de
condições financeiras e administrativas ao desenvolvimento das
ações de atendimento, seguindo os
critérios estabelecidos pelo
Conselho.
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Secretaria Municipal de Governo

Serra Negra no combate
a Dengue
Desde sábado 27, até o próximo dia 24 de Novembro – o Dia
Nacional ¨D¨ COMBATE A DENGUE, a secretaria municipal da
Saúde, através da mobilização de
seus agentes comunitários da saúde da família e demais funcionários de suas unidades, em conjunto
com os ‘Agentes Voluntários Participantes’, estarão desenvolvendo
atividades de arrastão - casa a
casa, com distribuição de folhetos
educativos e identificação das residências
com
possíveis
criadouros, locais onde os mosquitos depositam seus ovos e desenvolvem suas larvas. A ação no Alto
das Palmeiras no último sábado
retirou dez caminhões de entulho,
sendo que o número de imóveis
visitados pelos agentes totalizou
553. Desse montante 268 estavam
fechados e 42 se recusaram a
atender os agentes.
A epidemia da Dengue cada
vez mais se aproxima da nossa cida-

de, apesar de não existir casos positivos contaminados em Serra Negra,
infelizmente em alguns bairros ocasionalmente são encontradas larvas
do mosquito transmissor.
A Dengue é um problema de
saúde pública cuja responsabilidade não é exclusiva da esfera governamental, pois a nossa contribuição como cidadãos participantes tem papel decisivo e importante nesta luta.
A dimensão deste trabalho
será enorme e necessitará da colaboração e participação de toda a
população: recebendo os funcionários e voluntários, ouvindo suas
orientações e autorizando a retirada dos materiais sem uso que
podem armazenar água de chuva,
facilitando a multiplicação destes
mosquitos.
Todos juntos, todos os dias
combatendo os criadouros deste
mosquito manteremos Serra Negra livre desta epidemia.

Academia de Ginástica
rende matéria na TV
Na última semana a TVB
Campinas, afiliada ao SBT, fez uma
reportagem na Academia
coordenada pela secretaria municipal de Esportes.
O assunto chamou a atenção da emissora devido à
qualidade dos serviços
oferecidos pelos profissionais da área e os equipamentos de última geração que foram colocados
à disposição da população
gratuitamente. Na ocasião, o secretário da pasta explicou à reportagem que se
trata de uma massificação do es-

porte sugerida pela administração
de Serra Negra, que visa dar opor-

tunidade a todos. A matéria foi ao
ar na quarta feira, 31.

Feriado municipal da
Consciência Negra
Cumprindo a lei n° 2.973
de 6 de dezembro de 2006, dia
20 de novembro, terça feira,
será feriado municipal. Portanto, ficará suspenso o expediente em repartições públicas.
A data será celebrada em

centenas de municípios pelo
país e lembra o dia em que foi
assassinado, em 1695, o líder
Zumbi do Quilombo dos
Palmares, um dos principais
símbolos da resistência negra à
escravidão.
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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA
LEGISLATURA.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro, do ano de dois mil e sete, às
19:48h, 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 João Alcides Dei Santi, a 33ª 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 a ata da 32ª Sessão Ordinária, realizada em 15
de outubro de 2007. Posta em discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, foi lida a ata da 10ª Sessão Extraordinária,
realizada em 15 de outubro de 2007. Posta em discussão, usou da
palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, mencionando que
seu voto seria contrário à aprovação da ata, pois, nesta ata, não estava
constando a sua inscrição nas Explicações Pessoais, sendo que, na
ocasião, foi tolhido o seu direito de usar da tribuna, vez que o Sr.
Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, surpreendentemente
encerrou a Sessão Extraordinária, sem ao menos ter terminado os
trabalhos. Posta em votação, aprovada por maioria dos votos (07x01).
Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 992/
2007:- em resposta ao requerimento nº 389/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, informando que a academia de
ginástica, localizada no Conjunto Aquático “Sebastião Carlos D’ Andréa
Colchetti”, não possui denominação oficial. Ofício nº 1004/2007:solicitando a substituição do plano de aplicação do FUNDEB,
encaminhado com o projeto de lei que trata do Orçamento Municipal
para o exercício de 2008, tendo em vista que o mesmo possui erros de
digitação. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Excelentíssimo
Senhor Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, fez
comunicações de interesse geral e, em seguida, pelo 2º Secretário da
Mesa, Vereador João Alcides Dei Santi, foi proferida leitura das
correspondências recebidas no período de 16 a 22 de outubro de 2007,
dentre elas: TELEGRAMAS INFORMANDO A LIBERAÇÃO DE VERBAS: I
- Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Informando a liberação
de verba, destinadas ao pagamento dos seguintes programas: a)
Pagamento de medicamentos dos grupos de asma e rinite (AR 0,95) –
comp. 09/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 1.975,45. b)
Pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde – TFVS (EX-TFECD)
– comp. 09/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 3.168,89. c)
Pagamento de medicamentos dos grupos de hipertensão e diabetes
(HD 1.15) – comp. 09/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 2.391,33.
d) Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde – ACS - comp. 09/
2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 7.980,00. e) Pagamento de
PAB FIXO – comp. 09/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 31.797,50.
f) Pagamento de ações estruturantes de vigilância Sanitária – comp.
09/2007 – Municipal UF/SP, no valor de R$ 762,18. II - Do Ministério
da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
informando a liberação de verba, em 02/10/2007, referente aos
seguintes programas: a) Programa PNAE, no valor de R$ 16.922,40.
b) Programa PNAC - CRECHE, no valor de R$ 1.346,40. c) em 28/09/
2007, referente ao programa PNATE – parcela 007, no valor de R$
4.399,94. Ofício do Partido Democratas – “DEM”, datado de 18 de
outubro de 2.007, encaminhado pelo Presidente do Diretório Municipal
de Serra Negra, José Osmar Vicentini Stacheti, indicando a Vereadora

Fátima do Rosário Gianotti como líder do Partido Democratas junto à
Câmara Municipal de Serra Negra. PROJETOS DA MESA E DOS
VEREADORES: Projeto de Lei nº 32/2007, de autoria dos Vereadores
Fátima do Rosário Gianotti, João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, que dispõe sobre a ordenação dos elementos que
compõem a paisagem urbana da Estância Hidromineral de Serra Negra
e dá outras providências. INDICAÇÕES: Indicação nº 301/2007, de
autoria da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti e outros, indicando
ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de realizar
operação tapa-buracos na Rua Veríssimo da Silveira (atrás da
Churrascaria Taco-Taco), Vila São José. Indicação nº 302/2007, de
autoria da Vereadora Maria Aparecida Bento Postali, indicando ao Sr.
Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de providenciar
limpeza geral na Rua Antonio Ricci, principalmente nas adjacências do
rio ali existente. Indicação nº 303/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, indicando ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique
as possibilidades de providenciar limpeza geral, pintura, corte da grama,
bem como a colocação de um sombreiro na Praça localizada na Rua
Paul Harris, que faz divisa com o antigo prédio da SONAVE. Indicação
nº 304/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando
ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de
providenciar a colocação de uma placa indicativa “DEVAGAR CRIANÇAS” na Rua Luís Rielli, bem como a colocação de redutor de
velocidade, na altura do número 71 da mencionada Rua. Indicação nº
305/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, indicando ao
Senhor Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de
agilizar, junto à Vigilância Epidemiológica, uma Campanha de
Conscientização, em função de estarmos em fase não de endemia, e
sim de epidemia da DENGUE, bem como uma operação “pente fino”
nos bairros, realizando uma limpeza geral, além da necessária
pulverização de larvicidas em locais suspeitos, antes da chegada das
chuvas. 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
adotadas as medidas cabíveis e pertinentes. Inscrito no PEQUENO
EXPEDIENTE, o Vereador Celso Bueno Corchetti, iniciou agradecendo
pela presença de todos e, em seguida, comunicou a todos que o
Ministério da Saúde lançou no dia 16 de outubro de 2007, a Campanha
Nacional de Mobilização contra a Dengue, cuja iniciativa é feita nos
dias que antecedem o período de chuvas, quando o risco da doença é
maior. Esclareceu que o tema deste ano é intitulado “Combater a dengue
é um dever meu, seu e de todos. A dengue pode matar”. A ação tem o
objetivo de estimular a população a eliminar os locais de água parada,
onde o mosquito transmissor se multiplica. Esclareceu que em 2002,
os casos de dengue atingiram a soma de 794 mil pessoas contaminadas
e que o número caiu para 345 mil no ano passado. Mas, nos nove
primeiros meses deste ano, o Brasil registrou mais de 480 mil casos de
dengue, o que representa um aumento de mais de 50% em relação ao
mesmo período de 2006. Alertou a todos que a dengue é um problema
sério e mata. Neste ano, no Brasil, cerca de 1.076 pessoas tiveram a
dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença e, desse
total, 121 morreram, segundo o Ministério da Saúde. O quadro deste
ano é ruim e é necessária a realização de campanhas antes do período
de chuvas, quando o mosquito transmissor se prolifera, ou seja, ainda
há tempo para a prevenção, mas os resultados dependem da
participação de todos. Também, serão distribuídos cartazes e folders e
estão sendo finalizadas importantes parcerias com a iniciativa privada.
Enfatizou que a prevenção é a melhor forma de combater a doença,
esvaziando garrafas, não estocando pneus em áreas descobertas, não
deixar água acumulada em lajes, calhas ou outros recipientes, colocar
areia nos vasos de planta, além de cobrir tonéis e caixas d’água são
algumas iniciativas básicas para não deixar água parada, pois são nestes
locais que o mosquito transmissor, o Aedes Aegypti, coloca os seus
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ovos. Destacou ainda, que no mês de julho, o Ministério da Saúde
encomendou uma pesquisa que revelou que 91% dos entrevistados se
sentem informados sobre como a dengue é transmitida. Assim, o
Ministério da Saúde, por meio de campanhas, espera estimular que o
combate à doença se torne um hábito e faça parte de uma rotina diária
da população. Finalizou solicitando a cooperação de todos na luta contra
a dengue. Usou da palavra o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, que
cedeu todo o seu tempo ao Vereador Celso Bueno Corchetti. Usou da
palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, que iniciou agradecendo a
presença de todos e, em seguida, solicitou ao Líder do Sr. Prefeito
Municipal, nesta Casa de Leis, Vereador Charles Lolli, para que solicite
ao Chefe do Executivo Municipal, providências com relação à limpeza
do terreno localizado ao lado da Cozinha Piloto do Município. Em
seguida, teceu comentários sobre a estimativa de receita do Orçamento
Público Municipal de 2.008, encaminhado aos Vereadores para
apreciação e análise. Logo após, procedeu à leitura do Ofício Especial
encaminhado pelo Deputado Estadual Edmir Chedid, comunicando a
viabilização, pela Casa Civil do Governo e Secretaria da Saúde, de
uma AME – Ambulatório Médico de Especialidades no Município de
Bragança Paulista, para atendimento na região Bragantina e todo o
Circuito das Águas. Usou da palavra a Vereadora Fátima do Rosário
Gianotti, que iniciou agradecendo a presença de todos e, em seguida,
solicitou ao Prefeito Municipal para que estude as possibilidades de
colocar redutores de velocidade na Avenida 23 de Setembro, bem
como na rua Nossa Senhora das Brotas, pois nos referidos locais, grande
parte dos motoristas imprimem velocidade incompatível, o que pode
causar graves acidentes e atropelamentos. Não havendo mais nenhum
Vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE
EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº
462/2007, de autoria dos Vereadores Fátima do Rosário Gianotti e
outros, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a
esta Casa de Leis, quais os terrenos atualmente pertencentes ao
Município de Serra Negra, devidamente incluídos no Cadastro da
Municipalidade, que estejam localizados na área central do Município
e que possam ser edificados. Posto em discussão, usou da palavra a
Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, mencionando que este
requerimento visa obter informações sobre a disponibilidade de terrenos
em que possam ser construídas as sedes de instituições filantrópicas
de nossa cidade. Posto em votação, aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 471/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe a
esta Casa de Leis, se a Praça existente na esquina da Rua Paul Harris
com a Praça João Pessoa, possui denominação oficial. Posto em
discussão e votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 476/
2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando à
Vigilância Sanitária, para que agilize uma campanha de conscientização,
em função de estarmos em fase não de endemia, mas sim de epidemia
da DENGUE, bem como uma operação “pente fino” nos bairros,
proporcionando limpeza e a necessária pulverização de larvicidas em
locais suspeitos. Posto em discussão e votação, aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS:
Requerimento nº 463/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos para com a Comissão Organizadora, patrocinadores e demais
colaboradores, pela belíssima festa realizada em louvor a Santa
Edwiges, pois a cada ano que passa torna-se mais importante e
participativa. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 464/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos para com os organizadores do 5º Congresso Espírita do
Circuito das Águas, realizado no Centro de Convenções, nos dias 20 e
21 de outubro de 2007. Posto em discussão e votação, aprovado por

unanimidade. Requerimento nº 465/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o Colégio Libere Vivere, pela
realização da Semana Cultural, ocorrida no período de 16 a 19 de
outubro, na unidade de Ensino, com entrada franca, e que faz parte da
comemoração dos 25 anos do Colégio. Posto em discussão e votação,
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 466/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de
votos de congratulações e aplausos para com o Projeto Guri, que no
dia 22 de outubro, que passou a ser sediado na Societá Italiana, até
que se reforme o prédio da Casa da Música, objetivando com essa
mudança, possibilitar o maior acesso dos jovens que participam do
Projeto. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 467/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos para com o novo Juiz de Direito Titular Doutor Carlos Eduardo
Silas de Araújo, que assumiu, no dia 15 de outubro de 2007, a 2ª Vara
da Comarca de Serra Negra. Posto em discussão e votação, aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 468/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o Juiz de Direito Titular Doutor
Fabrício Reali Zia, que assumiu, em 15 de outubro de 2007, a 1ª Vara
da Comarca de Serra Negra. Posto em discussão e votação, aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 469/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com os Senhores Antonio Polidoro, Paulo
Franco, Tamara Barbosa, Luciano Polidoro e Lucilo Marchi, que foram
premiados como os cinco melhores produtores de café natural, durante
o 6º Concurso Estadual de Qualidade do Café, cuja premiação ocorreu
no dia 13 de outubro de 2007, durante o encerramento da Terceira
Edição do Degusta Café. Posto em discussão e votação, aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 470/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com a Comunidade Cristã Internacional
Atos 29, que ofereceu à comunidade do Alto das Palmeiras uma alegre
comemoração ao Dia das Crianças, no último dia 12 de outubro,
propiciando muitas atrações à aproximadamente 150 crianças
participantes. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 475/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos para com a Secretaria Municipal de Esportes, pela realização,
no último dia 21 de outubro, da Décima Edição da Prova Pedestre Avelino
João Rizzieri, que contou com a participação de aproximadamente 80
atletas, percorrendo sete quilômetros e setecentos metros de prova.
Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO DE PESAR: Requerimento nº 473/2007, de autoria da
Câmara Municipal de Serra Negra, solicitando consignação em Ata,
votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Cláudio Marchi.
Requerimento nº 474/2007, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, solicitando consignação em ata, de votos de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora Joanna Zanchetta Quaglio. Em seguida, o
Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa,
deferiu os requerimentos de pesar, determinando fosse oficiado às
famílias enlutadas. Não havendo nenhum Vereador inscrito no Grande
Expediente, passou-se à imediatamente à ORDEM DO DIA. Com a
verificação de presença, constatou-se a presença dos mesmos
Vereadores que iniciaram esta Sessão. Após, deu-se início a discussão
e votação dos projetos e moções constantes da pauta: I - Discussão e
votação única do projeto de lei nº 30/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, que denomina o trecho compreendido entre o
quilômetro 1,4 da Estrada Municipal Romão Francisco Massaro e o Bairro
dos Leais, com o nome de Estrada Municipal “MANFREDO LUGLI”.
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
Primeiramente foi proferida a leitura ao parecer elaborado pela Comissão
de Justiça e Redação e após, ao 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 Manfredo Lugli. Finalizou solicitando aos Vereadores a
aprovação deste projeto, tendo em vista que o homenageado em muito
contribuiu para o desenvolvimento de nossa querida Serra Negra. Usou
da palavra os Vereadores Fátima do Rosário Gianotti, Mário Roberto
Vitale Júnior, Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali,
Deoclécio Anghinoni, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e João Alcides
Dei Santi, todos dizendo ser uma homenagem mais do que justa, e
teceram inúmeros elogios ao saudoso homenageado e a seus familiares
que estavam presentes no Plenário acompanhando a Sessão.
Enfatizaram que o homenageado muito contribuiu para o
desenvolvimento de nossa cidade, sendo um exemplo a ser seguido
por todos, em virtude do seu caráter, luta, empenho, trabalho e
determinação. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Logo
após, o Exmo. Sr. Presidente convidou a família do saudoso
homenageado para que adentrasse ao Plenário e recebessem os
cumprimentos de todos os nobres Vereadores. II - Discussão e votação
única do projeto de lei nº 35/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, que denomina o trecho compreendido entre a Estrada
Municipal Romão Francisco Massaro e o Bairro dos Fróes, com o nome
de Estrada Municipal “ALVINO DELLA CORTE”. Primeiramente foi
proferida leitura ao parecer elaborado pela Comissão de Justiça e
Redação e após, ao 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 Alvino Della
Corte. Finalizou solicitando aos Vereadores a aprovação deste projeto
de lei, tendo em vista que o homenageado em muito contribuiu para o
desenvolvimento de nossa cidade, através de ações de trabalho nas
áreas agrícola e industrial. Usaram da palavra os Vereadores Maria
Aparecida Bento Postali, Fátima do Rosário Gianotti, João Alcides Dei
Santi, Mário Roberto Vitale Júnior, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
Deoclécio Anghinoni e Marcos Teseu Bailão Testa, todos tecendo
calorosos e efusivos elogios ao saudoso Alvino Della Corte e a seus
familiares que estavam presentes no Plenário acompanhando a Sessão.
Enfatizaram que esta é uma feliz, gentil e justa homenagem, sendo o
saudoso agraciado um exemplo de luta, trabalho, empenho, força e
determinação. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Logo
após, o Exmo. Sr. Presidente convidou a família do saudoso
homenageado para que adentrasse ao plenário e recebessem os
cumprimentos de todos os nobres Vereadores. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Usou da palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
que iniciou agradecendo a presença de todos e, em seguida, solicitou
ao Chefe do Executivo Municipal, para que implante uma melhor

Telefones úteis:
Prefeitura Municipal:

PROCON:

3892-9600

3892-6561

Guarda Municipal:

Banco do Povo:

Pronto-Socorro:

Vigilância Sanitária:

153

3892-1888

3842-2678
3842-2005

sinalização, além de lombadas na Avenida 23 de Setembro, onde é
realizada a feira livre aos sábados de manhã. Solicitou, também, uma
melhor sinalização, além da implantação de tachões na rotatória
existente no início da Avenida Juca Preto. Em seguida, procedeu a
leitura na coluna “Parabólica” do Jornal “Onda Verde”, da matéria
intitulada “Estranho no Ninho”, comentando que, ao contrário do que
está publicado na matéria, ele, o Vereador Felipe, tem comparecido já
há alguns anos na romaria do Bairro da Serra, em comemoração a
Nossa Senhora Aparecida, não apenas em períodos eleitorais. Após,
procedeu à leitura, na mesma coluna, sobre a matéria intitulada
“Qualidades do Candidato”, mencionando que, de acordo com a matéria,
o candidato à sucessão de Prefeito Municipal a ser apresentado pela
situação, não deve ser autoritário e estar sempre aberto ao diálogo.
Mencionou que o Presidente da Casa, Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa, não será o preferido à sucessão do cargo, pois neste caso, não
preenche estas características, sendo por muitas vezes autoritário e
antidemocrático na Presidência desta Casa de Leis. Disse ainda, sentir
ser tratado pelo Presidente Marcos Testa com total discriminação e
perseguição, salientando que, no seu entender, tudo o que aqui se faz
aqui se paga, e que torce para que nada de mal aconteça ao Presidente
Marcos Testa e a nenhum de seus familiares. Usou da palavra o Vereador
Mário Roberto Vitale Júnior, que após agradecer a presença de todos,
parabenizou a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti pela liderança do
Partido Democratas nesta Casa de Leis. Em seguida, aconselhou o
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, a ponderar seus comentários
ao trato pessoal com os Vereadores e se comprometer a trabalhar pela
cidade, elaborando e discutindo projetos para sua melhoria e
desenvolvimento. Finalizou tecendo inúmeros elogios à organização
da 1ª Copa de Tênis Feminino Cicomac/Jornal Cidade, realizada no CT
Kirmayr. Destarte, reiterou o pedido ao Executivo Municipal para a
construção de uma quadra pública para a prática do Tênis na nossa
cidade. Usou da palavra o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa,
discorrendo sobre o pronunciamento feito pelo Vereador Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, o qual deu a entender ao Presidente da Casa de Leis
e a alguns Vereadores, como tom de ameaça, em seguida orientou e
solicitou que os problemas de ordem pessoal, ou familiares, não fossem
levados ao Plenário. Disse ainda, que não faz perseguição a nenhum
Vereador, e tenta Presidir a Casa dentro de um padrão ético, dignidade
e respeito que merece o Poder Legislativo de nossa cidade. Por fim
comentou sobre a suposta atitude do Vereador Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca, de utilizar-se da sua função de Vereador para obter vantagens
pessoais. 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 29 de outubro de 2.007,
segunda-feira às 19:30h, declarando encerrada esta Sessão às 22:04h.
Para constar eu, (a) Vereador João Alcides Dei Santi, 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-x-

INTERNET GRATUITA PARA TODOS!

MERCADO CULTURAL
de 2ª a 6ª,
das 08:00 às 18:00h
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
CONVITE AO POVO SERRANO
A Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra, através de seu Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa,
e demais Vereadores que compõem o Poder Legislativo Serranegrense, têm a honra de convidar-lhes, para participar da Sessão
Solene de entrega de Títulos Honoríficos de “Cidadão Serrano” e
Medalhas de Mérito Fundador “Lourenço Franco de Oliveira” às
personalidades abaixo relacionadas, a realizar-se no dia 07 de
novembro de 2007, quarta-feira, às 19h30, nas dependências
do Serra Negra Esporte Clube, situado na Rua José Oscar
Bruschini da Silveira nº 186, Centro, Serra Negra/SP.
Sua presença muito nos honrará.
Serra Negra, outubro de 2007.
MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal
Vereadores:
- Celso Bueno Corchetti
- Charles Lolli
- Deoclécio Anghinoni
- Fátima do Rosário Gianotti

- Felipe Amadeu Pinto da Fonseca
- João Alcides Dei Santi
- Maria Aparecida Bento Postali
- Mário Roberto Vitale Júnior

HOMENAGEADOS:
Título Honorífico de “Cidadão Serrano”:
Antonio Baia Filho
Charles Lolli
Eliana Aparecida de Marco Godoi Batista
Elvanise Grigolin
Ivan Accorsi
José Saulo Ramos
Lucilla Lima Esteves
Nádia Maria Corrêa de Carvalho da Silva
Therezinha de Jesus Mielli Fioravanti
Wilma Magalhães Muriano
MEDALHA DE MÉRITO
“FUNDADOR LOURENÇO FRANCO DE OLIVEIRA”:
Ariel Gaiolli
Irineu Saragiotto
João Gallo Corato
Jornal “O Serrano”
Nelson Saragiotto
Norma Testa Filippi
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II Sarau reuniu grande
público no Mercado
A segunda edição do Sarau
Literário Brasil – Canto e Poesia
homenageou o músico e composi-

tor Chico Buarque e a poetisa Cecília Meireles na noite da quinta
feira 25, no Mercado Cultural. Nem
mesmo a chuva intimidou a presença de mais de 200 pessoas no
evento. As escolas Jovino Silveira,

Amélia Massaro, Colégio Libere Vivere, CTP e o Grupo de Jovens do
bairro dos Leais tiveram seus estudantes declamando
as mais belas poesias
de Cecília Meireles.
O II Sarau também contou com a participação dos artistas
da cidade: Armando
Ono, Cristina Campos,
Thaline
Moreira,
Ademar Barreto Júnior,
Patrícia
Marchi
Menezes, Alex Oliveira,
Welder Dias, Zé Colméia e Luana, Fábio
Matioli e Grupo Caravana da Alegria da Ityruna Arte. No encerramento, a fanfarra da escola estadual Jovino Silveira animou a todos com a execução da música
‘Banda’ de Chico Buarque.

Bairro dos Leais contará
com biblioteca

Jovens dos Leais que estão trabalhando na implantação da biblioteca
Uma Biblioteca no bairro dos
Leais iniciará suas atividades no
começo do mês de novembro. O
grupo de jovens do bairro já está
movimentando toda a comunidade a fim de adequar o Salão Comunitário como sede provisória.
Até então, os moradores tinham apenas como referência a
Biblioteca Pública Municipal, locali-

zada no Mercado Cultural. Agora,
com o apoio e a iniciativa da Prefeitura, terão acesso a um acervo de
aproximadamente 3 mil livros que
ficarão à disposição para pesquisas,
consultas e empréstimos. A inauguração oficial irá acontecer na segunda quinzena de novembro, com
a realização de um Sarau para comemorar a conquista.

Na terça feira, 30, foi realizada a posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal do SERPREV – Ser-

mandato de dois anos, tendo em
vista a eleição realizada no dia 22
de agosto de 2007. Foram eleitos
pelos servidores municipais
estatutários três funcionários
eletivos e dois indicados, para cada
Conselho.
No dia 31 de outubro, na sede
do Serprev elegeu-se a Presidente
do Conselho Administrativo e seu
secretario, além do Presidente do
Conselho Fiscal e secretário.
O exercício da função dos
membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal é gratuito e considerado de relevante interesse público.

Turismo viabiliza curso
de atendimento ao cliente Serprev tem novo Conselho
O secretário municipal de rar o atendimento e fidelizar cli-

Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico recebeu a
consultora de negócios e representante da Escola Profissionalizante CICAMP, Luciana de Lima
na tarde de sexta feira 26, para
viabilização de curso voltado ao
comércio em geral denominado
‘Show em Atendimento ao Cliente’, que está previsto para os dias
4 e 5 de dezembro. O curso será
realizado no centro de Informações Turísticas e será oferecido
pelos facilitadores Maria Lúcia
Lupetti e João Victorino de Souza.
O intuito do curso é melho-

entes locais e turistas. Serão trabalhadas técnicas de aprimoramento e motivação nas vendas
para cada comércio. Para a realização deste workshop, a
CICAMP contará com o apoio da
Prefeitura municipal e das Associações Comerciais de Serra Negra, Amparo, Socorro e Águas de
Lindóia.
Na ocasião, o secretário da
pasta também conseguiu uma
palestra gratuita para a Guarda
Municipal sobre Programação
Neurolingüística aplicada nas relações de trabalho.

Funcionalismo é
prestigiado pelo Executivo

Dia 28 de outubro comemorase o Dia do Funcionário Público e
como acontece desde o início da administração, o prefeito entregou pessoalmente dois frangos congelados
para
cada
funcionário
da
municipalidade. Atualmente o Executivo conta com 758 servidores, que
na sexta feira 26, foram prestigiados
pela passagem da data.

viço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra no gabinete do prefeito, para o

Fundo Social entrega
óculos para crianças
O Fundo Social de Solidariedade entregou na quinta feira,
25, oito óculos de grau para crianças que freqüentam o
E d u c a n d á r i o N o s s a S e n h o ra
Aparecida em um período do dia
para que os pais ou responsáveis
possam trabalhar. Foi feita uma
triagem por um profissional es-

pecializado em oitenta e quatro
crianças e oito delas apresentaram problemas de visão. O Fundo foi responsável por oferecer
as consultas, as armações e as
lentes. No dia da entrega estiveram presentes 3 crianças, acompanhadas da irmã Tereza Maria de
Souza, representando as demais.
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Cinema gratuito no mês
de novembro
Uma parceria com a secretaria Estadual da Cultura possibilitará o acesso gratuito a sessões de cinema em Serra Negra.
O programa ‘Vá ao cinema’ foi
criado com o apoio da Associação Paulista dos Amigos da Arte
– APAA e prevê o contato com
produções brasileiras a toda população. O Estado destinou 10
mil ingressos para o município,
que terá sessões ininterruptas de
2 a 29 de novembro, às 8, 14 e
19h, sendo que a sessão das 19h
também será aberta ao público
pagante do cinema local. O primeiro filme que será exibido é
‘Cidade dos Homens’, já estando

Revista traz evento Off
Road de Serra Negra

previsto o segundo filme ‘Tropa
de Elite’. Os interessados podem
retirar o ingresso na secretaria
da Educação, na diretoria de Cultura ou ainda na secretaria de Turismo.
De acordo com o secretário
Estadual de Cultura João Sayad, o
programa será ampliado em 2008,
quando serão distribuídos mais 2,5
milhões de ingressos para 80 municípios do Estado de São Paulo.
Nesta primeira etapa do programa serão destinados 300 mil valeingressos e o cinema nacional será
levado indistintamente para as comunidades como forma de estimular a cultura brasileira.

INFORMATIVO – Posto de
Atendimento ao Empreendedor
PALESTRA – GRATUITA:
Administração competitiva
Objetivos: Capacitar empresários das micro e pequenas empresas
quanto ao planejamento, organização e controle de seus negócios,
no sentido da busca constante pela excelência.
Público-alvo: empreendedores e empresários em geral.
Conteúdo programático: apresentar a importância de uma
administração competitiva; conceitos sobre competitividade; papel
do empresário; gestão empresarial; gestão competitiva; tipos de
planejamento; plano de negócio e sua estrutura; estágio do
planejamento estratégico; controles e informações gerenciais
básicas; organização; sistemas; métodos e administração de
recursos humanos.
Duração: 2 horas.
Horário: 19:00 às 21:00 h
Data: 06 de novembro de 2007
Local: Rua Paulina, 27 – centro – ACIA DE SERRA NEGRA
PARCEIROS – ACIA Serra Negra – CDL Serra Negra - PREFEITURA
Serra Negra – SEBRAE / SP –Sudeste Paulista.
Telefone: 3842-2341 – Posto de Atendimento ao Empreendedor PAE
VAGAS LIMITADAS!!
FAÇA SUA INSCRIÇÃO!!

visite o site da Prefeitura:

www.serranegra.sp.gov.br

Na edição de outubro da revista especializada em eventos de
jipes, gaiolas e motos - 4x4&Cia –
O Guia Off Road, o evento
Adventure In Serra realizado em
agosto no município foi estampado em duas páginas. As atrações
como arrancadão na lama, trilhas
e novidades de peças e acessórios
para 4x4 chamaram a atenção da

revista, que já havia feito uma
publicação no mês de setembro
sobre a etapa de Rock Crawling
realizada junto com o Adventure
In Serra no Centro de Convenções.
Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo evento e foram arrecadados 1.500 quilos de alimentos e doados ao Fundo Social de
Solidariedade.

CENTRO DE CONVENÇÕES

Iniciada obra de
iluminação externa
Foi começado na semana
passada o serviço de iluminação externa do
Centro de Convenções. Recursos do Ministério das Cidades na ordem
de R$ 160 mil
foram destinados através de
convênio, que
foi firmado com
apoio do deputado federa l
Ricardo Izar
que
propôs
emenda junto
ao orçamento
da União.
Luminárias de alta potên-

cia estão sendo instaladas em
toda área externa do Comple-

xo, além de luzes de néon no
letreiro de identificação.

