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Nesta segunda-feira será inaugurado o Corpo
de Bombeiros da Estância de Serra Negra
O Corpo de Bombeiros será inaugurado
pela prefeitura nesta próxima segunda-feira,
dia 17 de dezembro, às 10:00 horas da manhã, em cerimonial que contará com a presença do prefeito, do vice prefeito, do presidente
da Câmara, vereadores, autoridades e do comandante do Sétimo Grupamento de Bombeiros, Ten.Cel PM, Rubens Massao Kodama. O
novo próprio municipal tem no térreo garagem
dos veículos funcionais, guarita, sala e gabinete do comandante, departamento administrativo, sanitários para o público inclusive com
acesso a portadores especiais, cozinha, copa,
lavanderia e almoxarifados. No piso superior a
unidade conta com os alojamentos dos cabos
e soldados, sargentos, alojamento feminino,
sala de aula e sala de TV. Serra Negra também
terá à sua disposição a mais moderna viatura
de combate a incêndio da região, denominada
de viatura alto bomba de salvamento e resgate orçada em R$ 220 mil reais.
A base de Bombeiros de Serra Negra está
localizada na Avenida Juca Preto s/nº. Bairro
das Palmeiras

Contando com o apoio da
Prefeitura Municipal, 400
crianças formaram-se no
Programa Educacional
de Resistência às Drogas
e à Violência (PROERD)

Alunos da rede municipal
de ensino receberão
seus certificados de
conclusão do ano letivo
nos próximos dias 19 e
21 de dezembro

ATOS OFICIAIS
DO EXECUTIVO E
DO LEGISLATIVO
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Formatura do Proerd
aconteceu na manhã
desta quarta-feira
Com a presença do prefeito, e das autoridades militares 2º
ten.Paulo Barros, sgt. Edvaldo
Delangélica e dos instrutores de
PROERD César de Camargo e
Andréa Rodrigues, aconteceu na
manhã a última quarta-feira dia
12 de dezembro a formatura do
Proed (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência).
Quatrocentas crianças receberam seus certificados das mãos
das autoridades presentes. A
municipalidade colabora com o
programa cedendo o auditório do
Centro de Convenções para a formatura além de fazer a doação de
camisetas com o logotipo do Proed
para cada aluno formando.
Os policiais militares, Andréa
Cristina Rodrigues e César Pires de
Camargo foram os instrutores das
palestras às crianças das Escolas:
Franca Franchi, Lourenço Franco de

Oliveira, Theresa de Arruda Bailão,
Amélia Massaro, Nair de Almeida,
Maria do Carmo de Godoy Ramos
e Romeu de Campos Vergal.
O programa atinge os alunos
da 4ª e 6ª. Série, portanto, atende os anos críticos da adolescência, sempre informando e orientando as famílias destes alunos.
Para tanto, utiliza técnicas de ensino aprovadas e normalizadas
contando com lições planejadas e
materiais estudantis detalhados,
ensina a resistir às drogas através
de métodos interativos.
A USP – Universidade de São
Paulo, elaborou pesquisa onde ficou evidenciado que o PROERD
alcançou a média de 95% de aprovação aqui no Brasil. Tal fato só
veio confirmar a eficiência do programa realizado pela Policia Militar com total apoio da prefeitura
municipal da estância de Serra
Negra.
Foto: Junior Vicentini

Sabesp desassoreou a
Represa Dr. Jovino Silveira

Terminaram os trabalhos de
retirada da estrada que cortava
internamente o lago da Represa Dr.
Jovino Silveira. O caminho era usado para melhor fluidez do tráfico
das máquinas pesadas destinadas
a desassorear o local.
No total 800 caminhões de
terra foram retirados no serviço
que começou em 27 de novembro, com um custo da ordem de
R$ 16 mil reais pagos pela empresa.
Paralelamente a Sabesp trabalha agora na construção da rampa de proteção da barragem, onde

se localizam as bombas de captação do reservatório, a um custo
estimado de R$ 35 mil reais.
À reportagem o gerente da
Sabesp, Gilberto Tamelini confirmou que todos os reservatórios
estão com capacidade normal em
virtude das chuvas dos últimos
meses.
Tão logo os serviços estejam
concluídos, a prefeitura municipal
dará inicio a uma manutenção geral em todo o Parque Represa Dr.
Jovino Silveira, para a chegada da
temporada de férias em nossa estância.

Formatura das Escolas
Municipais acontecem em
duas datas
Na quarta-feira dia 19 e na sexta-feira dia 21
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Nesta próxima quarta-feira,
19 de dezembro, às 19:00 horas, será realizada a primeira
etapa da formatura das Escolas
Municipais, no Centro de Convenções Circuito das Águas, auditório Mario Covas Junior. Receberão seu certificados os alunos das
seguintes escolas: Profª. Aracy
Patrício, Prof. Durval de Paula
Chagas, Profª. Rosalba Perondini
Salomão, Profª. Theresa de
Arruda Bailão, Profª. Haydeé K.
Padula e Centro de Formação Supletiva e Educação Profissionalizante Maestro Fioravante Lugli.

Já na próxima sexta-feira, 21
de dezembro, às 19:00 horas, estarão recebendo os seu certificados os alunos das EMEIs Albino
Brunhara, Profª. Maria Lúcia S.S.
de Azevedo, Dr. Geraldo de Faria
Lemos Pinheiro, Profª. Aracy Sodré
Marchi, Profª. Maria Silva, Escola
Especial, Profª. Olga de Souza
Vichi, Profª. Doraci R. Silingardi e
Profª. Franca Franchi.
As autoridades municipais estarão entregando os certificados a
mais de 270 estudantes que partem agora para a primeira série do
ensino fundamental.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.504

DE

6

DE DEZEMBRO 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, os
dias 24 e 31 de dezembro, com exceção dos serviços essenciais, que são:
I. O Pronto Atendimento, localizado a Praça Lions Internacional;
II.
O Centro de Informações Turísticas, na Praça Sesquicentenário;
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, 6 de
dezembro 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. 3.505

DE

6

DE DEZEMBRO DE

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER / SP).
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 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP,
para execução das obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação asfáltica,
em 7.325,60m lineares, nas Estradas Municipais que saindo da Av. Juca Preto,
dá acesso ao Bairro dos Leais e daí segue até a SP-105, que compreende:
a) Estrada Municipal Carlos Canhassi, após 650m de seu início, próximo à
entrada da Fazenda Boa Vista, até a Escola Estadual Profª. Theresa de Arruda
Bailão, com 4.854,40m de extensão;
b) Estrada Municipal Antonio Renato Gasparini Marson, que inicia na
mesma Escola Estadual, até a SP-105, com 2.471,20m de extensão.
Art. 2º As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 11 de
dezembro de 2007.
Paulo Roberto Della Guardia Scachetti
- Prefeito Municipal -

2007

(Destina imóvel para construção de creche / escola)
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas
atribuições legais,
DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica destinada uma área de terras de 2.800 metros quadrados,
com as seguintes medidas, características e confrontações:- começam as
divisas no marco 1, segue rumo ao alinhamento da Rua José Bonifácio, 70,00
metros (setenta metros) até o marco 2; daí deflete a esquerda, confrontando
com área remanescente, 40,00 metros (quarenta metros) até o marco 3; daí
deflete a esquerda, confrontando com área remanescente, 70,00 metros
(setenta metros) até o marco 4; daí deflete e esquerda, confrontando com
área remanescente, 40,00 metros (quarenta metros) até o marco 1, onde
tiveram início e findam estas divisas, objeto da matrícula n.º 19.505.
ARTIGO 2º - A área descrita no artigo anterior destinar-se-á a construção de
uma creche/escola, objeto do processo n.º 234000.005063/2007-20 –
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE.
ARTIGO 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão
por verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
ARTIGO 4º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.
ARTIGO 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o
Decreto n.º 3.500, de 3 de dezembro de 2007.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 6 de
dezembro 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. 3.011 de 11 de dezembro de 2007
PROJETO DE LEI Nº 46, DE 2007

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma
data.
Rodrigo Coviello Padula
- Secretário -

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Leilão Publico nº 001/2007
Objeto – Venda de veículos, maquinas e equipamentos inservíveis, câmaras
de ar, protetores de pneus usados e sucatas.
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA comunica a quem possa interessar que de acordo com o artigo 22. §
5º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores que os itens
abaixo relacionados foram arrematados como segue:
•

Ferro velho
Lote com 1.730 (um mil, setecentos e trinta) quilos
Arrematante – Carlos Renato Tozoni – Avenida Emilio Chequinato, 108
RG 6.443.012-1 – CPF 721.774.208-06 – Valor total – R$ 570,90
Valor arrematado – R$ 0,33 (trinta e três centavos)

•

Alumínio
Lote com 1.250 (um mil, duzentos e setenta) quilos
Arrematante – Carlos Renato Tozoni – Avenida Emilio Chequinato, 108
RG 6.443.012-1 – CPF 721.774.208-06 – Sinal R$ 4.375,00
Valor arrematado – R$ 3,50 (três reais e cinqüenta centavos)

Visite o site oficial da Prefeitura:

www.serranegra.sp.gov.br
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos três dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e sete, às 19:40h, 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, sua 39ª 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, João Alcides Dei Santi, Marcos Teseu
Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali e Mário Roberto Vitale Júnior; com
a ausência do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca. Havendo número
regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a sessão e convidou a
todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Passou-se em seguida ao
EXPEDIENTE: foi lida, discutida, votada e aprovada, por unanimidade, a ata
da 38ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de novembro de 2.007. Em seguida,
passou-se ao EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Exmo. Sr. Presidente,
fez comunicações de interesse geral e, em seguida, pelo Secretário da Mesa
Diretora, Vereador Charles Lolli, foi proferida a leitura das correspondências
recebidas no período de 27 de novembro a 03 de dezembro de 2007, dentre
elas: TELEGRAMA INFORMANDO A LIBERAÇÃO DE VERBA:- Do Ministério da
Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – informando a
liberação de verba para o pagamento do Programa Quota – parcela nº 011,
em 19/11/2007, no valor de R$ 21.391,64. MENSAGENS E PROJETOS DO
EXECUTIVO: Mensagem nº 23/2007, de 29 de novembro de 2.007, que autoriza
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), para reforço das dotações orçamentárias. INDICAÇÕES:
Indicação nº 322/2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, indicando
ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido
de passar a máquina patrol e cascalhar a Estrada Municipal José Renato Pulini
Marchi, localizada no Bairro do Barrocão. Indicação nº 323/2007, de autoria
do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, indicando ao Sr. Prefeito Municipal,
para que verifique as possibilidades de passar a máquina motoniveladora em
toda a extensão da Rua Irineu Giraldi, localizada no Bairro das Posses. Indicação
nº 324/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, indicando ao
Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de cascalhar todas
as Estrada do Bairro dos Leais. Moção nº 36/2007, de autoria do Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa e outro, propondo “Moção de Aplausos” à Escola
“Theresa de Arruda Bailão”, pelo primeiro lugar dentre as melhores escolas do
Estado de São Paulo, conforme levantamento realizado pela Secretaria da
Educação de São Paulo e publicado pela Revista Veja (edição nº 2037, de 05
de dezembro de 2007). Moção nº 37/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti e outro, propondo “Moção de Apelo”, a ser respeitosamente
encaminhada ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
Deputado Vaz de Lima, para que apóie o Deputado Estadual Waldir Agnello,
para que este último não seja injustamente perseguido por falsa acusação de
homofobia, eis que o Plenário da Assembléia Legislativa não é palco para
strip-tease. Após a leitura das indicações, o Exmo. Sr. Presidente, determinou
o encaminhamento das indicações aos setores competentes, para, dentro do
possível, serem tomadas as medidas cabíveis e pertinentes e, incluiu as moções
na pauta da ordem do dia desta sessão, para discussão e votação. Inscrita no
PEQUENO EXPEDIENTE a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, iniciou
agradecendo pela presença de todos e, em seguida, apresentou formalmente
seu pedido de desculpas ao Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, bem
como à toda a Casa, pela maneira como se manifestou, reportando-se ao
Vereador Felipe como sendo a “líder do democratas”, durante as discussões
da sessão ordinária realizada dia 26 de novembro de 2007, enquanto eram
discutidas as contas da Prefeitura Municipal de Serra Negra, referente ao
exercício de 2.005. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito no Pequeno
Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. Primeiramente, pelo
Secretário da Mesa Diretora, Vereador Charles Lolli, foi proferida a leitura do
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Serra Negra, referente ao mês
de novembro de 2.007, que ficou à disposição dos nobres Vereadores junto à
Mesa Diretora. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES:. Requerimento nº 515/
2007, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, qual o procedimento adotado
em nosso Município, com relação aos pedidos de isenção do IPTU solicitados
pelos representantes legais dos templos religiosos de qualquer culto, que

funcionem em imóveis próprios ou alugados. Posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 524/2007, de autoria do
Vereador Deoclécio Anghinoni, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que
informe a esta Casa de Leis, sobre o seguinte bem patrimonial da
Municipalidade, o imóvel onde se localiza o “Grande Hotel Serra Negra”,
fornecendo os documentos necessários a apreciação e esclarecendo sobre
diversas questões. Posto em discussão, usou da palavra o Vereador Deoclécio
Anghinoni, justificando a pertinência do presente requerimento, esclarecendo
que há poucos dias o ex-Prefeito Elias Antonio Jorge Nunes protocolou nesta
Casa de Leis, um pedido para abertura de CEI – Comissão Especial de Inquérito,
para a averiguação de supostas irregularidades quanto ao Grande Hotel Serra
Negra. Em seguida, procedeu a leitura, na íntegra, da solicitação protocolada
nesta Casa pelo ex-Prefeito Elias Jorge. Logo após, procedeu a leitura do
Jornal “O Serrano”, edição do dia 30 de novembro de 2007, matéria intitulada
“Elias Jorge quer que Vereadores de seu partido criem Comissão de Inquérito”.
Após, informou que instaurar uma Comissão de Inquérito não é tão simples,
tendo em vista todos os requisitos burocráticos. Informou que com a resposta
de seu requerimento, talvez já sejam esclarecidos diversos fatos. Disse que
as supostas irregularidades informadas pelo ex-Prefeito Elias Jorge são muito
graves e, antes de solicitar a abertura de uma CEI, entendeu ser necessário
solicitar informações ao Poder Executivo Municipal, obtendo-se, assim,
esclarecimentos adicionais sobre a atual situação do Grande Hotel Serra Negra,
solicitando, inclusive, se há ações tramitando na Justiça. Finalizou dizendo
que após o envio da resposta deste requerimento, certamente serão analisadas
todas as informações e, após, se cabível, serão adotadas todas as medidas
cabíveis e pertinentes, inclusive solicitando a abertura de CEI, a ser processada
por este Poder Legislativo. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 525/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
solicitando, nos termos do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do
Município, c/c artigo 120 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a
convocação de 01 (uma) Sessão Extraordinária, a realizar-se no dia 03 de
dezembro de 2007, após o encerramento da 39ª Sessão Ordinária, para
deliberar, em 2º discussão e votação, o projeto de lei nº 45/2007, de autoria
do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito suplementar no
valor de R$ 500.000,00, para reforço das dotações orçamentárias. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Vereadora Fátima do
Rosário Gianotti solicitou o seguinte requerimento verbal: “Solicito ao Senhor
Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, dentro do prazo
legal, sobre as informações que abaixo seguem, referentes ao próprio público
recentemente construído sob o chamado “bolo de noiva”, situado na Praça
Sesquicentenário:- 1) Qual a destinação original do próprio público? 2) Qual a
finalidade da verba destinada para a construção daquele próprio? 3) Qual a
origem da verba, informando qual órgão a destinou? 4) Qual o valor total do
projeto? 5) Qual o prazo para a construção da obra? 6) Se houve total rigor
ou observância das demandas do projeto? 7) Por qual órgão/secretaria o
próprio público vem sendo utilizado?” Posto em discussão usou da palavra os
Vereadores Marcos Teseu Bailão Testa e Charles Lolli, ambos esclarecendo à
Vereadora sobre todas as questões solicitadas no presente requerimento. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: Requerimento nº 516/2007, de autoria do
Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o Policial Militar “José Ricardo Pietrafezza”,
que no último dia 29 de novembro, na cidade de Bragança Paulista, foi
homenageado como o Policial Militar que mais se destacou no mês de outubro
de 2007, no 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que engloba dezesseis
cidades da nossa região. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 521/2007, de autoria dos Vereadores Marcos
Teseu Bailão Testa e outro, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o judoca “Sérgio de Oliveira Fernandes”,
que em competição realizada no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, no último
dia 17 de novembro, sagrou-se campeão Brasileiro Máster de Judô, na categoria
médio. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 522/2007, de autoria dos Vereadores Celso Bueno Corchetti
e outro, apresentando votos de congratulações e aplausos para com os Juízes
de Direito da Comarca de Serra Negra, “Doutor Fabrício Reali Zia” e “Doutor
Carlos Eduardo Silos de Araújo”, pela dinâmica, agilidade e eficiência com que
são conduzidos os processos, gerando exemplar rapidez na solução dos
conflitos, beneficiando a todos que necessitam das preciosas e sábias decisões
judiciais. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
Requerimento nº 523/2007, de autoria dos Vereadores Celso Bueno Corchetti
e outro, apresentando votos de congratulações e aplausos para com o Prefeito
Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, Doutor Paulo Roberto Della
Guardia Scachetti, por ter sido reeleito como Presidente do Consórcio “Circuito
das Águas Paulista”, durante reunião realizada no dia 26 de novembro de
2007, confirmando sua liderança no pólo de turismo Circuito das Águas Paulista.
Posto em discussão, usou da palavra o Vereador Mário Roberto Vitale Júnior,
elucidando sobre a importância da união dos Municípios que integram o Circuito
das Águas Paulista, que visa impulsionar o crescimento econômico e social da
nossa região. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO
DE PESAR: Requerimento nº 513/2007, de autoria da Câmara Municipal de
Serra Negra, solicitando consignação em ata, de votos de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor Adão Pereira Dias. Requerimento nº 514/2007, de autoria
da Câmara Municipal de Serra Negra, Solicitando consignação em ata, de votos
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Lávio Augusto Leite.
Requerimento nº 518/2007, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra,
solicitando consignação em ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento
do Senhor Eduardo Angeloni. Requerimento nº 519/2007, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, solicitando consignação em ata, de votos de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora Rosa Fumachi Monte. Requerimento nº
520/2007, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, solicitando
consignação em ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
José Bortoletto. 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 a presença de todos e, após,
discorreu sobre a importância de ser imediatamente instaurada, pelos
Vereadores desta Casa de Leis, uma CEI – Comissão Especial de Inquérito, a
fim de serem apuradas todas as denúncias apresentadas pelo ex-Prefeito Elias
Jorge, sobre o não pagamento à Prefeitura Municipal, das verbas locatícias do
imóvel público denominado Grande Hotel Serra Negra, desde o ano de 1991.
Em aparte, o Vereador Charles Lolli teceu esclarecimentos sobre o assunto,
mencionando ser bastante provável que o assunto já esteja sendo analisado
pelo Poder Judiciário, não podendo, desta forma, a Câmara Municipal de Serra
Negra legislar sobre matéria sub judice. Informou que o Vereador Deoclécio
Anghinoni já apresentou o competente requerimento durante o Grande
Expediente desta sessão, visando obter as informações necessárias para o
esclarecimento das questões atinentes ao Grande Hotel Serra Negra e, caso
haja indícios de irregularidades que possam ser analisadas por esta Casa, será
solicitado de imediato a abertura de uma CEI, para a correta apuração dos
fatos, adotando-se todas as medidas cabíveis e pertinentes. Em aparte, o
Vereador Mário Roberto Vitale Júnior enalteceu a exigência de ser seguido o
Regimento Interno da Casa, seguindo as orientações do seu artigo 50 e seus
parágrafos, com intuito de não serem tomadas providências precipitadas que
não sejam determinadas por lei. Em aparte, o Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa, reforçou as prerrogativas do ex-Prefeito Elias Jorge, enfatizando que
deve ser fiscalizado o cumprimento do contrato existente entre o concessionário
do imóvel público denominado Grande Hotel Serra Negra e o Poder Executivo
Municipal, firmado no ano de 1990. Mencionou, ainda, caber à Câmara Municipal
apurar os fatos e denunciar ao Poder Judiciário, para que este determine a
execução do contrato. Novamente com a palavra, o Vereador João Alcides Dei
Santi procedeu a leitura do Jornal “Onda Verde”, coluna intitulada “Câmara
rejeita as contas de ex-Prefeitos e torna inelegíveis Sinésio e Dei Santi”,
mencionando que mais uma vez aquele Jornal antecipou o julgamento de fatos,
que estão suspensos em virtude de uma liminar concedida pela Justiça. Em
seguida, procedeu a leitura do Jornal “O Serrano”, coluna intitulada “Decisão
da Câmara provoca surpresa”, tecendo elogios pela forma como foi publicada
a votação das contas da Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2005,
ocorrida nesta Casa de Leis, durante a sessão realizada no dia 26 de novembro.
Finalizou solicitando ao Chefe do Executivo Municipal, através de seu líder,
Vereador Charles Lolli, para que seja urgentemente realizada operação tapaburacos em algumas ruas do Bairro Colina dos Ipês. Em aparte, a Vereadora
Fátima do Rosário Gianotti solicitou, também ao líder do Prefeito, Vereador
Charles Lolli, para que reivindique junto ao Prefeito Municipal, diversas melhorias
na infra-estrutura do Bairro da Ramalhada. Usou da palavra a Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti, que cedeu todo o seu tempo ao Vereador João Alcides Dei
Santi. Usou da palavra o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que procedeu a
leitura da Revista Veja, edição nº 2037, do dia 05 de dezembro de 2007,
reportagem intitulada “Lição bem feita”. Após, teceu inúmeros e calorosos

elogios à Escola Theresa de Arruda Bailão, localizada no Bairro dos Leais, em
nosso Município, por ter obtido o 1º lugar no ranking das melhores escolas do
Estado de São Paulo, conforme levantamento realizado pela Secretaria da
Educação do Estado. Por fim, parabenizou o empenho da Diretora Ivone da
Costa Pereira, todos os Professores e demais Funcionários da mencionada
escola, aos alunos, aos pais dos alunos, da comunidade em geral e, por fim,
ao Poder Executivo Municipal, por contribuírem incansavelmente na
preservação da qualidade do ensino em nosso Município. Em seguida, o Exmo.
Sr. Presidente colocou em votação a prorrogação da sessão por mais 60
minutos, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores. 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. Após, deu-se início a discussão
e votação dos projetos e moções constantes da pauta: I - 1ª Discussão e
votação do projeto de lei nº 45/2007, de autoria do Executivo Municipal, que
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço das dotações orçamentárias.
Primeiramente, foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de
Justiça e Redação e, após, ao parecer elaborado pela Comissão de Finanças e
Orçamento. Posto em discussão, usou da palavra o Vereador Charles Lolli,
tecendo comentários sobre o atendimento prestado no Hospital Santa Rosa
de Lima e, em seguida, discorreu sobre supostos fatos ocorridos naquele
nosocômio. Após, teceu explicações, informando que com o presente projeto,
o Poder Executivo visa buscar a necessária autorização deste Poder Legislativo,
para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), visando atender as despesas com a folha de pagamento
de funcionários, bem como a subvenção destinada a Associação da Santa
Casa de Misericórdia de Serra Negra. Informou que o valor que será destinado
ao Nosocômio Santa Rosa de Lima, chegará em boa hora, contribuindo em
muito com o nosso Hospital. Discorreu ainda que, conforme já mencionado
pela Comissão de Justiça e Redação, a Constituição Federal em seu artigo
167, prevê a possibilidade de realizar a abertura de créditos suplementares
com finalidade precisa, desde que previamente aprovados pelo Poder
Legislativo. Usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, mencionando
que as dotações não utilizadas pelo Poder Legislativo serão de grande valia
principalmente para o Hospital Santa Rosa de Lima. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. II – 2ª Discussão e votação do substitutivo nº 01/
2007, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, em substituição ao projeto
de lei nº 34/2007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer coletes
antibalísticos ao efetivo da Guarda Municipal de Serra Negra e dá outras
providências. Por se tratar de 2ª discussão e votação, foi dispensada a leitura
dos pareceres. Posto em discussão, usaram da palavra os Vereadores João
Alcides Dei Santi e Fátima do Rosário Gianotti, ambos informando que seus
votos são pela não aprovação do substitutivo, haja vista que de nada adiantará
somente “autorizar” o Poder Executivo a fornecer coletes antibalísticos aos
Guardas Municipais. Usaram da palavra os Vereadores Marcos Teseu Bailão
Testa, Charles Lolli, Mário Roberto Vitale Júnior, Celso Bueno Corchetti, Maria
Aparecida Bento Postali e Deoclécio Anghinoni, todos manifestando seu apoio
para a aprovação do substitutivo nº 01/2007, eis que o projeto original que
“obrigava” o Poder Executivo a fornecer coletes à prova de balas aos integrantes
da Guarda Municipal era inconstitucional, como bem ressaltou a Comissão de
Justiça e Redação, através de seu parecer esclarecedor. Posto em votação, foi
aprovado por maioria dos votos: (05x02). III - Moção nº 36/2007, de autoria
dos Vereadores Marcos Teseu Bailão Testa e outro, propondo “Moção de
Aplausos” à Escola “Theresa de Arruda Bailão”, pelo primeiro lugar dentre as
melhores escolas do Estado de São Paulo, conforme levantamento realizado
pela Secretaria da Educação de São Paulo e publicado pela Revista Veja (edição
nº 2037, de 05 de dezembro de 2007). Posta em discussão, usaram da palavra
os Vereadores Marcos Teseu Bailão Testa, Fátima do Rosário Gianotti, Charles
Lolli, Celso Bueno Corchetti, João Alcides Dei Santi e Mário Roberto Vitale
Júnior, todos parabenizando a Diretora da Escola “Theresa de Arruda Bailão”,
Senhora Ivone da Costa Pereira pelo seu essencial trabalho desenvolvido à
frente da Escola Theresa de Arruda Bailão. Mencionaram ainda que, em tempos
sociais tão difíceis, onde a educação vem enfrentando tantas dificuldades e
sendo deixada de lado, a presença da Escola “Theresa de Arruda Bailão” no
primeiro lugar do Estado de São Paulo, representa alento e esperança num
futuro melhor para as nossas crianças e jovens. Posta em votação, foi aprovada
por unanimidade. IV – Moção nº 37/2007, de autoria dos Vereadores Celso
Bueno Corchetti e outro, propondo, na forma dos artigos 138 e seguintes, do
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, seja aprovada a
presente “Moção de Apelo”, a ser respeitosamente encaminhada ao Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Vaz de Lima,
para que apóie o Deputado Estadual Waldir Agnello, para que este último não
seja injustamente perseguido por falsa acusação de homofobia, eis que o
Plenário da Assembléia Legislativa não é palco para strip-tease. Posta em
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Não havendo nenhum
Vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado,
o Exmo. Sr. Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, agradeceu a
presença de todos e convocou os Senhores Vereadores para a Sessão
Extraordinária a realizar-se logo após o término desta sessão ordinária,
declarando-a encerrada às 23:40h. 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-

CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA

DE

SERRA NEGRA

Sucessora histórica e legítima herdeira das tradições culturais do Corpo Musicale Italiano “Umberto I”,
fundado pelos integrantes da colônia italiana de Serra Negra, em 15 de novembro de 1898.

A Diretoria da Lira de Serra Negra tem o prazer
de convidar os serra-negrenses, turistas e
visitantes para assistirem ao

GRANDE CONCERTO DE NATAL
que será realizado no sábado, dia 15 de dezembro de
2007, na Praça Prefeito João Zelante,
a partir das 20 horas.

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Regente da Lira de Serra Negra: Maestro Roberto Silotto Perondini
Cantora especialmente convidada: Lucely

Aos três dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e sete, às 23:43h, 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, sua 16ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura,
com a presença dos Vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Deoclécio
Anghinoni, Fátima do Rosário Gianotti, João Alcides Dei Santi, Marcos Teseu
Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali e Mário Roberto Vitale Júnior;
com a ausência do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca. Havendo número
regimental o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em se
tratando de Sessão Extraordinária, passou-se imediatamente para a ORDEM
DO DIA, da qual constou do seguinte item: I – 2ª Discussão e votação do
projeto de lei nº 45/2007, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), para reforço das dotações orçamentárias. Por se tratar
de 2ª discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum
Vereador inscrito nas Explicações Pessoais, e nada mais havendo a ser tratado,
o Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa
convocou os Senhores Vereadores para a próxima sessão ordinária a realizarse no dia 10 de dezembro de 2007, segunda-feira, às 19:30h, declarando
encerrada esta sessão às 23:53h. Para constar eu, (a) Vereador Charles Lolli,
Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando
facultada a assinatura por todos os edis desta Casa. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

PROGRAMA

Decoração de Natal está
concluída

Término dos serviços de
montagem da árvore de Natal,
na praça João Zelante

Os servidores municipais concluíram na tarde da última quinta-feira, 13 de dezembro, a colocação dos enfeites e da árvore de
Natal, no centro da praça prefeito
João Zelante. Montado também
está o presépio com a figura do
menino Jesus e os reis Magos,
anunciando a chegada do Natal,
com a presença da orquestra jovem de Indaiatuba. A secretaria
de Cultura, Turismo e Lazer também programou a apresentação da
corporação musical Lira Serra Negra, neste sábado, às 20:00 horas abrindo a programação oficial
das comemorações natalinas.

1ª Parte
01.“Adeste Fideles”, do ‘Cantus Diversi’, de John Francis Wade
(1710-1786);
02.“My Way”, fox, música de Jaques Revaux e Claude François,
com letra [Comme d’Habitude] de Gilles Thibault e, em
inglês, versão de Paul Anka;
03.“Coração de Estudante”, canção de Milton Nascimento e
Vagner Tiso;
04.“The Great Pretender”, balada de Buck Ram, arranjo de
André Afonso Albertini;
05.“Caçador de Mim”, canção de Luiz Carlos Sá e Sérgio
Magrão;
06.“Only You”, balada, música e letra de Buck Ram e Ande
Rand;
07.“Chuva de Prata”, canção de Ed Wilson e Ronaldo Bastos;
08.“New York, New York”, letra de Fred Ebb e música de John
Kander.
2ª Parte
09.“Jingle Bells / Bate o Sino”, tradicional canção natalina de
J. S. Pierpont, em arranjo para cantora e banda de José
Roberto Franco da Rocha;
10.“Boas Festas”, marcha de Assis Valente (1911-1958);
11.“Bom Natal”, ‘Quero ver você não chorar... ’, composição de
Edson Borges;
12.“Noite Feliz / Still Natch”, canção natalina de Franz Xaver
Grüber (1787-1863);
13.“Feliz Natal, Serra Negra”, valsa-canção de José Roberto
Franco da Rocha.
“Happy Xmas / Então é Natal”, de Yoko Ono e John Lennon
(1940-1980).
Os integrantes da Corporação Musical Lira de Serra Negra agradecem às autoridades,
aos empresários, aos turistas e à comunidade serra-negrense, todas as
demonstrações de carinho e o grande incentivo que deram às suas atividades,
durante o ano de 2007. Aproveitam para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano
Novo repleto de Saúde, Alegria, Paz, Amor, Harmonia e Prosperidade.
Feliz 2008!

Realização da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra
Apoio cultural da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento
Econômico

