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Eventos musicais enaltecem o
Festival de Inverno

mente todos os dias de julho em
Serra Negra’, explicou. As apresentações dirigidas pelo maestro
irão acontecer no dia 08, domingo, com a Orquestra Sinfônica
Acadêmica do Festival Música das
Esferas no Centro de Convenções.
O repertório deste concerto será
formado pela Sinfonia Júpiter de
Mozart, pela Sinfonia Heróica de
Beethoven e pela Suíte
Piratininga do compositor paulista
Osvaldo Lacerda, homenageado
pelos seus 80 anos. No dia 15,
domingo, com o Grupo Demétrio
Kipman, que na ocasião estará
acompanhado de crianças que
terão tido aulas nas duas semanas anteriores em oficinas culturais. O repertório deste concerto
será o Cancioneiro de Upsala e
será executado na praça João
Zelante.

A programação das Férias de
Inverno deste ano teve início nesta sexta feira, 29 e se estenderá
até o final de julho. Semanalmente
o Diário Oficial trará a grade de
eventos aos leitores. Este ano,
como grande diferencial, serão
oferecidas apresentações de música erudita, cuja direção artística
e regência ficará por conta do
renomado maestro Sérgio Igor
Chnee, que possui apurada formação em música erudita no exterior. Serão dois grandes eventos dirigidos por ele e mais 14 concertos com formações diversas, que
vão desde o violão solo até uma
orquestra de violões e dois
madrigais vocais.
A programação erudita recebeu o nome de ARS Viva (arte viva
em latim). ‘O nosso objetivo é fazer que a arte seja vivida intensa-

Solenidade do Corpo de
Bombeiros homenageia
Prefeito de Serra Negra
Praças centrais
receberão conjuntos de
lixeiras seletivas.
Instalação será
finalizada até o dia 6
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Serra Negra atinge meta
de vacinação
Segundo a secretaria municipal da Saúde, com a prorrogação da 1ª etapa da campanha de
vacinação até o dia 25 de junho,
Serra Negra atingiu pouco mais de
95% de imunização contra paralisia infantil em crianças menores
de cinco anos. Ao todo 1.623 crianças receberam a dose no município. A 2ª etapa da campanha
acontecerá no dia 25 de agosto.

No Estado de São Paulo o
percentual de vacinação ficou em
95,18%, superando a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de
95%. ‘É um resultado muito bom.
Mas os pais e responsáveis já precisam marcar na agenda a data da
próxima fase. É preciso levar as crianças novamente aos postos’, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.

Prefeitura reforçará
colocação de lixeiras
A governo municipal, através da secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADU, com o intuito
de deixar a cidade mais limpa

e contribuir com o meio ambiente, adquiriu seis conjuntos de
lixeiras seletivas para serem
instaladas nas praças municipais. Os conjuntos são compostos por cinco lixeiras individu-

Prefeito é homenageado
pelo Corpo de Bombeiros

ais, sendo uma na cor vermelha para os resíduos plásticos,
uma na cor azul para os resíduos de papel e papelão, uma
na cor verde para os resíduos
de vidro, uma na
cor amarela para
metal e uma na
cor marrom para
os resíduos orgânicos.
As lixeiras
serão instaladas
nas praças Lourenço Franco de
Oliveira, John F.
Ke n n e d y, J o ã o
Zelante, Barão do
Rio
Branco
e
Sesquicentenário.
O Executivo prevê
terminar o serviço
até o dia 6 de julho. Com essa
medida a administração deixará a cidade mais limpa e acolhedora,
incentivando
a
reciclagem e a educação
ambiental.
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Secretaria Municipal de Governo

Em cerimônia realizada em
Campinas, na última sexta feira,
22, o chefe do Executivo foi homenageado pela secretaria de Segurança Pública do Estado e pelo
Sétimo Grupamento de Bombeiros. A solenidade destinou-se a
entregar ‘Medalha do Centenário
do Sétimo Grupamento de Bombeiros’ para 36 escolhidos, sendo
18 militares e 18 civis.
Segundo o major Carlos
Eduardo Massarini, a integração
dos bombeiros com os órgãos públicos e comunidade é muito grande. ‘Esses homenageados passaram por uma rigorosa seleção e
hoje estão aqui recebendo o nos-

so muito obrigado pelo apoio e
parceria’. De acordo com
Massarini, uma comissão de cinco
oficiais elabora uma vasta lista
com possíveis nomes, que é encaminhada para São Paulo e então
escolhidos os homenageados. O
processo seletivo é bastante rígido e chega a demorar três meses.
O prefeito municipal foi o único do
Circuito das Águas Paulista a receber a honraria. ‘Não estamos
medindo esforços para que Serra
Negra tenha a base do corpo de
bombeiros prestando serviços à
população e a nossa administração foi reconhecida por isso’,
enfatizou o prefeito.

Doação pode ser deduzida
do imposto de renda

O ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente trata em seu artigo
260, dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente em âmbito
nacional, estadual e municipal. Esses fundos têm a finalidade de definir políticas e gerenciar recursos destinados a projetos que beneficiam
crianças e adolescentes. De acordo
com a Lei Federal nº. 8069/90, parte
do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas pode ser destinada a
projetos sociais, culturais e esportivos voltados à criança e ao adolescente, através de doações ao Fundo
Municipal dos Direitos. A gestão dos
recursos é feita pela própria população, que pode fiscalizar e acompanhar através das reuniões do CMDCA
– Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, realizadas todas as segundas 3ªs feiras de cada mês no
CRAS – Centro de Referência e As-

sistência Social, na avenida João
Gerosa.
Em Serra Negra as entidades
devidamente cadastradas, que podem ser beneficiadas com as doações
são o Amparo Social, Educandário
Nossa Senhora Aparecida e o Projeto
Guri. Entretanto, outros projetos podem ser contemplados, mas devem
estar organizados e apresentar justificativas ao conselho gestor do
CMDCA, representado por um membro da sociedade civil e outro do poder Executivo.
A contribuição pode ser
deduzida do imposto de renda devido. No caso de pessoas físicas, é
permitido até 6% e pessoas jurídicas 1%. Desta forma a criança e o
adolescente do município poderão
participar de projetos, cujos recursos destinados serão geridos pela
própria comunidade.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.460

DE

13

DE JUNHO DE

2007

(Autoriza reforço de dotação do orçamento vigente)
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA,
usando de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº
2.972 de 6 de dezembro de 2006,
DECRETA:
ARTIGO 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um
crédito adicional suplementar no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqüenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, a saber:
11 339030 041220002 2 002 – Material de consumo
R$
16.300,00
21 339030 206060012 2 003 – Material de consumo
R$
2.200,00
41 339030 041220008 2 005 – Material de consumo
R$
4.700,00
41 339030 082430007 2 006 – Material de consumo
R$
16.000,00
41 319030 123610008 2 007 – Material de consumo
R$
10.000,00
41 339030 123650008 2 008 – Material de consumo
R$
3.000,00
41 339018 123620009 2 010 – Aux. financeiro a estudante R$
5.000,00
41 339030 123610009 2 010 – Material de consumo
R$
62.000,00
51 339030 278120013 2 011 – Material de consumo
R$
6.000,00
71 339030 041220004 2 013 – Material de consumo
R$
23.700,00
91 449052 041220006 2 015 – Equipamento e material permanente
R$
1.300,00
91 339030 041220006 2 015 – Material de consumo
R$
33.000,00
91 339030 154520006 2 025 – Material de consumo
R$
65.000,00
91 319030 267820006 2 026 – Material de consumo
R$
22.000,00
91 319030 267820006 2 027 – Material de consumo
R$
31.000,00
101 339030 041220016 2 016 – Material de consumo
R$
6.100,00
111 339030 103010011 2 017 – Material de consumo
R$
50.000,00
121 339030 236950010 2 020 – Material de consumo
R$
5.700,00
121 339036 236950010 2 020 – Outros serv. terceiros – Pessoa
Física ................................................................. R$ 27.000,00
121 339039 236950010 2 020 – Outros serv. terceiros – Pessoa
Jurídica .............................................................. R$ 252.000,00
121 449052 236950010 2 020 – Equipamento e material permanente
R$
8.000,00
Total ............................................................... R$ 650.000,00
ARTIGO 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto,
correrão por conta da anulação parcial das dotações orçamentárias
abaixo relacionadas:
41 339030 123620009 2 010 – Material de consumo
R$
5.000,00
91 449051 154510006 1 005 – Obras e instalações
R$
100.000,00
91 449051 154510006 2 026 – Material de consumo

R$
545.000,00
Total ............................................................... R$ 650.000,00
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, 13 de
junho de 2007.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta
mesma data.
RODRIGO COVIELLO PADULA
- Secretário -

PORTARIA Nº 53 DE 18 DE JUNHO DE 2007

PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI, PREFEITO
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. A 2ª Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada
nos dias 3 e 4 de agosto de 2007, com o tema: “Saúde e Qualidade
de Vida: Políticas de Gestão e Desenvolvimento”, terá uma
Comissão Organizadora que responsabilizará por todas as
atividades de sua execução.
Art. 2º. A 2ª Conferência Municipal de Saúde, será realizada no
Centro de Convenções Circuito das Águas, situado na Rua Nossa
Senhora do Rosário, s/nº.
Art. 3º. A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Ângela de Mattos Marchi.
Coordenadora Geral: Dirce de Oliveira
Coordenadores Adjuntos: José Lisboa Santiago, Luiz Roberto
Padula, Milena Langella Demattê Avona, Alaiza Helena Ribeiro
Citrângulo, Tânia Maria Mainente Linhares e Ada Maria Riberti.
Secretária Executiva: Simone Cristina Valêncio Forato.
Tesoureira: Érica Maria Ferreira Massuia Mendes
Secretária de Credenciamento: Silvelena de Fátima Pereira.
Secretária de Divulgação e Comunicação: Maria Cecília Camano
Murr.
Relatores: Marco Antonio de Andrade e Regina Honda.
Art. 4º. As diversas sub-divisões da referida Conferência terão
as seguintes funções:
Coordenador Geral: Assumir a responsabilidade oficial pela
Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos
técnicos, administrativos e financeiros.
Coordenadores Adjuntos: Auxiliarão a coordenação geral e se
responsabilizarão pela estrutura organizativa da Conferência, local
da realização, alimentação e suporte necessário à organização,
antes e durante a realização do evento.
Secretária Executiva: Encaminhar as solicitações das diversas
sub-seções, providenciar recursos para o atendimento destas, e
acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com o
Coordenador Geral.
Tesoureiro: Ordenar a receita e a despesa da Conferência.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
Relator Geral e Adjunto: Elaborar documentos, ofícios de
convocação e relatório final da Conferência.
Secretária de Credenciamento: Credenciar os delegados da
Conferência a partir do dia 2 de agosto de 2007 na sede da
Secretaria da Conferência, e durante o evento nos dias 3 e 4, à
Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº.
Secretária de Comunicação e Divulgação: Divulgar a Conferência,
dar apoio aos participantes na apresentação e divulgação de
informações durante a Conferência.
Art. 5º. Os delegados serão indicados pelas Associações de
Bairros e pelas instituições legalmente constituídas no Município
e Oficiados junto a Secretaria da Conferência até o dia 9 de
julho de 2007.
Art. 6º. A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário
ao desenvolvimento das atividades da Comissão.
Art. 7º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 18 de
junho de 2007.

Paulo Roberto Della Guardia Scachetti
- Prefeito Municipal SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E
LICITAÇÕES
ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
RESUMO DE EDITAL
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Serra Negra o Pregão Presencial nº 011/2007 que trata da
aquisição e entrega parcelada no local, de combustível (álcool, gasolina
e óleo diesel) para abastecer os veículos e maquinas da frota municipal.
A Pregão Presencial realizar-se-á no dia 13 de Julho de 2.007 às 09:00
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 e no site oficial www.serranegra.sp.gov.br.
Informações pelo telefone (19) 3892-9630 ou endereço eletrônico
compras@serranegra.sp.gov.br.
ADJUDICAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 26/06/07.
Adjudicando o objeto da Tomada de Preços nº 002/2007, pelo
critério de menor preço global a empresa Eletrowal Comercio e Serviços
de Eletricidade Ltda.
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 29/06/07.
Adjudicando/Homologando o procedimento licitatório referente ao
Convite nº 003/2007 do tipo menor preço a empresa Flash
Iluminação e Sonorização Ltda ME, cujo objeto é a locação e instalação
de sistema de sonorização e iluminação para eventos da Secretaria de

Turismo Cultura e Desenvolvimento Econômico, autorizando a lavratura
do respectivo contrato.
HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 29/06/07.
Homologando o procedimento licitatório referente a Tomada de Preços
nº 002/2007 do tipo menor preço global, cujo objeto é a execução
das obras de reforma das instalações elétricas do Centro de Convenções
Circuito das Águas, autorizando a lavratura do respectivo contrato.
RATIFICAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 27/07/07
Ratificando o objeto do Processo de Inexigibilidade nº 006/2007,
à Kalinka Eventos Promoções e Representações Ltda, baseado no Art.
25, III da Lei Federal nº 8.666/93, autorizando a lavratura do respectivo
contrato.

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 27/07/07
Ratificando o objeto do Processo de Inexigibilidade nº 007/2007,
à Demônios da Garoa Produções Artísticas e Representações Ltda EPP,
baseado no Art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93, autorizando a
lavratura do respectivo contrato.

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 27/07/07
Ratificando o objeto do Processo de Inexigibilidade nº 008/2007,
à Rotomusic Produções e Eventos Ltda, baseado no Art. 25, III da Lei
Federal nº 8.666/93, autorizando a lavratura do respectivo contrato.

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 27/07/07
Ratificando o objeto do Processo de Inexigibilidade nº 009/2007,
à Invest Tur Marketing Promoções de Eventos Ltda, baseado no Art.
25, III da Lei Federal nº 8.666/93, autorizando a lavratura do respectivo
contrato.
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial nº 008/2007
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratados – Supermercado Carmo & Mendonça Ltda e Unicestas
Comercio de Alimentos Ltda.
Objeto – Fornecimento parcelado de diversos gêneros alimentícios para
a merenda das escolas do ensino infantil e fundamental do município.
Valor – R$ 9.835,00 e R$ 66.295,00 respectivamente.
Prazo – Até o final da reserva.
Data da assinatura – 02/05/07.

Inexigibilidade nº 006/2007
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratado – Kalinka Eventos Promoções e Representações Ltda.
Objeto – Apresentações artísticas de musica erudita no Festival de
Inverno de 2.007.
Valor – R$ 39.450,00.
Prazo – de 04/07/07 a 29/07/07.

5

Sexta-Feira, 29 de junho de 2007

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
Data da assinatura – 27/06/07.
Inexigibilidade nº 009/2007
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratado – Invest Tur Marketing Promoções e Representações Ltda.
Objeto – Apresentações artísticas, teatro infantil e teatro infanto-juvenil
no Festival de Inverno de 2.007.
Valor – R$ 14.150,00.
Prazo – de 07/07/07 a 28/07/07.
Data da assinatura – 27/06/07.
Convite nº 003/2007
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratado – Flash Iluminação e Sonorização Ltda ME.
Objeto – Locação e instalação de sistema de sonorização e iluminação
para eventos da Secretaria de Turismo Cultura e Desenvolvimento
Econômico.
Valor total – R$ 44.350,00.
Prazo – de 04/07/07 a 29/07/07.
Data da assinatura – 27/06/07.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Vigilância Sanitária solicita aos Srs. Responsáveis pelos
Estabelecimentos abaixo relacionados, que compareçam a este setor
para retirar sua Renovação de Licença de Funcionamento das 08:00 h
às 11:00 h e das 13:00 h. às 17:00 h, referente ao ANO de 2.007, sito
a rua Elizeu Franco de Godoy nº 51 centro Tel: 3842-2005, no período
de 30 (Trinta) dias a partir da data de sua publicação.
A.GAIOLLI & CIA. LTDA.
AGROCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
AGRO PECUÁRIA DITINHO LTDA.
ALAERTE DE ALMEIDA GODOY ME.
ANDREA PAULA MARCHI.
ANTONIO JOÃO POSSAGNOLO.
ARIEL CARDOSO GAIOLLI RESTAURANTE ME.
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ART. E DESP. CAMPESTRE S. NEGRA M
ASSOCIAÇÃO DAS FRAN. MIS. DO CORAÇÃO MACULADO.
AUREA OLIVEIRA DE SOUZA.
BAR E MERCEARIA ALEXANDRE & PIRES S. NEGRA LTDA. ME.
BAR E MERCEARIA DOS EXPEDICIONARIOS LTDA. ME.
BULKCENTRO TURISMO LTDA.
CARLOS ALEXANDRE CORREA GALLEGO S. NEGRA ME.
CAROLINA S. DE ASSIS FIORAVANTE ME.
CLAUDINEI NUNES FERREIRA SERRA NEGRA ME.
CLAUDIO ORLANDO MORAES ME.
COMÉRCIO DE FRIOS E LATICINIOS KIQUEIJO LTDA. ME.
DALVA BARROS CIVERA LANCHONETE ME.
DEOCLIDES ELIODORO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. ME.
MÁRIO SÉRGIO BRAGA AFONSO.
NILTON CÉSAR L. BITTENCOURT.
ELIANE STENGUEL IORIATTI.

Visite o site oficial da Prefeitura:

ÉDESIO RIZZIERI MARCHI.
EDINILSON SIDNEI DA SILVA ME.
EMPRESA MINERADORA SERRA NEGRA LTDA.
ERIKA MARIA FERREIRA M. MENDES.
FLÁVIO RIZZIERI MARCHI.
FONTE SERRA NEGRA PURISSIMA LTDA.
GALINA & GALINA LTDA. ME.
HAVERCAMP & CIA. LTDA. ME.
HELAINE CRISTIANI DE OLIVEIRA.
HENRIQUE CALEFI GUIDUGLI ME.
HÉRCULES MOURA MARTINS.
HOTEL SPA ROSITA GARDEN LTDA. ME.
IRMÃ DULCE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ISMAEL APARECIDO CARDOSO DE GODOY SERRA NEGRA ME.
JEZEBEL DE OLIVEIRA MACEDO ME.
JOÃO PAULO CORSETTI FERRARESSO LTDA. ME.
JOSÉ CLAUDIO SILVA SERRA NEGRA ME.
JOSÉ GRACINDO MIELLI ME.
JOSÉ RICARDO BERNARDI ME.
JOSEANE LONA DE GODOY.
KIRMAYR JAQUET HÓTEIS PROMOÇÕES LTDA.
L. DA SILVA SANTOS ME.
LANCHONETE DO TERMINAL RODOVIARIO DE S. N. LTDA.
LANGELLA & LANGELLA LTDA. ME.
LATICINIO CHAPADÃO LTDA ME.
LOCANDA OCA BIANCA HOTEL LTDA.
LUIZ GONZAGA FRANCO DOS SANTOS.
MAINENTE & CAVALARI LTDA. EPP.
MANÇANO & SOUZA RESTAURANTE LTDA. ME.
MARIA LÚCIA SARAGIOTTO & CIA LTDA. ME.
MINERAÇÃO FONTANA DE SERRA NEGRA LTDA.
MINERADORA SANTA MARIA DE SERRA NEGRA NLTDA.
MONISE DEMATTE AVONA VIP ME.
OBATÃ COMÉRCIO E BENEFICIO DE CAFÉ LTDA.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL D E LUTO GUANDALINI ME.
ÓTICA SERRANA LTDA. ME.
PADARIA E CONFEITARIA FERRARESSO LTDA.
PÃES E DOCES SÃO SEBASTIÃO LTDA. ME.
PARK HOTEL MOINHO DE PEDRA LTDA.
PAULO CÉSAR MENEGATTI PINTOM ME.
PAULO CÉSAR RIBEIRO.
PAULO ROBERTO TAFER EPP.
PAULO VICENTE ORAGGIO TORREFAÇÃO ME.
PEREIRA & VICENTIM DE SERRA NEGRA LTDA.
PIEMONT FLAT APART. HOTEL LTDA. ME.
PINHEIRO & GIANOTTI LTDA. ME.
PIZZARIA E CHOPERIA BARRIL 2.00 LTDA. ME.
PODIUM ALUGUEL DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. ME.
QUOTA MILLE COM. EXP. LTDA.
RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA RISCHIOTTO ME.
SANDRA MARIA PINHEIRO AVANCINI SIQUEIRA.
SERRA NEGRA INDÚSTRIA DE COMÉRCIO LTDA. ME.
SUMAN & PERONDINI LTDA.
TRATTORIA DUE FRATELLI LTDA. ME.
VALDECIR MOREIRA DE OLIVIRA.
VALÉRIA FIORINI ME.
VALMIR FARIAS DE OLIVEIRA.
WALDEMAR FLORES BAREA ME.

www.serranegra.sp.gov.br
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e sete, às 19h:30,
a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP
realizou, em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário s/
nº, nesta cidade, sob a Presidência do Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa e secretariando os trabalhos, o Vereador Charles Lolli, a 20ª
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 a ata da 19ª Sessão
Ordinária, realizada em 11 de junho de 2.007. Em seguida, passou-se
ao EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 495/2007:- em resposta à
indicação nº 107/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
informando que foi realizada operação tapa buracos em toda extensão
da Rua Sebastião Faria Mendes. Ofício nº 496/2007:- em resposta à
indicação nº 105/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
informando que foi realizada operação tapa buracos em toda a extensão
da Rua Artur Neves Júnior. Ofício nº 497/2007:- em resposta à indicação
nº 86/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, informando
que foram realizados os serviços limpeza na Rua Capitão Francisco
Pinto da Cunha, até a Praça XV de Novembro. Ofício nº 499/2007:- em
resposta à indicação nº 93/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, informando que foram realizados os serviços de tapa buracos
na Rua José Bonifácio, em frente à Casa Lotérica. Ofício nº 500/2007:em resposta à indicação nº 117/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, informando que foi realizada operação tapa buracos
em toda a extensão da Rua Capitão Francisco Pinto da Cunha. Ofício
nº 503/2007:- em resposta à indicação nº 66/2007, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, informando que foi realizada operação
tapa buracos na Rua Capitão Francisco Pinto da Cunha, defronte à
garagem do Edifício Serra Azul. Ofício nº 504/2007:- em resposta à
indicação nº 45/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
informando que foi realizada operação tapa buracos na Avenida João
Gerosa, em frente ao Bar do Porfírio. Ofício nº 505/2007:- em resposta
à indicação nº 55/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
informando que foi realizada operação tapa buracos em toda a extensão
da Rua Maestro Ângelo Lamari. Ofício nº 506/2007:- em resposta à
indicação nº 47/2007, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Bento
Postali, informando que foi realizada operação tapa buracos na Rua
José Bonifácio, em frente ao Sindicato Rural. Ofício nº 502/2007:- em
resposta à indicação nº 221/2006, de autoria do Vereador Mário Roberto
Vitale Júnior, informando que foi realizada operação tapa buracos em
toda a extensão da Rua Nicolau da Rocha Vita. Ofício nº 494/2007:em resposta à indicação nº 220/2006, de autoria do Vereador Mário
Roberto Vitale Júnior, informando que foi realizada operação tapa
buracos em toda a extensão da Rua Eduardo de Castro Blotta. Ofício
nº 501/2007:- em resposta à indicação nº 219/2006, de autoria do
Vereador Mário Roberto Vitale Júnior, informando que foi realizada
operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Juca Cintra.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, fez comunicações de
interesse geral e, em seguida, pelo Secretário da Mesa, Vereador Charles
Lolli, foi proferida leitura das correspondências recebidas no período
de 12 a 18 de junho de 2007, entre elas: 1) Ofício da Secretaria dos
Negócios da Segurança Pública - Polícia Militar do Estado de São Paulo,
em resposta aos requerimentos nºs 230/2007 e 194/2007, ambos de

autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, relatando os resultados da
fiscalização realizada junto ao “Bar Netuno”, no último dia 15 de junho
de 2007. 2) Telegramas informando a liberação de verbas:- Do Ministério
da Saúde, referente ao pagamento de Programa de Teto Financeiro de
Vigilância em Saúde - TFVS (ex- TFECD) - comp. 05/2007- Municipal
UF/SP, no valor de R$ 3.168,89; referente ao pagamento de Programa
de PAB FIXO - comp. 05/2007- Municipal UF/SP, no valor de R$
31.495,00; referente ao pagamento do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde - comp. 05/2007- Municipal UF/SP, no valor de
R$ 5.700,00 MENSAGENS E PROJETOS DO EXECUTIVO: Mensagem nº
09/2007, encaminhando o Projeto de Lei nº 21, de 15 de junho de
2.007, que dispõe sobre a aprovação especial de construções irregulares
e dá outras providências. PROJETOS DE RESOLUÇÃO E DECRETO
LEGISLATIVO: Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2007, de autoria
do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que concede o Título Honorífico
de Cidadão Serrano ao Senhor Doutor José Saulo Ramos. INDICAÇÕES:
Indicação nº 162/2007, de autoria do Vereador Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine
ao setor competente, no sentido de providenciar limpeza geral de toda
extensão da Avenida Juca Preto. Indicação nº 163/2007, de autoria da
Vereadora Maria Aparecida Bento Postali, indicando ao Senhor Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de
providenciar limpeza geral no parquinho localizado na Rua Juca Cintra,
que dá acesso à Vila Beraldi. Indicação nº 164/2007, de autoria da
Vereadora Maria Aparecida Bento Postali, indicando ao Sr. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente, para que estude
as possibilidades de passar a máquina motoniveladora no Bairro do
Barrocão de Baixo, próximo à propriedade do Senhor Joaquim Lastória.
Indicação nº 165/2007, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Bento
Postali, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao
setor competente, no sentido de proceder manutenção e limpeza geral
dos banheiros localizados em frente à Fonte Santo Agostinho. Indicação
nº 166/2007, de autoria da Vereadora Maria Aparecida Bento Postali,
indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor
competente, no sentido de proceder, com urgência, limpeza geral na
Fonte Santo Agostinho, bem como no tanque de peixes ali existente.
Moção nº 23/2007, de autoria do Vereador Charles Lolli, propondo
Moção de Apelo, ser respeitosamente encaminhada ao Ilustríssimo
Senhor Mauro Arce, DD. Secretário Estadual dos Transportes, e ao
Excelentíssimo Senhor José Serra, DD. Governador do Estado de São
Paulo, solicitando melhorias para as rodovias SP-95 e SP-360. Em
seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou fossem encaminhadas as
presentes indicações ao Chefe do Poder Executivo Municipal e, a moção,
incluída na ordem do dia para discussão e votação. Inscrito no PEQUENO
EXPEDIENTE, o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa iniciou agradecendo
pela presença de todos e, em seguida, fez menção à presença de Oficiais
da Ativa do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tecendo
inúmeros elogios a todos os Bombeiros e à Corporação. Em seguida,
teceu comentários sobre os projetos constantes da ordem do dia da
presente Sessão, solicitando a aprovação dos mesmos, haja vista que
os mesmos são extremamente importantes, pertinentes e viáveis ao
Município. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito no Pequeno
Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÕES: Requerimento nº 246/2007, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que
informe a esta Casa de Leis, se a estrada que tem início na Escola
Estadual “Theresa de Arruda Bailão”, localizada no Bairro dos Leais e
término na SP-105, que liga Serra Negra a Itapira, possui denominação
oficial. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 248/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti e outros, solicitando, nos termos do Parágrafo Único do Artigo
59 da Lei Orgânica do Município, c/c Artigo 120 do Regimento Interno
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desta Casa de Leis, a convocação de 01 (uma) Sessão Extraordinária,
a realizar-se no dia 18 de junho de 2007, após o encerramento da 20ª
Sessão Ordinária, para deliberar em 2ª discussão e votação o Projeto
de Lei nº 20/2007, de autoria do Executivo Municipal, que cria o Fundo
Especial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo e dá outras providências. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES
E APLAUSOS: Requerimento nº 239/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos, para com as Escolas Municipais, que nos
dias 16 e 17 de junho realizaram o “Arraiá das Escolas Municipais”,
trazendo para a Praça João Zelante as mais variadas coreografias,
executadas pelos seus alunos, sob a orientação das respectivas
professoras, além das mais saborosas comidas e guloseimas típicas.
Requerimento nº 240/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno
Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos, para com a Escola Estadual Theresa de Arruda Bailão, que
no último dia 14 de junho realizou inúmeras atividades realizadas em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Requerimento nº 241/
2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando
consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos, para com
a Guia de Turismo Serra-negrense, Luciana Silva Ramos, que no dia
13 de junho recebeu o prêmio que consagra publicamente os
profissionais em todo o país, como a melhor Guia de Turismo do ano,
pela Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), congratulando,
também, pelos 13 anos de trabalho na área turística. Requerimento nº
242/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando
consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos, para com
a Festa de Santo Antônio, que marcou o dia 13 de junho com a
celebração de missa, seguida de entrega de pães bentos provenientes
de doações. Requerimento nº 243/2007, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, solicitando consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o 2º X-Treme - Campeonato de
Som, Tunning e Rebaixados, que no último dia 10 de junho reuniu
aproximadamente 500 veículos e 3.500 pessoas, culminando com a
arrecadação de aproximadamente 1.200 quilos de alimentos que serão
doados às entidades assistenciais de nosso município. Requerimento
nº 244/2007, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando
consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos, para com
o Lions Clube de Serra Negra, que no último dia 11 de junho, entregou
à Presidente do Fundo Social de Solidariedade, as doações referentes
à Campanha do Agasalho de 2.007. Requerimento nº 245/2007, de
autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação
em ata, de votos de congratulações e aplausos, para com o Arraial da
Caridade do Asilo São Francisco de Assis, evento responsável pela
principal arrecadação da entidade. Requerimento nº 247/2007, de
autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, solicitando consignação
em ata, de votos de congratulações e aplausos, para com o 99º
Aniversário da Imigração Japonesa, que a bordo do vapor Kasato-Maru,
no dia 18 de junho de 1908, aportou em Santos trazendo o primeiro
grupo organizado de trabalhadores vindos do Japão. Todos os
requerimentos de congratulações e aplausos, após serem colocados,
um a um, em discussão, foram aprovados por unanimidade.
REQUERIMENTO DE PESAR: Requerimento nº 237/2007, de autoria da
Câmara Municipal de Serra Negra, solicitando consignação em ata, de
votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem André Aparecido
Bonami Alves. Requerimento nº 238/2007, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, solicitando consignação em ata, de votos de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor Jazon Souza Freire. 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,
em seguida, solicitou a atenção de todos quanto à reforma da calçada
da rua Tiradentes, em frente à Escola Lourenço Franco de Oliveira, eis
que a mesma se encontra em situação crítica, colocando em risco os
pedestres que por ali circulam. Em seguida, teceu elogios às Polícias
Civil e Militar, pelo aprisionamento da quadrilha que estava atuando
em Serra Negra, aterrorizando os moradores locais. Finalizou
parabenizando ao Grupo Carisma, pelos belíssimos trabalhos sociais
realizados desde a sua fundação. Usou da palavra o Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa, discorrendo sobre a brilhante atuação da Segurança
Pública representado pelas Polícias Civil e Militar, ao aprisionar uma
quadrilha de assaltantes do crime organizado que estava atuando em
nosso município. Em aparte, o Vereador Charles Lolli ressaltou a
manifestação de agradecimento feita pelo Doutor Delegado Rodrigo
Cantadori à Câmara Municipal de Serra Negra, na pessoa de seu
Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, pelo respaldo e pelo
total envolvimento na busca para solucionar o problema. Novamente
com a palavra, o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa explanou sobre a
programação do Festival de Inverno 2007 em nossa Estância, onde
serão apresentados diversos entretenimentos musicais eruditos e
orquestras com profissionais de elite. Em aparte, o Vereador Charles
Lolli mencionou a importância de ser realizada uma pesquisa do perfil
sócio-econômico e cultural do turista que visita Serra Negra, a fim de
que os serviços prestados a estes visitantes sejam realizados de forma
mais direcionada e eficiente. Novamente com a palavra, o Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa, finalizou discorrendo sobre a reunião do
Poder Legislativo com a Secretaria de Transportes do Estado de São
Paulo, onde foi acordado o asfaltamento de importantes estradas do
Circuito das Águas que, aliás, são muito utilizadas para o acesso em
nossa cidade, trazendo inúmeros benefícios para a população e aos
turistas. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito no Grande
Expediente, o Exmo. Sr. Presidente suspendeu a sessão por dez minutos.
Retomados os trabalhos, pelo Secretário da Mesa, foi chamado o
munícipe Alexandre da Cunha Moreira, para que adentrasse ao Plenário
e utilizasse da Tribuna Livre. Ato contínuo, o munícipe Alexandre da
Cunha Moreira apresentou e explanou sobre dois projetos: 1) Programa
de Ensino do Xadrez nas escolas; 2) Projeto de Capacitação para o
trabalho. Por fim, solicitou o encaminhamento dos projetos apresentados
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo tal pedido deferido pelo
Exmo. Sr. Presidente. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA. Com a
verificação de presença, constatou-se a presença dos mesmos
Vereadores que iniciaram esta Sessão. Em questão de ordem, o Vereador
João Alcides Dei Santi solicitou inversão da pauta, para que o projeto
de decreto legislativo fosse discutido e votado em primeiro lugar. Após
consulta de todos os Vereadores, o Exmo. Sr. Presidente deferiu o pedido.
Ato contínuo, passou-se à discussão e votação dos projetos e moção
constantes da ordem do dia: I- Discussão e votação única do Projeto
de Decreto Legislativo nº 09/2007, de autoria do Vereador João Alcides
Dei Santi, que concede o Título Honorífico Cidadã Serrana à Senhora
Therezinha de Jesus Mielli Fioravanti. Primeiramente foi proferida leitura
do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação. Posto em
discussão, usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, que
procedeu a leitura da justificativa deste projeto de decreto legislativo,
que descreve a brilhante história de vida da Ilustre Senhora Therezinha
de Jesus Mielli. Finalizou solicitando a todos os Vereadores a aprovação
deste projeto de decreto legislativo, haja vista tratar-se de uma pessoa
muito importante e que muito contribuiu com o desenvolvimento do
Município. Usaram da palavra os Vereadores Celso Bueno Corchetti,
Charles Lolli, Maria Aparecida Bento Postali, Deoclécio Anghinoni, Marcos
Teseu Bailão Testa, Fátima do Rosário Gianotti e Mário Roberto Vitale
Júnior, todos tecendo diversos elogios à homenageada, discorrendo
sobre fatos pitorescos de sua vida familiar, social e profissional. Posto
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em votação, foi aprovado por unanimidade. II- 1ª Discussão e votação
do Projeto de Lei nº 20/2007, de autoria do Executivo Municipal, que
cria o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo e dá outras providências. Primeiramente foi proferida
leitura aos pareceres elaborados pelas Comissões Permanentes desta
Casa de Leis: de Justiça e Redação; de Finanças e Orçamento; de
Assuntos de Segurança Pública. Posto em discussão, usaram da palavra
os Vereadores Fátima do Rosário Gianotti e João Alcides Dei Santi,
ambos mencionando que o presente projeto está muito bem elaborado,
discorrendo ser extremamente importante à implantação do Corpo de
Bombeiros no nosso Município. Usou da palavra o Vereador Charles
Lolli, mencionando que além de muito importante, a criação do Corpo
de Bombeiros também irá contribuir para a conscientização dos cidadãos
quanto ao perigo das queimadas. Usou da palavra o Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa, ressaltando que o Corpo de Bombeiros mantém
como princípios a hierarquia, a disciplina e a ética profissional,
exercendo sua função com o intuito de preservar a segurança do cidadão
e de seu patrimônio, cujos profissionais dedicam suas vidas servindo
toda a sociedade de forma digna e corajosa, sendo, portanto, uma
instituição com atividades que muito contribuem para o bem estar de
toda a sociedade. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade.
III- 2ª Discussão e votação do Projeto de Lei nº 17/2007, de autoria
do Vereador Celso Bueno Corchetti, que dispõe sobre a proibição,
retirada e substituição de pára-raios radioativos no Município de Serra
Negra e dá outras providências. Por se tratar de segunda discussão e
votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. IV- 1ª Discussão e votação do
Projeto de Lei nº 19/2007, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da lei nº
2.694, de 20 de maio de 2.002, que cria áreas de estacionamento
especial. Primeiramente foi proferida leitura aos pareceres elaborados
pelas seguintes Comissões Permanentes desta Casa de Leis: de Justiça
e Redação; de Saúde e Política Social. Posto em discussão, usou da
palavra o Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, discorrendo que tal
projeto é de suma importância, pois a vaga que ora se pretende criar,
localiza-se na Avenida Santos Pinto, em frente ao Centro Empresarial,
local onde estão situados vários centros médicos, de fisioterapia e
escritórios diversos, sendo que, em sendo aprovado este projeto,
certamente serão proporcionadas melhorias no acesso das pessoas
que necessitam de cuidados especiais e/ou específicos. Finalizou
solicitando a todos os Vereadores a aprovação do presente projeto de
lei. Usaram da palavra os Vereadores Deoclécio Anghinoni e Celso Bueno
Corchetti, ambos tecendo elogios à iniciativa do Vereador Marcos Teseu
Bailão Testa em propor este importante projeto de lei. Usou da palavra
o Vereador João Alcides Dei Santi, solicitando ao Exmo. Sr. Prefeito
que, caso venha ser aprovado o presente projeto e sendo o mesmo
sancionado, providencie com urgência a execução da marcação e das
adaptações necessárias no local destinado à vaga de estacionamento
especial. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. V- Moção
nº 23/2007, de autoria do Vereador Charles Lolli, propondo “MOÇÃO
DE APELO”, na forma dos artigos 138 e seguintes do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Serra Negra, a ser respeitosamente
encaminhada ao Ilustríssimo Senhor Mauro Arce, DD. Secretário
Estadual dos Transportes, e ao Excelentíssimo Senhor José Serra, DD.
Governador do Estado de São Paulo, solicitando melhorias para as
rodovias SP-95 e SP-360. Posta em discussão, usou da palavra o
Vereador Charles Lolli, justificando que a presente Moção de Apelo
tem o objetivo de endossar o pedido já efetivado pelos Chefes do Poder
Executivo dos Municípios da nossa região, durante a reunião realizada
em 13 de junho de 2007, com o DD. Secretário Estadual dos Transportes,
Senhor Mauro Arce. Justificou o presente apelo, informando que o
“VDM”, índice que registra o número de veículos que trafegam pelas

Rodovias supra mencionadas, ao longo do mês, excede os parâmetros
de normalidade, o que por si só, já justifica a obra de ampliação das
pistas. Mencionou, também, que os números crescentes de acidentes
confirmam a preocupação e o empenho das lideranças políticas das
cidades envolvidas. Finalizou solicitando a aprovação desta Moção por
todos os edis da Casa, pois, certamente, todo o Circuito das Águas
será beneficiado com o aumento considerável de turistas, além de
garantir a segurança dos usuários destas importantes Rodovias. Posto
em 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, agradeceu a presença de todos e, em seguida, convocou
os Senhores Vereadores para a 6ª Sessão Extraordinária a realizar-se
após o término da presente sessão ordinária, declarando-a encerrada
às 23h:05. Para constar eu, (a) Vereador Charles Lolli, 1º Secretário
da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme,
ficando facultada a assinatura por todos os edis desta Casa-x-x-x-xATA DA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e sete, às 23h:06,
a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, em
sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário s/nº, nesta cidade,
realizou sua 6ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 14ª
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa,
e secretariando os trabalhos o Vereador Charles Lolli; com a presença
dos Vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Deoclécio
Anghinoni, Fátima do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
João Alcides Dei Santi, Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida
Bento Postali e Mário Roberto Vitale Júnior. Havendo número regimental
o Sr. Presidente declarou aberta a 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 20, de 2007, de autoria do Executivo Municipal, que
cria o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo e dá outras providências. Por se tratar de 2ª discussão e
votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Usou
da palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que agradeceu
a presença de todos e, em seguida, proferiu seus comentários e
ponderações de caráter pessoal a respeito das colocações proferidas
pelo munícipe Alexandre da Cunha Moreira, quando do uso da Tribuna
Livre, durante a 20ª Sessão Ordinária. 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 25 de junho de 2007, segunda-feira, às 19h:30, declarando
encerrada a presente sessão extraordinária às 23h:20. Para constar
eu (a) Vereador Charles Lolli, 1º 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-

Visite o site oficial da Câmara:

www.cmserranegra.sp.gov.br
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Executivo participa de
Prefeitura remodela mais
lançamento de projeto de
um espaço de lazer
vicinais

O prefeito e o vice-prefeito
participaram do lançamento do
projeto ‘Pró Vicinais’ do governo
do Estado, no Palácio dos Bandeirantes, na segunda feira, 25. O
evento contou com a presença do
governador José Serra e do secretário dos Transportes Mauro Arce.
O projeto de recuperação de
vicinais do estado perfaz um total
de 2.117 km, atendendo 199 mu-

nicípios e beneficiando 8 milhões
de pessoas. A obra destinada para
Serra Negra é na estrada do Bairro da Serra, no total de 15 km.
O contrato com o Departamento
de Estradas e Rodagem – DER foi
assinado em 14 de maio deste
ano em um montante de aproximadamente R$ 3,5 milhões. O
serviço deverá ser iniciado em
agosto.

Serra Negra é
representada na FISPAL

A FISPAL Food Service –
Agência Internacional Privada de
Desenvolvimento do Mercado de
Alimentos, esteve em sua 23ª
edição e junto com ela aconte-

ceu a 2ª edição do Espaço Café
Brasil. O evento ocorreu entre os
dias 25 e 28 de junho em São
Paulo. Serra Negra participou da
feira com o Café D’Oraggio, que
é considerado por vários especialistas como um dos cinco melhores cafés gourmet produzidos

no Brasil.
Um estande foi montado
para representar a cidade e nele
foi veiculado um vídeo, produzido com o apoio da Prefeitura, que
mostrou a estância e a produção de café
para o público
visitante, estimando em 60
mil pessoas.
Para Marco Ant o n i o
Mastrandonakis,
diretor
da
FISPAL ‘o crescimento
do
mercado nacional de cafés de
qualidade no
food service não é passageiro e
só tende a aumentar com melhores serviços oferecidos ao consumidor, do produto ao atendimento’. O prefeito municipal e o
vice, além dos secretários de Turismo e Agricultura, prestigiaram
o evento na segunda feira, 25.

A praça localizada entre as
ruas Coronel Pedro Penteado,
Romeu de Campos Vergal e Jorge
Antonio José está sendo remodelada pela secretaria municipal de
Obras e Infra Estrutura. O local irá
receber novo piso, nova ilumina-

ção, além de paisagismo e bancos. A obra está sendo executada
com o apoio da iniciativa privada.
O serviço foi iniciado na terça feira, 26, e de acordo com o secretário da pasta, dentro de 20 dias será
concluído.

Prefeito estuda
viabilização de salão
comunitário e biblioteca

Na tarde de terça feira, 26,
o prefeito recebeu em seu gabinete representantes dos moradores dos loteamentos Nova
Serra Negra, Residencial das
Posses e Jardim Serra Negra,
que reivindicaram a construção
de um salão comunitário e uma

biblioteca para atender os três
loteamentos. O chefe do Executivo comprometeu-se em
analisar o pedido e estudar um
projeto viável que contemple as
três comunidades. Também estiveram presentes o vice-prefeito e dois vereadores.
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Serra Negra na ‘Quatro
Rodas’ e ‘Folha de São
Paulo’

Na edição do mês de julho da
revista ‘Quatro Rodas’, a estância
ganhou espaço na seção de turismo. Serra Negra foi indicada como
bom destino no inverno. As fontes, o comércio, os pontos turísticos e a programação de férias são
citados como boas razões para o
leitor vir a Serra Negra. De acordo
com o repórter responsável pela

gra ocupou uma página, que foi
patrocinada por alguns hoteleiros
do município.
Ainda na quarta feira, 27, o
prefeito concedeu entrevista para

FÉRIAS DE INVERNO

Grandes shows,
festival de humor e
muitas outras atrações
Nomes como Demônios da Garoa, Sérgio Loroza,
Pato Fu e Toni Angeli fazem
parte do Festival de Inverno deste ano. Atividades
diversificadas, semana
gastronômica e espaço de
lazer para crianças ajudam
a incrementar as atrações.
Praticamente todos os dias
do mês contarão com apresentações musicais nos
espaços públicos da cidade. A música erudita refina a programação e peças
teatrais trazem o melhor do
humor para Serra Negra.
Confira as opções desta
primeira semana.

a Rádio Eldorado AM São Paulo. Foi
gravado, via telefone, um boletim
informativo para ocupar o espaço
‘Estação Férias’.
publicação, ela foi feita com a intenção de mostrar que existem
opções interessantes de passeio
bastante próximas da capital e que
garantem diversão e lazer, tanto
quanto cidades concorridas do inverno paulista como Campos do
Jordão. Da nossa região, as cidades de Amparo e Itatiba também
foram mencionadas. Trata-se de
mídia espontânea viabilizada pela
Prefeitura.
Na quarta feira, 27, o jornal
‘Folha de São Paulo’ trouxe um
caderno especial sobre turismo
com diversas cidades. Serra Ne-

Presidente do Fundo Social
participa de programa de TV
A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Serra
Negra participará do programa
‘Notícias em Debate’ na TVB
Campinas, na próxima quarta
feira, 4. Os assuntos aborda-

dos serão a atuação da entidade no município e a divulgação
da cidade de forma geral, incluindo a programação das férias de inverno. O programa vai
ao ar às 13h20 pelo SBT.

Veja a programação completa no site da Prefeitura:
www.serranegra.sp.gov.br

