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Cerca de 780 famílias serão beneficiadas com
nova unidade de saúde no Alto das Palmeiras
Sede do PSF mudará para o prédio onde funcionava a APAE
Na segunda feira, 31, o prefeito assinou o
contrato com a Construtora Lazari Ltda que
realizará a obra de reforma no antigo prédio
da APAE, onde será a unidade de saúde do
bairro Alto das Palmeiras. Na ocasião a ordem
de serviço foi expedida e os serviços serão iniciados dia 14 de abril. A Prefeitura irá investir
R$ 144.731,45. A equipe técnica da secretaria
de Obras projetou a nova unidade com uma
recepção e sala de espera, sanitários, consultórios para clínica geral, ginecologia e odontologia, sala de procedimentos de enfermagem
e salas de observação e esterilização. Além
disso, o prédio contará com uma sala administrativa, um espaço para reuniões destinado aos
agentes comunitários e outro à comunidade e,
no piso inferior, copa, sanitários e dispensa de
medicamentos.
A Construtora terá contratualmente 90
dias para entregar a obra. O atual prédio da
unidade fica ao lado da escola municipal Profª.
Rosalba Perondini Salomão, que terá suas salas de aula ampliadas.
Atualmente o Posto possui cerca de 780
famílias cadastradas e oferece pronto atendimento para intercorrências, consultas para os
programas disponíveis na rede básica e visitas
domiciliares para pacientes acamados. De acordo com a enfermeira responsável pelo PSF,
Kátia Regina da Silva Dorigatti, a nova sede
melhorará significativamente o atendimento à
comunidade.

Secretaria da Saúde
ofereceu capacitação
referente à dengue para
agentes e líderes
comunitários
página 12

Antigo prédio da APAE será totalmente reformado
e dará lugar a uma unidade de Saúde

PAT oferece vagas para
Técnico de enfermagem (masculino),
Garçonete, Barman,
Auxiliar de auto elétrica,
Operador de caldeira,
Auxiliar de Farmacia (masculino),
Trabalhador Rural,
Encanador de aço inox,
Babá, Cabeleireira e Caseiro
Os interessados devem comparecer ao Posto de
Atendimento ao Trabalhador, na rua José Bonifácio,
283, Centro, munidos de RG e Carteira de Trabalho.

ATOS OFICIAIS
DO EXECUTIVO E
DO LEGISLATIVO
Leia nas páginas
internas
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Merendeiras tiveram
curso sobre manipulação
de alimentos

Sessenta merendeiras das
redes municipal e estadual participaram na quinta feira, 27, de um
curso de boas práticas em manipulação de alimentos, atendendo
a uma exigência da Vigilância Sanitária. O curso capacita os participantes nas boas práticas de manipulação, ou seja, nos requisitos
de organização e higiene, neces-

sários para garantir a qualidade e
segurança dos alimentos. As atividades teóricas foram aplicadas
no Centro de Informações Turísticas e as práticas na cozinha piloto
do município. O curso foi ministrado pela nutricionista da cidade
de Campinas Etelma Mendes Lopes
e contou com o auxílio de Débora
Pereira da Silva.

Serra Negra participa dos
Jogos Abertos
A fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude iniciou
dia 25 de março e atletas de Serra Negra estão participando nas
modalidades: atletismo masculino e feminino, basquete masculino, damas misto, futebol misto, natação, tênis de mesa e xadrez no masculino e feminino. A

secretaria municipal de Esportes
disponibilizou o estádio municipal Antonio Barbosa Pinto da
Fonseca para a partida de futebol entre Serra Negra e Amparo
no dia 13 de abril, domingo. Os
classificados na fase sub-regional seguem para a disputa regional.

JORI acontece este mês
Os Jogos Regionais do Idoso
promovido pelo Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São
Paulo acontecerá de 23 a 27 de abril
na cidade de Jundiaí. O grupo da

Melhor Idade de Serra Negra, o
‘Serra Azul’, participará do evento
apresentando-se em diversas modalidades, entre elas dança de salão e coreografia em grupo.
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Estado lança Campanha
do Agasalho 2008

A presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Serra Negra
participou na quinta feira, 3, do
lançamento oficial da Campanha
do Agasalho 2008, que ocorreu no
Palácio dos Bandeirantes e contou
com a participação do governador
José Serra e sua esposa Monica
Serra. Com o slogan ‘Campanha
do Agasalho 2008: quanto mais
gente mais quente’, o Estado pretende conseguir mais de 22 mil
peças. Em Serra Negra, a arrecadação no centro será dia 6 de
maio e nos bairros dia 10. A expectativa da entidade é iniciar a
distribuição dos primeiros malotes às famílias cadastradas já no
dia 7 de maio (quarta feira).
Durante o mês de abril, caixas
de coleta serão colocadas em estabelecimentos comerciais da cidade para que a população faça
suas doações.
Por vários anos consecutivos,
a campanha do Estado está a car-

go da DPZ Propaganda que, gratuitamente, desenvolve todas as
peças publicitárias, planos de
mídia e aciona suas parcerias em
produção. Para este ano, a DPZ
conta com a participação especial
das atrizes Regina e Gabriela
Duarte, mãe e filha, que cederam
suas imagens para os filmes e
material impresso (cartazes, revistas e jornais), além de spots de
rádio. Este ano, o Estado apresentou uma novidade que é o projeto
‘Esquenta’, cujo objetivo é promover a geração de renda. Trinta costureiras de comunidades carentes,
cadastradas nas escolas de samba Vai-Vai, Mocidade Alegre e Unidos da Vila Maria foram capacitadas para a confecção de peças de
agasalhos. De abril a junho, essas
costureiras participarão ativamente da campanha como produtoras
e serão remuneradas por empresários da iniciativa privada de São
Paulo.

Curso de fluxo de caixa
inicia-se 2ª feira
O Posto de Atendimento ao
Empreendedor oferece o curso ‘Fluxo de Caixa: como administrar’. O
investimento é de R$ 50,00 e o objetivo é abordar conceitos gerais, que
possibilitam aos participantes organizar registros e obter informações
gerenciais adequadas. O curso é voltado para empresários, gerentes e administradores de micro e pequenas
empresas. As atividades acontecerão
de 7 a 11 de abril, das 18h30 às
22h30, na sede da ACIA – Associa-

ção Comercial Industrial e Agrícola,
que fica a rua Paulina, 27.
O conteúdo programático compreende organizar os documentos
que dão origem aos registros de entradas e saídas de caixa; apurar os
saldos e elaborar um plano de compras; controlar as contas ‘a receber’ e ‘a pagar’; projetar o fluxo de
caixa e a utilização do dinheiro da
empresa. As vagas são limitadas e
as inscrições podem ser feitas pelo
telefone: 3842-2341.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.527

DE

25

DE MARÇO DE

2008

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)
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. 3.035 de 25 de março de
2008,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional
especial no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), destinado à
aquisição de equipamentos e obras para o Corpo de Bombeiros deste Município.
Art. 2º As despesas decorrentes com a abertura do presente crédito correrão
por conta da anulação parcial da dotação orçamentária 91 449051
154510006.1.004.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 25 de
março de 2008.
PAULO ROBERTO DELLA GUARDIA SCACHETTI
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica nesta mesma
data.
RODRIGO COVIELLO PADULA
- Secretário SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES
RESUMO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008
OBJETO: Aquisição de diversos tipos de material escolar e de escritório para
atender a rede de ensino infantil e fundamental do município.
DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17 de Abril de 2.008.
HORARIO: 09:00 horas.
Edital disponível na Prefeitura Municipal de 2ª a 6ª feiras das 09:00 às 11:00
e das 13:00 às 16:30 horas na Praça John F. Kennedy s/nº na cidade de Serra
Negra/SP ou endereço eletrônico www.serranegra.sp.gov.br , informações pelo
telefone (19) 3892-9630.
ERRATA
Na edição nº 95 de 28/03/08, onde se leu:
Homologando o procedimento de licitação referente a Tomada de Preços nº
005/2008 do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para execução das obras de infra-estrutura e pavimentação em
asfalto nas ruas do Loteamento Nossa Senhora de Lourdes neste município.
Leia-se:
Homologando o procedimento de licitação referente a Tomada de Preços nº
005/2008 do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para execução das obras de construção do Centro de Treinamento
Profissionalizante localizado na Avenida João Gerosa, neste município.

Na edição nº 95 de 28/03/08, onde se leu:
Tomada de Preços nº 005/2008
Objeto – Contratação de empresa especializada para execução das obras de
infra-estrutura e pavimentação em asfalto nas ruas do Loteamento Nossa
Senhora de Lourdes neste município.
Leia-se:
Tomada de Preços nº 005/2008
Objeto – Contratação de empresa especializada para execução das obras de
construção do Centro de Treinamento Profissionalizante localizado na Avenida
João Gerosa, neste município.
ADJUDICAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 01/04/08
Adjudicando o objeto do Convite nº 006/2008, à empresa Antonio Donizeti
Beltrami - ME pelo critério de menor preço, autorizando a lavratura do
respectivo contrato.

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 01/04/08
Adjudicando o objeto do Convite nº 007/2008, à empresa Kankenai
Construções e Empreendimentos Ltda pelo critério de menor preço global,
autorizando a lavratura do respectivo contrato.
HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 04/04/08
Homologando o procedimento de licitação referente ao Convite nº 006/
2008 do tipo menor preço, cujo objeto é aquisição de diversos tipos de
instrumentos musicais e acessórios através de Convenio PAIF.

Despacho do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
De 04/04/08
Homologando o procedimento de licitação referente ao Convite nº 007/
2008 do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para serviços de recuperação de asfalto em trechos das ruas
Maestro Ângelo Lamari, João Olivoto e Prefeito Braz Eduardo de Castro Blota,
neste município.
EXTRATO DE CONTRATO
Carta Convite nº 006/2008.
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Contratada – Antonio Donizeti Beltrami - ME
OBJETO: Aquisição de diversos tipos de instrumentos musicais e acessórios
através de Convenio PAIF.
Valor total – R$ 18.459,00
Prazo – 30 dias
Data da assinatura – 04/04/08

Carta Convite nº 007/2008
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Contratada – Kankenai Construções e Empreendimentos Ltda
Objeto – Contratação de empresa especializada para serviços de recuperação
de asfalto em trechos das ruas Maestro Ângelo Lamari, João Olivoto e Prefeito
Braz Eduardo de Castro Blota, neste município.
Valor total – R$ 79.409,80
Prazo – 30 dias
Data da assinatura – 04/04/08

Refis segue até o final do
mês

Vestibular da Uninter
será dia 13

O programa de refinanciamento de dívidas continua até o final
do mês de abril. Os contribuintes em débito com a municipalidade
devem procurar o setor de Tributação, no Paço municipal. O
parcelamento poderá ser feito à vista com desconto de 100% nas
multas e taxas, em 3 parcelas com desconto de 80% ou em 6 parcelas com desconto de 50%.

O grupo Uninter Facinter e Fatec Internacional ainda tem vagas
para o próximo processo seletivo que acontecerá em 13/04/2008.
Os cursos disponíveis são Pedagogia e Gestão de Processos Gerenciais,
este último reconhecido pelo MEC. Informações na secretaria da Educação: 3892-6408. As inscrições para o vestibular podem ser feitas
pelo 0800 702 0500 ou www.vestibularinternacional.com.br
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos vinte e quatro dias do mês de março, do ano de dois mil e oito, 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 7ª Sessão Ordinária, da 4ª 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
Mario Roberto Vitale Junior. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente
declarou aberta a sessão e convidou a todos, para juntos, rezarem o PaiNosso. Passou-se em seguida ao EXPEDIENTE: foram lidas, discutidas, votadas
e aprovadas, por unanimidade, as seguintes atas: 1) Ata da 6ª sessão ordinária,
realizada em 17 de março de 2008; 2) Ata da 4ª sessão extraordinária,
realizada em 18 de março de 2008. Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE
DO EXECUTIVO: Ofício nº 317/2008:- em resposta ao requerimento nº 95/
2008, de autoria do Vereador Mario Roberto Vitale Junior, que apresenta as
informações sobre a forma que é realizada a fiscalização das empresas
contratadas para executar as obras públicas em nosso município. Ofício nº
324/2008:- em resposta ao requerimento verbal encaminhado através do
ofício nº 201/2008, de autoria do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
que apresenta relação com os nomes dos funcionários públicos municipais
que estão nomeados em cargos de comissão. Ofício nº 326/2008:- em resposta
ao requerimento nº 92/2008, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário
Gianotti e outros, que apresenta as informações solicitadas sobre o regime
previdenciário dos funcionários públicos municipais. Ofício nº 316/2008:- em
resposta ao requerimento nº 108/2008, de autoria dos Vereadores Fátima do
Rosário Gianotti e outros, que informa sobre a impossibilidade de inserir a
funcionária Cláudia Cristina de Oliveira Costa no Plano de Carreira dos
Professores do Município, uma vez que o cargo de professor de educação
física não está incluso no referido plano. Ofício nº 325/2008:- em resposta ao
requerimento nº 82/2008, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti
e outros, que informa que os servidores municipais são remunerados de
conformidade com o disposto no artigo 7º, IV da Constituição Federal,
lembrando, ainda, que foi a atual Administração Municipal que fixou a data
base para a reposição salarial. Ofício nº 341/2008:- em resposta ao
requerimento nº 152/2008, de autoria do Vereador João Alcides Dei Santi e
outros, que esclarece que as informações solicitadas já foram apresentadas
através do ofício nº 324/2008. Ofício nº 320/2008:- em resposta à indicação
nº 030/2008, de autoria do Vereador Charles Lolli, que informa que há rede
de água instalada no Loteamento Recanto Querência. EXPEDIENTE DE
DIVERSOS: de início, o Exmo. Sr. 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 18 a 24 de março de 2008, dentre elas: TELEGRAMAS
INFORMANDO A LIBERAÇÃO DE VERBAS:- Do Ministério da Saúde – Secretaria
Executiva – Fundo Nacional da Saúde, informando a liberação de verbas,
referente ao pagamento de agentes comunitários de saúde – ACS –
competência 02/2008 UF SP, no valor de R$ 7.980,00. OFÍCIOS:- a) Ofício nº
095/2008, do Exmo. Sr. Deputado Federal Ricardo Nagib Izar, ao Vereador
Celso Bueno Corchetti, com o seguinte conteúdo: “Caro Vereador Celso Bueno
Corchetti, registro, com satisfação, o recebimento de seu fax, referente ao
Projeto de Lei nº 15, de 2008, de sua autoria, em que é proposto o nosso
nome para designar o Próprio Municipal, na Praça Sesquicentenário. Agradeço
ao caro amigo e correligionário pela iniciativa. Solicito ao ilustre Vereador que
faça chegar à presidência e aos demais membros da Câmara Municipal de
Serra Negra a manifestação dos meus sinceros sentimentos de orgulho e
satisfação pela honrosa homenagem proposta pela referida proposição.
Cordialmente, Ricardo Izar, Deputado Federal”. b) Ofício nº 016/2008 – DC,
do Sr. Alexandre da Cunha Moreira, Diretor Municipal de Cultura da Prefeitura
Municipal de Serra Negra, agradecendo pelo requerimento de congratulações
e aplausos de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti pela realização do I
Concurso de Prosa e Poesia “Odilon Souza Lemos”.Todos os documentos ficaram
à disposição dos nobres Vereadores junto à Mesa Diretora. MENSAGENS E
PROJETOS DO EXECUTIVO: Mensagem nº 12/2008, que autoriza a abertura
de crédito adicional especial no valor de R$ 85.000,00, destinado à aquisição
de equipamentos de obras para o Corpo de Bombeiros. Mensagem nº 13/

2008, que encaminha o projeto de lei nº 25, de 18 de março de 2008, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar financeiramente as vítimas e
proprietários que não tenham condições econômicas de procederem os reparos
ou reformas nos imóveis que sofreram danos em decorrência das chuvas
ocorridas no mês de março do corrente, e dá outras providências. Mensagem
nº 14/2008, que encaminha o projeto de lei complementar nº 03, de 18 de
março de 2008, que concede reajuste salarial ao quadro de pessoal, nos termos
dos artigos 37, X, da Constituição Federal. PROJETOS DA MESA E DOS
VEREADORES: Projeto de Lei nº 26, de 2008, de autoria do Vereador Marcos
Teseu Bailão Testa, que denomina a Estrada Municipal localizada no Bairro
das Tabaranas com o nome de “Estrada Municipal Ronald Golias”. Projeto de
Lei nº 27, de 2008, de autoria do Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que
denomina a Estrada Municipal localizada no Bairro da Serra de Baixo com o
nome de “Estrada Municipal Jorge Sidney Coli”. Projeto de Lei nº 28, de 2008,
de autoria dos Vereadores Maria Aparecida Bento Postali e Deoclécio Anghinoni,
que denomina a Rua 2-B do Loteamento Estância Serra Negra com o nome de
“Rua Hamilton Postali”. Projeto de Lei nº 29, de 2008, de autoria da Vereadora
Maria Aparecida Bento Postali, que denomina a Rua 06 do Jardim Serra Negra
com o nome de “Rua Julia Lugli Salomão”. Projeto de Lei nº 30, de 2008, de
autoria do Vereador Deoclécio Anghinoni, que denomina a Rua “D” do
Loteamento Vale do Sol, com o nome de “Rua Gilberto de Salvi Del Buono”.
Projeto de Lei nº 31, de 2008, de autoria do Vereador Deoclécio Anghinoni,
que denomina a Praça Pública localizada na Vila Dirce com o nome de “Praça
João Nunciaroni”. Projeto de Lei nº 32, de 2008, de autoria do Vereador
Deoclécio Anghinoni, que denomina a Travessa da Rua José Pinton com o
nome de “Rua Eliane Oraggio Beraldi”. PROJETOS DE RESOLUÇÃO E DECRETO
LEGISLATIVO: Projeto de Resolução nº 01/2008, de autoria da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Serra Negra, que concede licença do cargo de Vereador
e de 1º Vice– Presidente da Câmara Municipal e dá outras providências. Projeto
de Decreto Legislativo nº 10/2008, de autoria dos Vereadores Fátima do Rosário
Gianotti, João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que concede
o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor Manoel de Oliveira. Projeto
de Decreto Legislativo nº 11/2008, de autoria dos Vereadores Marcos Teseu
Bailão Testa e Mario Roberto Vitale Junior, que concede o Título Honorífico de
Cidadão Serrano ao senhor deputado Dr. Marcos Zerbini. INDICAÇÕES:
Indicação nº 053/2008, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti,
que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de
passar a máquina motoniveladora nas Estradas do Bairro da Serra, onde os
veículos escolares trafegam, transportando alunos para a Escola Estadual
“Profª. Franca Franchi”. Indicação nº 054/2008, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as
possibilidades de construir um muro na Rua Antonio Ricci, ao lado do rio, local
onde há um gramado, pois, com as fortes chuvas, corre-se o risco do rio
transbordar e alagar a rua. Indicação nº 055/2008, de autoria do Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que
verifique as possibilidades de passar a máquina motoniveladora e cascalhar
toda a extensão da Estrada Municipal Antonio Perli, ao lado da engarrafadora
Acqua Única. Indicação nº 056/2008, de autoria da Vereadora Maria Aparecida
Bento Postali, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades de realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua
Ver. Marcos Ducceschi, localizada no Alto das Palmeiras, bem como o corte do
mato existente no mesmo local. Indicação nº 057/2008, de autoria da
Vereadora Maria Aparecida Bento Postali, que indica ao Sr. Prefeito Municipal,
para que estude as possibilidades de proceder ao corte do mato existente na
Unidade Básica de Saúde do Alto das Palmeiras, bem como na creche existente
ao lado, eis que o mato está muito alto e existem crianças no local, tornandoo perigoso. Indicação nº 058/2008, de autoria da Vereadora Maria Aparecida
Bento Postali, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as
possibilidades de escalar, ao menos duas vezes por semana, um pediatra no
Posto de Saúde do Bairro da Serra. Após a leitura das indicações, o Exmo. Sr.
Presidente determinou o encaminhamento das indicações aos setores
competentes, para, dentro do possível, serem adotadas as medidas cabíveis
e pertinentes. Não havendo nenhum Vereador inscrito no Pequeno Expediente,
passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES:
Requerimento nº 167/2008, de autoria da Vereadora Fátima do Rosário Gianotti
e outros, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa
de Leis, qual o critério adotado para a inclusão do servidor público municipal
no Regime de Previdência Municipal (SERPREV) ou no Regime Geral de
Previdência Social (INSS). Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 168/2008, de autoria da Vereadora Fátima do
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Rosário Gianotti e outros, que solicita ao SERPREV, para que informe a esta
Casa de Leis, no caso dos funcionários públicos municipais ativos que possuem
o Regime Previdenciário Municipal (SERPREV), se há a possibilidade de
informarem se os agregados podem ser beneficiados com o Plano de Saúde,
ou seja, se há a possibilidade de inclusão de dependentes para fins de
assistência médica. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 179/2008, de autoria do Vereador João Alcides
Dei Santi e outros, que reitera ao Sr. Prefeito Municipal, o requerimento nº
152/2008, através do qual foi solicitada a relação que discrimine todos os
funcionários que estejam na ativa e sejam comissionados, bem como os que
estão em regime de contrato na Prefeitura Municipal de Serra Negra,
discriminando o nome completo de cada servidor e, também, o respectivo
cargo/função, referência e quais os locais (repartições) em que estão lotados.
Posto em discussão, usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi,
apresentando as justificativas cabíveis e pertinentes quanto ao presente
requerimento, informando que reiterou as informações, haja vista que o Chefe
do Poder Executivo não as respondeu completamente quando da primeira
solicitação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Exmo. Sr. Presidente procedeu à leitura do requerimento de autoria do Vereador
Mario Roberto Vitale Junior, que solicita a concessão de licença das funções
atinentes a seu mandato, sem remuneração, para tratar de interesses
particulares inadiáveis, pelo prazo de trinta dias, a partir do dia 25/03/2008.
Em seguida, foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de
Justiça e Redação que, dentre outros aspectos, opinou pela elaboração de
Projeto de Resolução, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra Negra,
cumprindo com as disposições ditadas pelo Regimento Interno da Casa. Posto
em discussão o requerimento de licença e o parecer da Comissão de Justiça e
Redação, foram aprovados por unanimidade. Em questão de ordem, o Vereador
Marcos Teseu Bailão Testa teceu esclarecimentos sobre os vários procedimentos
constantes do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do
Município de Serra Negra, no caso de solicitação de licença de Vereador, que
são contraditórios e conflitantes entre si, gerando a necessidade de ser revisto
e reformado o Regimento Interno desta Casa, visando tornar os trabalhos
legislativos mais dinâmicos e eficientes. REQUERIMENTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: Requerimento nº 169/2008, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, que solicita consignação em ata, de votos
de congratulações e aplausos para com o Prefeito Municipal da Estância de
Serra Negra, que no último dia 19 de março inaugurou a Central de
Monitoramento, que está equipada com oito câmeras em diversos pontos da
cidade e um monitor de 42 polegadas. Posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 170/2008, de autoria do Vereador
Celso Bueno Corchetti, que solicita consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com o Prefeito Municipal da Estância De Serra
Negra, Vice-Presidente da APRECESP, que no último final de semana, esteve
presente na primeira reunião da nova diretoria da Associação das Prefeituras
Cidades Estâncias de São Paulo, realizada em nosso Município. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 171/
2008, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti, que solicita consignação
em ata, de votos de congratulações e aplausos para com o Grupo Ityruna
Arte, que nos dias 20 e 23 de março apresentou na Praça Barão do Rio Branco
a Encenação da Paixão de Cristo. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 172/2008, de autoria do Vereador Celso
Bueno Corchetti, que solicita consignação em ata, de votos de congratulações
e aplausos para com o Jornal Cidade, pela primeira edição oficial do “Cidadinha”,
publicado no dia 20 de março de 2008, envolvendo grande número de
estudantes de nosso Município, convidando-os a participar da criação e
elaboração deste jornal que é voltado ao público jovem. Posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 173/2008, de autoria
do Vereador Celso Bueno Corchetti, que solicita consignação em ata, de
votos de congratulações e aplausos para com a atleta Tatiana Rosa, que
competiu pelo Serra Negra Esporte Clube, no último dia 16 de março, na
Etapa do Circuito 2008 da Associação Regional de Natação, na cidade de
Atibaia. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 174/2008, de autoria do Vereador Celso Bueno Corchetti,
que solicita consignação em ata, de votos de congratulações e aplausos
para com o Município de Lindóia, que no último dia 21 de março comemorou
o seu 43º aniversário de emancipação política. Posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 178/2008, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, que solicita consignação em ata, de votos de
congratulações e aplausos para com a jovem Patrícia Gonzaga Machado, por

sua formatura em Administração de Empresas, pela Faculdade Magister/São
Paulo, cuja colação de grau ocorreu no dia 14 de março de 2008. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS DE
PESAR: Requerimento nº 175/2008, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, que solicita votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Antonio
Lúcio de Moraes. Requerimento nº 176/2008, de autoria da Câmara Municipal
de Serra Negra, que solicita votos de profundo pesar pelo falecimento do
Senhor Luiz Francisco Filippi Silotto. Requerimento nº 177/2008, de autoria
da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita votos de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora Adélia do Carmo de Oliveira. Em seguida, o Exmo.
Sr. 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, discorreu sobre a importância de ser realizada
melhorias na iluminação pública em vários Bairros, bem como a capinagem
do mato em diversos locais da nossa cidade. Após, procedeu à leitura do
ofício especial encaminhado pelo 2º Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, Deputado Edmir Chedid, comentando sobre a nova
Agência Ambiental Paulista no Município de Bragança Paulista, para o
atendimento da região Bragantina e Circuito das Águas. Em seguida, procedeu
a leitura da notícia veiculada pelo Jornal “O Serrano” na internet, intitulada
“Polícia Militar recolheu veículo da Prefeitura em blitz”, mencionando que, de
acordo com a notícia, o motivo do recolhimento do veículo foi em virtude do
mesmo estar com o licenciamento atrasado desde o ano de 2001. Logo após,
discorreu que as notícias veiculadas na última edição na coluna “Parabólica”,
publicada pelo Jornal Onda Verde. Em aparte, o Vereador Charles Lolli discorreu
sobre a suposta irregularidade na documentação do veículo da Prefeitura
Municipal deve ser investigada e os fatos apurados, enfatizando também, que
o Vereador João Alcides Dei Santi, enquanto Prefeito Municipal durante os
meses de janeiro a março de 2005, não tomou as providências cabíveis para
solucionar o suposto problema da documentação do veículo. Em aparte, o
Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca discorreu que o Vereador João Alcides
Dei Santi, enquanto Prefeito Municipal de Serra Negra no exercício de 2005,
priorizou a solução de outros problemas inadiáveis e urgentes da Administração
Municipal. Novamente com a palavra, o Vereador João Alcides Dei Santi finalizou
discorrendo sobre vários assuntos referentes ao atual cenário político e
administrativo do nosso Município. Usou da palavra o Vereador Marcos Teseu
Bailão Testa que, após agradecer a presença de todos, enfatizou que o Poder
Legislativo está lutando para que haja um trabalho pró-cidadania, para que o
desenvolvimento do Município se dê da melhor forma possível. Mencionou
ainda, que as manifestações de caráter pessoal, eleitoreiro e de extrema
baixeza, proferidas pelos Vereadores João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca, durante a presente sessão, devem ser extintas, para dar
espaço à continuidade dos bons trabalhos desenvolvidos por esta Casa de
Leis. Informou que há um enorme desrespeito por parte do Vereador João
Alcides Dei Santi à população, ao afirmar que os candidatos que tiveram suas
contas rejeitadas por esta Casa de Leis, poderão disputar normalmente o
pleito nas próximas eleições municipais. Em seguida, proferiu à leitura dos
comentários/entendimento proferido pelo renomado advogado, Dr. Alberto
Rollo, especialista da área eleitoral e advogado do Vereador João Alcides Dei
Santi, referente à recente Resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral,
ressaltando que poderão ficar privados da disputa para reeleição, centenas
de Prefeitos e Vereadores por todo o Brasil, que tiveram as contas públicas
julgadas irregulares, o que implicará, em Serra Negra, no impedimento dos
Prefeitos responsáveis pelas contas da Prefeitura Municipal, referente ao
exercício de 2005 em disputarem as eleições de 2008, situação esta em que
se enquadra o Vereador João Alcides Dei Santi. Usou da palavra o Vereador
Celso Bueno Corchetti, que iniciou agradecendo a presença de todos e, em
seguida, discorreu sobre os seus requerimentos de congratulações e aplausos
já aprovados, bem como sobre os projetos que visam homenagear ilustres
personalidades do nosso Município, que serão discutidos e votados nesta sessão
ordinária. Usou da palavra o Vereador Mario Roberto Vitale Junior, que iniciou
agradecendo a presença de todos e, após, mencionou que deve haver, acima
de tudo, o necessário respeito entre os Vereadores durante os calorosos
discursos proferidos durante os trabalhos nesta Casa de Leis. Em seguida,
informou que verificou as acusações lançadas pelos Vereadores João Alcides
Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, durante a sessão do dia 17 de
março, sobre a suposta escassez de medicamentos nos Postos e Saúde do
nosso Município, constatando que há medicamentos similares aos que alegaram
estar em falta. Solicitou, diante destes fatos, que os Vereadores comprovem
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as alegações antes de trazê-las a esta Casa de Leis, para não divulgarem
informações totalmente distorcidas e errôneas à população Serra-negrense.
Usou da palavra o Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que agradeceu
a presença de todos e, após, discorreu que a atual Administração Municipal
que não oferece qualquer condição de trabalho e mínima infra-estrutura à
Guarda Municipal de Serra Negra, tecendo inúmeros comentários a respeito.
Não havendo mais nenhum Vereador inscrito no Grande Expediente, o Exmo.
Sr. Presidente suspendeu a sessão por 15 minutos. Retomados os trabalhos,
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 a inversão da pauta, para
que os projetos de decreto legislativo fossem discutidos e votados antes dos
projetos de lei. Após a consulta e concordância de todos os Vereadores, o
Exmo. Sr. Presidente deferiu o pedido. Em seguida, passou-se à discussão e
votação dos projetos constantes da pauta: I - Discussão e votação única do
projeto de decreto legislativo nº 04/2008, de autoria dos Vereadores Fátima
do Rosário Gianotti, João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
que concede Medalha de Mérito Fundador “Lourenço Franco de Oliveira” ao
senhor Pedro Leme de Assis. Primeiramente foi proferida à leitura do parecer
elaborado pela Comissão de Justiça e Redação. Posto em discussão, usou da
palavra a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, que procedeu à leitura da
justificativa deste projeto que descreve a exemplar história de vida pessoal e
profissional do ilustre senhor Pedro Leme de Assis. Finalizou solicitando a
todos os Vereadores a aprovação deste projeto. Usaram da palavra os
Vereadores Mario Roberto Vitale Junior, Celso Bueno Corchetti, Marcos Teseu
Bailão Testa, Charles Lolli, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, Maria Aparecida
Bento Postali, Deoclécio Anghinoni e João Alcides Dei Santi, todos tecendo
diversos elogios ao homenageado, discorrendo sobre suas profícuas realizações
como um brilhante combatente na 2ª Guerra Mundial. Posto em votação, foi
aprovado por unanimidade. II - Discussão e votação única do projeto de decreto
legislativo nº 05/2008, de autoria dos Vereadores Fátima do Rosário Gianotti,
João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que concede Título
Honorífico de “Cidadã Serrana” a senhora Maria Salete Coli Padula.
Primeiramente foi proferida à leitura do parecer elaborado pela Comissão de
Justiça e Redação. Posto em discussão, usou da palavra a Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti, que procedeu à leitura da justificativa do presente projeto,
que descreve a exemplar história de vida pessoal e profissional da ilustre
homenageada. Finalizou solicitando a todos os Vereadores a aprovação deste
projeto, eis que a homenageada em muito contribuiu para o desenvolvimento
de nosso município. Usaram da palavra os Vereadores Celso Bueno Corchetti,
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, Marcos Teseu Bailão Testa, João Alcides Dei
Santi, Charles Lolli, Maria Aparecida Bento Postali, Mario Roberto Vitale Junior
e Deoclécio Anghinoni, todos tecendo calorosos elogios à homenageada,
discorrendo sobre suas profícuas realizações como professora de artes e outras
relevantes funções na área da educação, sendo um exemplo a ser seguido,
diante de sua força, determinação, coragem, luta, trabalho, empenho e
dedicação. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. III - Discussão e
votação única do projeto de decreto legislativo nº 06/2008, de autoria dos
Vereadores João Alcides Dei Santi, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e Fátima
do Rosário Gianotti, que concede Título Honorífico de “Cidadã Serrana” a
senhora Teresa Olívia de Freitas Carlos. Primeiramente foi proferida à leitura
do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação. Posto em discussão,
usou da palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, que procedeu à leitura da
justificativa deste projeto de decreto legislativo, que descreve de forma
brilhante, a história de vida pessoal e profissional da ilustre homenageada.
Finalizou solicitando a todos os Vereadores a aprovação deste projeto, eis que
a homenageada em muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso
Município. Usaram da palavra os Vereadores Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
Fátima do Rosário Gianotti, Charles Lolli, Celso Bueno Corchetti, Maria
Aparecida Bento Postali, Mario Roberto Vitale Junior, Deoclécio Anghinoni e
Marcos Teseu Bailão Testa, todos tecendo calorosos elogios à homenageada,
discorrendo que certamente esta é uma justa homenagem a senhora Teresa
Olívia de Freitas Carlos, eis que incansavelmente trabalha para o
desenvolvimento do nosso Município. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. IV - Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo
nº 07/2008, de autoria dos Vereadores Fátima do Rosário Gianotti, João Alcides
Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que concede Título Honorífico de
“Cidadã Serrana” a senhora Iracy Domingos Da Silva Perli. Primeiramente foi
proferida à leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação.
Posto em discussão, usou da palavra a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti,

que procedeu à leitura da justificativa deste projeto de decreto legislativo,
que descreve, de forma brilhante, a história de vida pessoal e profissional da
senhora Iracy Domingos da Silva Perli. Usaram da palavra os Vereadores Felipe
Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides Dei Santi, Charles Lolli, Celso Bueno
Corchetti, Maria Aparecida Bento Postali, Mario Roberto Vitale Junior, Deoclécio
Anghinoni e Marcos Teseu Bailão Testa, todos tecendo efusivos elogios à
homenageada, discorrendo que certamente esta é uma justa homenagem a
senhora Iracy Domingos da Silva Perli, eis que incansavelmente trabalha para
o desenvolvimento do nosso Município, sendo um exemplo de luta, trabalho,
coragem, empenho e determinação. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. V - Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo
nº 08/2008, de autoria dos Vereadores Fátima do Rosário Gianotti, João Alcides
Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que concede Título Honorífico de
“Cidadão Serrano” ao senhor Silvio de Godoi. Primeiramente foi proferida à
leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação. Posto em
discussão, usou da palavra a Vereadora Fátima do Rosário Gianotti, que
procedeu à leitura da justificativa do presente projeto, que relata a exemplar
história de vida pessoal e profissional do ilustre senhor Silvio de Godoi. Finalizou
solicitando a todos os Vereadores a aprovação deste projeto, eis que o
homenageado em muito contribui para o desenvolvimento do nosso Município.
Usaram da palavra os Vereadores Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides
Dei Santi, Mario Roberto Vitale Junior, Deoclécio Anghinoni e Marcos Teseu
Bailão Testa Charles Lolli, Celso Bueno Corchetti e Maria Aparecida Bento
Postali, todos tecendo efusivos elogios ao homenageado, discorrendo que
certamente esta é uma justa homenagem ao senhor Silvio de Godoi, eis que
incansavelmente trabalha para o desenvolvimento de nossa cidade, sendo
um exemplo de luta, trabalho, honestidade, força e determinação. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. VI - Discussão e votação única do
projeto de decreto legislativo nº 09/2008, de autoria dos Vereadores Fátima
do Rosário Gianotti, João Alcides Dei Santi e Felipe Amadeu Pinto da Fonseca,
que concede Título Honorífico de “Cidadã Serrana” à Senhora Luciane Bruni.
Primeiramente foi proferida à leitura ao parecer elaborado pela Comissão de
Justiça e Redação. Posto em discussão, usou da palavra a Vereadora Fátima
do Rosário Gianotti, que procedeu à leitura da justificativa do presente projeto,
que descreve a brilhante história de vida pessoal e profissional da jovem
Luciane Bruni. Usaram da palavra os Vereadores Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca, João Alcides Dei Santi, Celso Bueno Corchetti, Marcos Teseu Bailão
Testa, Charles Lolli, Maria Aparecida Bento Postali, Celso Bueno Corchetti,
Mario Roberto Vitale Junior e Deoclécio Anghinoni, todos tecendo inúmeros e
calorosos elogios à homenageada, discorrendo que certamente esta é uma
justa homenagem à jovem Luciane Bruni. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Exmo Sr. Presidente colocou em votação a
prorrogação da presente sessão por mais 90 minutos, sendo a mesma aprovada
por unanimidade. VII - 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 24/2008,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito
adicional especial. Primeiramente, foi proferida à leitura do parecer elaborado
pela Comissão de Justiça e Redação e, após, do parecer elaborado pela
Comissão de Finanças e Orçamento. Posto em discussão, usou da palavra o
Vereador Marcos Teseu Bailão Testa, esclarecendo que o projeto em questão
visa buscar autorização deste Poder Legislativo, para que o Poder Executivo
possa realizar a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que será destinado à aquisição de
equipamentos, obras e infra-estrutura para o Corpo de Bombeiros do Município
de Serra Negra, possibilitando a concretização de importantes melhorias. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. VIII - 1ª Discussão e votação do
projeto de lei nº 25/2008, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza
o Poder Executivo Municipal a auxiliar financeiramente as vítimas e proprietários
que não tenham condições econômicas de procederem os reparos ou reformas
nos imóveis que sofreram danos em decorrência das chuvas ocorridas no mês
de março do corrente, e dá outras providências. Primeiramente, foi proferida
à leitura do parecer conjunto elaborado pelas Comissões de Justiça e Redação;
Finanças e Orçamento; Saúde e Política Social; e Política Urbana e Meio
Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão,
usou da palavra o Vereador Charles Lolli, Mario Roberto Vitale Junior, Celso
Bueno Corchetti e Marcos Teseu Bailão Testa, todos esclarecendo e comentando
que este projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a auxiliar
financeiramente as vítimas e proprietários que não tenham condições
econômicas de procederem os reparos ou reformas nos imóveis que sofreram
danos em decorrência das chuvas ocorridas no mês de março do corrente.
Mencionou ainda que, conforme noticiado pela imprensa escrita e falada, na
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última semana, em virtude de chuvas sazonais, houve em Serra Negra
desmoronamentos em vários pontos da nossa cidade, principalmente no Bairro
São Luiz, que geraram destruição e abalos estruturais em algumas residências.
Disse que houve prejuízos materiais nas residências, cujas famílias de baixa
renda não conseguirão reerguer, reparar ou mesmo reformar as suas
residências, ficando elas desabrigadas ou correndo certos riscos referentes à
segurança física. Por isso, entendeu que o Poder Executivo Municipal deve,
dentro do possível, contribuir com estas famílias, disponibilizando meios
econômico-financeiros para realizarem os reparos e as reformas necessárias,
visando a aliviar os danos gerados em decorrência das chuvas. Usou da palavra
o Vereador João Alcides Dei Santi, informando que o auxilio disposto neste
projeto de lei somente será concedido às vítimas que comprovadamente, após
análise da comissão que será especialmente formada, não disponham de
condições financeiras para a reparação dos danos sofridos, evitando-se que
haja favorecimento às famílias que não sofreram qualquer prejuízo em virtude
daquelas chuvas. Usou da palavra os Vereadores Fátima do Rosário Gianotti e
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, ambos discorrendo que esta verba será
muito bem aplicada pelo Poder Executivo Municipal, contribuindo para amenizar
os problemas sofridos por estas famílias, causados pelas chuvas. Posto em
votação, foi aprovado por unanimidade. IX - 1ª Discussão e votação do projeto
de lei complementar nº 03/2008, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que concede reajuste salarial ao quadro de pessoal, nos termos do artigo 37,
X, da Constituição Federal. Primeiramente, foi proferida à leitura do parecer
elaborado pela Comissão de Justiça e Redação e, após, do parecer elaborado
pela Comissão de Finanças e Orçamento. Posto em discussão, usaram da
palavra os Vereadores João Alcides Dei Santi, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca
e Fátima do Rosário Gianotti, todos discorrendo que o reajuste salarial acordado
entre o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais (SINDIÇU) e o Poder
Executivo Municipal é muito irrisório. Deixaram consignado que entendem
que seria necessário um reajuste mais decente aos funcionários públicos
municipais, porém, tal iniciativa cabe ao Sr. Prefeito Municipal. Ressaltaram
que votariam pela aprovação deste pequeno reajuste pois, se rejeitado for,
não haverá qualquer reajuste aos funcionários públicos do Município. Por fim,
solicitaram ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que estude as
possibilidades de aumentar o valor monetário das cestas básicas entregues
aos funcionários públicos municipais. Usou da palavra os Vereadores Charles
Lolli, Marcos Teseu Bailão Testa e Mario Roberto Vitale Junior, todos discorrendo
que é do conhecimento geral que foram mantidos diversos contatos entre o
Poder Executivo Municipal e o Sindicato dos Servidores (SINDIÇU), tendo
ficado decidido que os vencimentos seriam reajustados na medida do possível,
sendo tal reajuste na porcentagem de 4,46%, para toda a categoria, retroativo
na folha de pagamento do mês de março de 2008. Enfatizaram que o projeto
beneficia os servidores de ambos os Poderes Municipais, ou seja, do Executivo
e do Legislativo, e desde que chega a esta Casa de Leis, deve ter a previsão
orçamentária suficiente para suportar o impacto financeiro proposto. Assim,
este projeto repõe as perdas salariais decorrentes da inflação, através do
qual o Poder Executivo mantém seu compromisso de atualizar os vencimentos
dos servidores. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida,
foi proferida à leitura da emenda nº 05/2008, de autoria da Comissão de
Justiça e Redação, que inclui no artigo 1º do projeto de lei complementar nº
03/2008, os funcionários em regime celetista da municipalidade e, no artigo
2º do mesmo projeto, os funcionários dos cargos em regime efetivo e celetista
da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra e das Autarquias
Municipais. Posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. X –
Discussão e votação única do Projeto de Resolução nº 01/2008, de autoria da
Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, que concede
licença do cargo de Vereador e de 1º Vice- Presidente da Câmara Municipal e
dá outras providências. Primeiramente, foi proferida a leitura ao parecer
elaborado pela Comissão de Justiça e Redação. Posto em discussão, usou da
palavra o Vereador João Alcides Dei Santi, que solicitou explicações gerais
sobre o referido projeto de resolução. Usou da palavra o Vereador Mario Roberto
Vitale Junior, que apresentou as justificativas que o levou a apresentar a
solicitação de licença do cargo de Vereador, pelo prazo de trinta dias. Posto
em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum Vereador
inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado, o Exmo.
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os Senhores
Vereadores para a próxima sessão extraordinária a realizar-se logo após o
término desta sessão ordinária, declarando-a encerrada às 01:00h do dia 25
de março de 2008. 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.
ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos vinte e cinco dias do mês de março, do ano de dois mil e oito, às 01:01h,
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 5ª Sessão Extraordinária da 4ª 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
Mario Roberto Vitale Junior. Havendo número regimental o Exmo. Sr. Presidente
declarou aberta a presente sessão. Em se tratando de sessão extraordinária,
passou-se imediatamente à ORDEM DO DIA, da qual constou dos seguintes
itens: I - 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 24/2008, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial.
Por se tratar de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos
pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. II 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 25/2008, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar
financeiramente as vítimas e proprietários que não tenham condições
econômicas de procederem reparos ou reformas nos imóveis que sofreram
danos em decorrência das chuvas ocorridas no mês de março do corrente, e
dá outras providências. Por se tratar de segunda discussão votação, foi
dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade. III - 1ª Discussão e votação do projeto de lei complementar
nº 03/2008, de autoria do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste
salarial ao quadro de pessoal, nos termos do artigo 37, X, da Constituição
Federal. Por se tratar de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura
dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
Inscrito nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, o Vereador Felipe Amadeu Pinto da
Fonseca, que discorreu, conforme seu entendimento, sobre o mau desempenho
da atual Administração Municipal em diversas áreas, principalmente com
relação à Guarda Municipal, haja vista que estes importantes profissionais
trabalham sem qualquer infra-estrutura necessária para realizarem suas
relevantes funções. Usou da palavra o Vereador Deoclécio Anghinoni, dizendo
ser de seu entendimento que a atual Administração Municipal vem realizando
importantes e profícuos trabalhos para o desenvolvimento do nosso Município.
Finalizou tecendo elogios ao 1º Vice- Presidente da Casa, Vereador Mario
Roberto Vitale Junior, pelos profícuos trabalhos e ações realizadas, pelo apoio
incondicional e, também, pela valiosa e estimada amizade. Usou da palavra o
Vereador Mario Roberto Vitale Junior, que agradeceu o apoio de todos os
Vereadores à sua pessoa, agradecendo pela aprovação de sua solicitação de
licença, pelo período de trinta dias. Após, agradeceu e elogiou os trabalhos
desenvolvidos pelo Vereador Deoclécio Anghinoni, que sempre trabalha visando
o bem comum e o pleno desenvolvimento de nossa cidade. Finalizou enfatizando
sobre a criação do “PSDB Jovem” em nosso Município, desejando sucesso a
todos os jovens que participarão desta nova e importante empreitada política.
Não havendo mais 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 próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 31 de março
de 2008, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente
sessão extraordinária às 01:28h. 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.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 219, DE 2008.
Autoria: Verª Fátima do Rosário Gianotti,
Ver. João Alcides Dei Santi e
Ver. Felipe Amadeu Pinto da Fonseca.
(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao
MANOEL DE OLIVEIRA).

senhor
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor
MANOEL DE OLIVEIRA.
Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, especialmente
convocada para esse fim.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 1º de abril
de 2008.

VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal

VEREADOR CHARLES LOLLI
Secretário da Mesa Diretora
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE GODOY
Secretário Geral Administrativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 220, DE 2008.
Autoria: Ver. Marcos Teseu Bailão Testa e
Ver. Mario Roberto Vitale Junior.
(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor
doutor
MARCOS
ZERBINI,
Deputado Estadual).
FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor
doutor MARCOS ZERBINI, Deputado Estadual.
Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, especialmente
convocada para esse fim.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 1º de abril
de 2008.

VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal

VEREADOR CHARLES LOLLI
Secretário da Mesa Diretora
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE GODOY
Secretário Geral Administrativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 221, DE 2008.
Autoria: Ver. João Alcides Dei Santi e
Ver. Charles Lolli.

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor
BENEDITO ANTÔNIO DE SOUSA).
FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor
BENEDITO ANTÔNIO DE SOUSA.
Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, especialmente
convocada para esse fim.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 1º de abril
de 2008.

VEREADOR MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal

VEREADOR CHARLES LOLLI
Secretário da Mesa Diretora

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE GODOY
Secretário Geral Administrativo
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA NEGRA
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA, por seu Presidente, Vereador Marcos Teseu Bailão
Testa, faz saber que realizará audiência pública, nos termos do
artigo 77 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, no
dia 08 de abril de 2008, terça-feira, a partir das 19:30 horas, na
sua sede, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro
de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07,
quando será analisado e avaliado o projeto de lei n.º 13/2008, de
autoria dos Vereadores João Alcides Dei Santi, Felipe Amadeu Pinto
da Fonseca e Fátima do Rosário Gianotti, que dispõe sobre o funcionamento de farmácias e drogarias no Município de Serra Negra e
dá outras providências. Serra Negra, 28 de março de 2008.
Vereador MARCOS TESEU BAILÃO TESTA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra

Procure o Banco do Povo Paulista

3842-2678
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

Telefones úteis:


Prefeitura Municipal:
3892-9600
Câmara Municipal:
3892-2024
Guarda Municipal:
153
Pronto-Socorro:
3892-1888
PROCON:
3892-6561
Banco do Povo:
3842-2678
Vigilância Sanitária:
3842-2005
Conselho Tutelar:
3892-3050
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VISA faz treinamento
contra dengue
A secretaria municipal
da Saúde, através da Vigilância Sanitária, realizou na
manhã desta sexta feira 4,
no Centro de Informações
Turísticas, uma capacitação
referente à dengue com os
agentes comunitários dos
Postos de Saúde da Família
e representantes de bairros. Cerca de 30 pessoas
participaram do evento.
No próximo dia 12, sábado, o bairro dos Francos
receberá a visita dos agentes,
quando se iniciará a campanha. A
VISA solicita a todos os moradores que permitam a entrada dos

profissionais e aceitem a retirada
do que for constatado necessário
para a não proliferação do mosquito transmissor.

VII Sarau teve mais de
200 espectadores
Na noite da sexta feira, 28, a
Prefeitura realizou a sétima edição
do Sarau Literário Brasil Canto e
Poesia no Mercado Cultural. O
evento foi prestigiado por cerca de
200 pessoas. As homenageadas da

noite foram a cantora Simone e a
poetisa Cora Corolina. Os artistas
locais Rita Marinho, Colméia,
Luana, Moises Del Buono e os alunos da Escola Especial interpretaram as canções de Simone. Alunos e professoras das Escolas Nair
de Almeida, Amélia Massaro, Libere Vivere, Lourenço Franco de
Oliveira e Escola Especial, interpretaram as poesias de Cora Coralina.
Durante a realização do Sarau, aconteceu a premiação do I
concurso de Prosa e Poesia ‘Odilon
Souza Lemos’. Os vencedores fo-

ram: PROSA – Adulto: 1º lugar
Claudia Helbig; 2º Ada Maria
Riberti; 3º Maria Inês Massaro
Alves; Juvenil: 1º Laís Gabriela
Cazotti Nunciaroni; 2º Douglas
Bernardes Minosso; 3º Letícia Bona
Travagin; Infantil: 1º
Giovanna Gianotti Cezar;
2º Murilo Roberto Arthuso;
3º Heloise Antunes Araújo. Menção Honrosa –
Adulto: Fernando Eduardo
Ramos Cardoso Thomazi;
Juvenil: Arthur Antunes
Araújo. POESIA – Adulto:
1º Lugar Sebastiana
Vicentina da Motta Mello;
2º Ada Maria Riberti; 3º
Anna Maria Rizzieri Gallo;
Juvenil: 1º Iago Mendes
Simões Beghini; 2º
Marcela
Helbig;
3º
Vanessa Pereira dos Santos; Infantil: 1º Marília Buzzo Lugli; 2º
Nathalia dos Santos Sigolo; 3º
Mizael da Silva Mariano. Menção
Honrosa – Adulto: Robson de Souza Xavier; Maria Inês Massaro
Alves; Juvenil: Pedro Henrique
Fávero; Infantil: Giulia Bicudo Gonçalves Oliva.
O historiador Odilon Souza
Lemos foi homenageado pelos
organizadores do Concurso e em
seguida proferiu um discurso de
agradecimento aos idealizadores
do concurso.

Dia 11 é o dia da luta
contra o câncer
Dia 11 de abril é o dia nacional da luta contra o câncer. Serra
Negra teve um significativo aumento no número de casos da doença de uns anos para cá. O número de óbitos em decorrência de
neoplasia somou 227 no ano passado, segundo dados revelados
pelo Datasus - Departamento de
Informática do Sistema Único de
Saúde, vinculado ao Ministério da
Saúde.
Os tipos de neoplasias que
mais provocam óbitos em Serra
Negra estão relacionados ao aparelho digestivo, sendo intestino,
fígado e vias biliares, seguidos
dos de pulmão, laringe e próstata. As formas de se prevenir é a
realização de diagnóstico precoce, pois hoje o tratamento contra o câncer tem alcançado bons
resultados.
A secretaria municipal da
Saúde tem dado muita atenção aos
cânceres que atingem a popula-

ção feminina, o de mama e o de
colo uterino. Em saúde pública o
que se estabelece como rotina é
a realização de exames como
coleta de papanicolau, que acontece em todas as unidades básicas e exames de mamografia, em
q u e a s e c r e t a r i a p r o m o ve
mutirões para cidades como
Bragança e Amparo.
Em Serra Negra o câncer é a
segunda maior causa de morte,
sendo que a primeira causa são as
doenças cardiovasculares. Médicos, profissionais de saúde e população, devem pensar nas patologias malignas que, para diagnóstico precoce, necessitam de exame médico minucioso, levando em
consideração histórico familiar e
outras variáveis como alimentação, uso de tabaco e bebidas alcoólicas. À população cabe fazer os
exames preventivos, modificando
hábitos de vida que favoreçam o
aparecimento de tumores.

Prefeitura troca teto da
rodoviária
O terminal
rodoviário recebeu nova cobertura na semana
passada. A empresa MR Estruturas Metálicas
foi a responsável pelos serviços. A Prefeitura gastou cerca
de R$ 62 mil
com a nova estrutura. O teto
existente apresentava-se danificado, inclusive com goteiras, o que incomodava os usuários.
No ano de 2001, a Prefeitura precisou refazer o pátio de ma-

nobra dos ônibus, substituindo o
asfalto por piso de concreto, pois
o mesmo também apresentava
problemas.

visite o site da Prefeitura:

www.serranegra.sp.gov.br

