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Secretário Estadual dos Transportes anuncia
melhorias para o município e região
O chefe do Executivo esteve em Campinas na quinta feira, 29, em reunião com o secretário Estadual dos Transportes, Mauro Arce,
com o superintendente do DER – Departamento de Estradas e Rodagem, Delson Amador e
com o diretor técnico de divisão do DER,
Cleiton Luiz de Souza. Na ocasião o prefeito
reiterou o pedido de construção de uma rotatória em frente a Represa Dr. Jovino Silveira,
que já tramita no governo do Estado. Também entregou um ofício pedindo formalmente
a autorização do DER para construção de uma
rotatória na entrada da Ramalhada. Ambas
rotatórias visam a segurança da população e
turistas, pois irão garantir acesso seguro aos
bairros das Posses e da Ramalhada.
Aproveitando a oportunidade de estar
com o secretário, o prefeito agradeceu o seu
empenho e do governador José Serra no atendimento da recuperação da estrada vicinal
‘Amatis José Franchi’, no bairro da Serra, cujos
serviços estão a todo vapor. O pleito em nome
de Serra Negra foi feito por diversas vezes ao
Estado, quando membros do Executivo e do
Legislativo uniam esforços e iam para São Paulo protocolar o pedido. Felizmente, o bom relacionamento com o governo Serra possibilitou esse importante convênio e a obra vai melhorar o escoamento agrícola de toda região.
Durante o encontro boas notícias puderam ser dadas por Arce. De acordo com ele, o

Rotatória em frente ao posto da ‘Barragem’ na rodovia SP-360 trará segurança aos
condutores e pedestres
processo de licitação para execução do projeto pontos da SP 360, entre as cidades de Jundiaí
da SP 105, que liga Serra Negra a Itapira, será e Águas de Lindóia. Outro melhoramento será
aberto nos próximos dias, bem como para o a colocação de 2ª pista entre Jaguariúna e
projeto de asfaltamento, recuperação do acos- Amparo, facilitando o fluxo em todo o Circuito
tamento e colocação de 3ª faixa em alguns das Águas Paulista.

PAT oferece vagas para
Laje do hall do Centro de
Convenções será
recuperada.
Convênio com governo
do Estado liberou mais
de R$ 330 mil para
execução da obra
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Operador de retro-escavadeira,
Caseiro, Auxiliar de autoelétrica,
Encanador de aço inox,
Trabalhador rural, Garçonete,
Chapeiro, Farmacêutico,
Servente de Pedreiro, Motorista,
Ajudante de carga e descarga
Motoboy, Retireiro,
Auxiliar de enfermagem (masculino),
Desenhista projetista, Açougueiro
Os interessados devem comparecer ao Posto de
Atendimento ao Trabalhador, na rua José Bonifácio,
283, Centro, munidos de RG, CPF e Carteira de
Trabalho.

ATOS OFICIAIS
DO EXECUTIVO E
DO LEGISLATIVO

Leia nas páginas
internas
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Asfalto e infra-estrutura
na rua Amélia Massaro

Concretagem do Portal é
concluída
Na última segunda feira, 2, o
serviço de concretagem do Pórtico da entrada da cidade no bairro
das Posses foi terminado. Com
isso, os andaimes que davam sustentação começaram a ser retirados. De acordo com a equipe da
secretaria municipal de Obras, vinte dias é o prazo para que o concreto seque e o Executivo inicie o
trabalho dos detalhes finais como
iluminação decorativa e paisagismo. A expectativa é que o

Autoridades municipais, moradores, convidados e grupo da
Terceira Idade prestigiaram a solenidade de entrega da obra de
asfaltamento e infra-estrutura da
rua Amélia Massaro no bairro das
Palmeiras no final da tarde da
quarta feira, 4. Recursos no valor
de R$ 224.250,00 foram destinados pelo saudoso deputado Federal Ricardo Izar para realização do
serviço. Foram aplicados 7.160 m2
de pavimentação e feitas galerias
de águas pluviais, guias, sarjetas
e bocas de lobo, além de recuperadas as existentes.
O morador Jurandir Lorenço
da Silva contou que mora no bairro há 8 anos e a obra foi um presente que a administração deu
para comunidade. ‘Acabou a po-

eira, o barro e os buracos, pois
quando chovia a rua ficava intransitável’, afirmou. O prefeito
não pôde participar da inauguração porque estava em São Paulo
no Palácio dos Bandeirantes despachando com o governador José
Serra em mais uma assinatura de
convênio para Serra Negra. Entretanto, o vice-prefeito o representou e disse aos presentes que em
2008 teremos um volume de obras
muito significativo, talvez algo
nunca visto antes. ‘Essa obra na
Amélia Massaro melhora a vida da
população da rua e também das
vias adjacentes. Apostamos na
qualidade de vida das pessoas e
lutamos por uma cidade melhor,
afinal de contas o povo merece’,
concluiu.

Arraiá das Escolas Municipais

Evento de carros
especiais será em agosto
Como agosto é considerado
fraco em termos de movimentação na cidade, o prefeito e a se-

A festa junina das EMEIs será nos dias 28 e 29 de junho na praça João
Zelante com programação das 10 às 23h. Os alunos apresentarão danças
folclóricas e haverá comidas típicas, brincadeiras e shows musicais no período da noite.
Neste final semana, dias 7 e 8, a EMEI Dr. Geraldo de Faria Lemos
Pinheiro (Parque Infantil) realiza seu arraiá nas dependências da própria
escola. A festança começa às 14 e segue até às 20h. Toda renda arrecadada durante a festa será revertida em prol do estabelecimento.
EXPEDIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
Praça John Kennedy, S/Nº - Centro - CEP 13930-000
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monumento possa ser oficialmente entregue à população no
mês de julho. A Prefeitura conseguiu recursos junto ao governo do Estado, através do Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, na ordem
de R$ 250 mil e está investindo
a quantia de R$ 24.248,05. A
estrutura possui um vão livre de
28 m, 14 m de altura e um grande arco conforme pode ser observado na foto.

cretaria municipal Turismo providenciaram um evento de grande
porte para os dias 29 a 31 daquele mês. Trata-se do 1º Encontro
Paulista de Veículos Especiais em

Serra Negra, cuja expectativa é
que pelo menos 200 carros participem junto com stands de grandes patrocinadores, fabricantes de
réplicas, equipamentos e sons. O
local do evento é a
praça Sesquicentenário. O contrato de serviço com
a empresa organizadora do encontro
foi assinado na última quinta feira,
29, e de acordo
com Miguel de
Mauro, a equipe de
profissionais do
quadro ‘Lata Velha’ do programa
Caldeirão do Huck, que comanda
a reforma de veículos, confirmou
presença no evento em nosso
município.
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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A Vigilância Sanitária comunica aos Srs. responsáveis pelos Estabelecimentos
abaixo relacionados que compareçam a este setor para retirar sua Renovação
de Licença de Funcionamento referente ao ano de 2008, das 08:00 às 11:00h
e das 13:00 às 17:00h, sito a rua José Bonifácio nº 283, centro Tel: 38422005, no período de 10 (dez) dias a partir da data de sua publicação.
CAROLINA S. DE ASSIS FIORAVANTE – ME.
CÁSSIA A DEI SANTI ANGELI COMPANY.
CARLOS ALEXANDRE CORREA GALLEGO SERRA NEGRA – ME.
COMÉRCIO DE FRIOS E LATICINIOS KI QUEIJO LTDA. – ME.
CÉLIA DE FATIMA B. DA SILVA DE MORAES SERRA NEGRA – ME. EEP.
DALLARI & GUIRELLI LTDA. – ME.
MÁRIO SÉRGIO BRAGA AFONSO.
EDNILSON SIDNEI DA SILVA – ME.
ISMAEL APARECIDO CARDOSO DE GODOY SERRA NEGRA – ME.
JOSÉ ALFREDO DALLARI JUNIOR – ME.
JOSÉ RICARDO BERNARDI – ME.
JEZEBEL DE OLIVEIRA MARCEDO – ME.
LABORATPORIO DE ANÁLISE CLINÍCAS SÃO PEDRO S/C LTDA.
LANCHONETE DO TERMINAL RODOVIARIO DE SERRA NEGRA LTDA.
MANÇANO & SOUZA RESTAURANTE LTDA. – ME.
MARCELA CARUSO.
NELSON BRUNI SERRA NEGRA – ME.
ÓTICA SERRANA LTDA. – ME.
PAULO VICENTE ORAGGIO TORREFAÇÃO – ME.
PODIUM ALUGUEL DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. – ME.
RENATO GUIDETTI BALLARDINI-ME.
SEMIREMIS MORAES ZEFERINO ÓTICA – ME.
WALDEMAR FLORES BAREA – ME.
VITÓRIA FOLQUES HOTEL LTDA.
COMUNICADO
A Vigilância Sanitária comunica todos os profissionais da área de saúde que
houve uma mudança na numeração e modelo do Receituário Azul B e B2.
Solicitamos que os mesmos providenciem a regularização o mais rápido
possível.
Qualquer dúvida entrar em contato com a Vigilância Sanitária.
Equipe Vigilância Sanitária

COMUNICADO
A Vigilância Sanitária através de seu Coordenador Dr. Carlos Domingos Canhassi
autoriza os profissionais da área de Saúde abaixo relacionados, a utilizarem
o receituário modelo B2 em seus consultórios.
Dr. Ferdinando José Cavenaghi. – 100 folhas.
Dr. José Carlos Cavenaghi. – 100 folhas.
Dr. José Léo Cardoso. – 500 folhas.
Dr. Hércules Moura Martins – 2.000 folhas.
Dra. Fernanda Angeli Paula – 500 folhas.
Dr. Luiz Roberto Caruso. – 500 folhas.
Serra Negra, 13 de março de 2.008.

Visite o site oficial da Prefeitura:

www.serranegra.sp.gov.br

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES
ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de construção
de sanitários públicos e reforma do canteiro central da Av. Laudo Natel.
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de infra-estrutura
e pavimentação em asfalto da Rua Armando Argentini.
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para recapeamento da
pavimentação da Rua Antonio Jorge Jose com CBUQ.
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de infra-estrutura
e pavimentação em asfalto da Rua Norberto Quaglio.
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de
impermeabilização da laje de cobertura do Centro de Convenções.
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de infra-estrutura
e pavimentação em asfalto da Rua Paulo Marchi.
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de infra-estrutura
e pavimentação em asfalto da Estrada Basílio Siloto.
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de infra-estrutura
e pavimentação em asfalto da Rua Ângelo Marchi.
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2008
OBJETO: Contratação de empresa especializada para as obras de infra-estrutura
e pavimentação em asfalto de trecho da Estrada Municipal Carlos Canhassi.
Nas Tomadas de Preços acima mencionadas no item 3.1.1.
esclarecemos que deverá a licitante apresentar o documento que
comprove ser a mesma cadastrada na municipalidade ou recibo de
entrega da documentação necessária à obtenção do seu
cadastramento. Esclarecemos ainda que o cadastramento solicitado
até o terceiro dia anterior ao previsto para abertura dos envelopes
será entregue em tempo hábil para a regular participação da
interessada.

ADJUDICAÇÃO
Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
De 04/06/08
Adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 017/2008, às empresas
Claudiney Roberto Menuzzo ME, Mauricio Pedroso Valente ME e Quantum
Soluções Tecnológicas Ltda ME pelo critério de menor preço.

Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
De 05/06/08
Adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 018/2008, à empresa
Comercial Socorrense de Automóveis Ltda pelo critério de menor preço.

ANULAÇÃO
Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
De 04/06/08
Anulando o objeto do item 1 do Pregão Presencial nº 017/2008 por motivo
de desclassificação das propostas das licitantes participantes sendo necessária
a abertura de um novo processo com o mesmo fim.

SUSPENSÃO
Despacho do Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
De 05/06/08
Declarando suspenso o Pregão Presencial nº 019/2008 na fase de
habilitação para uma melhor analise da documentação dos participantes.
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.
Aos vinte e seis dias do mês de maio, do ano de dois mil e oito, às 19:35h, a
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP realizou em
sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de
Convenções “Circuito das Águas”, nesta cidade, sob a Presidência do vereador
Marcos Teseu Bailão Testa, e secretariando os trabalhos o vereador Charles
Lolli, sua 16ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura,
com a presença dos vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Fátima
do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides Dei Santi,
Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali, Mario Roberto Vitale
Junior e Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes. Havendo número regimental, o
Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a sessão e convidou a todos, para juntos,
rezarem o Pai-Nosso. Passou-se em seguida ao EXPEDIENTE: onde foi lida,
discutida, votada e aprovada, por unanimidade, a ata da 15ª sessão ordinária,
realizada em 19 de maio de 2008. Em seguida, passou-se ao EXPEDIENTE DO
EXECUTIVO: Ofício nº 617/2008:- em resposta ao requerimento nº 241/2008,
de autoria da vereadora Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, encaminhando
informações apresentadas pela Senhora Christianne Antoun Izar, com referência
aos cursos oferecidos pela Escola Municipal Profissionalizante José Franco de
Godoy. Ofício nº 646/2008:- em resposta ao ofício nº 601/2008, encaminhando
cópia do Estatuto, ata da Assembléia Geral Ordinária, bem como do cartão do
CNPJ da Congregação Franciscana Filhas da Divina Providência. Ofício nº 648/
2008:- em resposta ao requerimento nº 255/2008, de autoria da vereadora
Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, encaminhando as informações apresentadas
pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Ofício nº 650/
2008:- em resposta ao requerimento nº 237/2008, de autoria dos vereadores
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides Dei Santi e Fátima do Rosário
Gianotti, encaminhando cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal
e a empresa Hiltec Construtora Ltda, referente à reforma da rua Coronel Pedro
Penteado, informando que o projeto encontra-se à disposição na Secretaria
de Obras. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: de início, o Exmo. Sr. Presidente fez
comunicações de interesse geral e em seguida, pelo Secretário da Mesa
Diretora, foi proferida à leitura das correspondências recebidas no período de
20 a 26 de maio de 2008, dentre elas: I - TELEGRAMAS INFORMANDO A
LIBERAÇÃO DE VERBAS: Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva –
Fundo Nacional de Saúde, comunicando a liberação de verba referente ao
pagamento dos seguintes programas: a) Programa de Piso Estratégico –
gerenciamento de risco de VS – produtos/serviços – competência 03/2008 Municipal, no valor de R$ 345,68. b) Programa de Teto Financeiro de Vigilância
em Saúde – TFVS (EX-TFECD) – competência 04/2008 - Municipal, no valor
de R$ 3.412,93. c) Programa de Agentes Comunitários de Saúde – ACS –
competência 04/2008 - Municipal, no valor de R$ 7.980,00. II - EXPEDIENTES
E OFÍCIOS DIVERSOS: a) Ofício nº 653-NGM da Vigilância Sanitária de Serra
Negra, em resposta ao requerimento nº 282/2008, de autoria do vereador
Celso Bueno Corchetti. b) Ofício RGDS4 – 017/08 da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP – Setor de Serra Negra, em resposta
ao requerimento nº 255/2008, de autoria da vereadora Nelita Rizzieri Marchi
Jorge Nunes. c) Ofício nº 22/08, do Hospital Santa Rosa de Lima, em resposta
ao requerimento nº 304/2008, de autoria do vereador Mario Roberto Vitale
Junior. d) Ofício nº 23/08, do Hospital Santa Rosa de Lima, em resposta ao
requerimento nº 303/2008, de autoria do vereador Mario Roberto Vitale Junior.
Todos os documentos ficaram à disposição dos nobres vereadores junto à
Mesa Diretora. MENSAGENS E PROJETOS DO EXECUTIVO: Mensagem nº 22/
2008, que encaminha o projeto de lei nº 41, de 21 de maio de 2008, que
autoriza a celebração de convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social,
para a implantação da unidade PREVCidade. Mensagem nº 23/2008, que
encaminha o projeto de lei nº 42, de 26 de maio de 2008, que autoriza a
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.580.564,20 (dois
milhões, quinhentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e
vinte centavos), para atender despesas com a execução de convênios.
INDICAÇÕES: Indicação nº 155/2008, de autoria da vereadora Fátima do
Rosário Gianotti e outros, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique
as possibilidades de realizar operação tapa-buracos na Rua São Vicente de
Paulo. Indicação nº 156/2008, de autoria do vereador João Alcides Dei Santi,
que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que verifique as possibilidades de
realizar, com urgência, a transferência da caixa de correio existente junto à
Papelaria e Livraria Serra Negra, localizada na Rua Tiradentes nº 28. Indicação

nº 157/2008, de autoria do vereador Charles Lolli, que indica ao Sr. Prefeito
Municipal, para que verifique as possibilidades de providenciar placa de
sinalização na entrada da passarela que liga a Rua Nossa Senhora do Rosário
à Rua Luís Rielli, indicando que no local há acesso à Rua Coronel Pedro
Penteado. Indicação nº 158/2008, de autoria do vereador Celso Bueno
Corchetti, que indica ao Sr. Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades
de providenciar repintura das faixas de pedestres de todas as ruas de nosso
Município. Após ser proferida a leitura das indicações, o Exmo. Sr. Presidente
determinou fossem as mesmas encaminhadas aos setores competentes, para,
dentro do possível, serem adotadas as medidas cabíveis e pertinentes. Inscrito
no PEQUENO EXPEDIENTE, o vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que
agradeceu a presença de todos e, em seguida, teceu comentários gerais sobre
o Primeiro Festival de Bandas de Serra Negra, “Coreto Paulista”, realizado
entre os dias 16 e 25 de maio p.p., em nosso município. Enfatizou que este
importante evento trouxe à nossa Estância inúmeras vantagens de cunho
turístico, sendo muito elogiado por ilustres personalidades, inclusive pelo Exmo.
Sr. João Sayad, DD. Secretário de Cultura do Estado de São Paulo, o qual
mencionou que estudará as possibilidades de incluir a cidade Serra Negra no
calendário de eventos do Estado de São Paulo. Em seguida, proferiu a leitura
do ofício encaminhado pelo Sr. Carlos Eduardo Massarini, Major PM Comandante
Interino do 7º Grupamento de Bombeiros, o qual lhe agraciou com a Medalha
“Centenário do Sétimo Grupamento de Bombeiros”, instituída pelo Decreto
Estadual nº 45.220, de 20 de setembro de 2000, cuja sessão solene de entrega
será realizada no dia 02 de junho de 2008, na cidade de Campinas/SP. Em
seguida, disse estar muito lisonjeado e se sentindo extremamente prestigiado
e honrado por ter sido agraciado com esta importante homenagem, que é
uma das mais importantes Comendas do Corpo de Bombeiros do nosso País.
Usou da palavra o vereador Mário Roberto Vitale Júnior, que após agradecer a
presença de todos, teceu comentários a respeito dos ofícios nº 22/08 e nº 23/
2008, ambos do Hospital Santa Rosa de Lima, que encaminharam as respostas
dos requerimentos de informações de sua autoria, de nºs. 304/2008 e 303/
2008, respectivamente. Após, informou que durante o Grande Expediente,
solicitará novo requerimento de informações ao Corpo Clínico do Hospital
Santa Rosa de Lima, com o objetivo de obter respostas complementares
referentes ao nosso único Nosocômio. Usou da palavra o vereador Celso Bueno
Corchetti, que cedeu todo o seu tempo ao vereador Mario Roberto Vitale Junior.
Usou da palavra o vereador João Alcides Dei Santi, que agradeceu a presença
de todos e, após, teceu inúmeros e efusivos elogios ao “I Festival de Bandas
Coreto Paulista”, realizado no município entre os dias 16 e 25 de maio p.p. Em
seguida, discorreu sobre a necessidade de ser realizada limpeza geral das
bocas de lobo, principalmente das existentes na área central da cidade,
evitando-se o seu entupimento e, acima de tudo, eliminar os fortes odores.
Continuou seu pronunciamento comentando que até o presente momento a
Prefeitura Municipal de Serra Negra não havia encaminhado a resposta do seu
requerimento de informações nº 154/2008, cujo prazo para encaminhamento
venceu no último dia 21 de maio p.p. Disse que tais atrasos não possuem
qualquer justificativa plausível e acabam por prejudicar os trabalhos de
fiscalização de todos os vereadores, sendo, portanto, um total desrespeito
para com esta Casa de Leis, além de cercear os direitos inerentes ao exercício
da vereança. Usou da palavra a vereadora Fátima do Rosário Gianotti, que
cedeu todo o seu tempo ao vereador João Alcides Dei Santi. Usou da palavra
o vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, que cumprimentou a todos os
presentes e, após, disse estar extremamente indignado com a resposta
recebida do Executivo Municipal, referente ao seu requerimento de informações
de nº 237/2008, que solicitou informações sobre a reforma das calçadas da
Rua Coronel Pedro Penteado, dizendo que mais uma vez o Poder Executivo
Municipal faltou com respeito a todos os vereadores desta Casa de Leis, por
ter respondido o requerimento com mais de um mês de atraso e, ainda, de
forma incompleta. Em questão de ordem, o vereador Charles Lolli esclareceu
que a cópia do projeto da reforma da Rua Coronel Pedro Penteado, solicitada
pelo vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, não estava anexada à resposta
encaminhada, devido à complexidade de se manusear e de ser extraída cópia
do mesmo, mas, enfatizou que toda as informações sobre este relevante
assunto estão disponíveis a todos os vereadores e aos munícipes interessados
na Secretaria de Obras do Município. Não havendo mais nenhum vereador
inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 306/2008, de autoria
da vereadora Fátima do Rosário Gianotti, que solicita ao Sr. Prefeito Municipal,
para que informe a esta Casa de Leis, quantas pessoas foram chamadas para
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ocuparem o cargo de “Bombeiro”, habilitadas pelo concurso público realizado
em agosto de 2006, e se há possibilidade e/ou a necessidade de serem
chamados mais destes profissionais, ainda no exercício de 2008. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador
Mario Roberto Vitale Junior solicitou o seguinte requerimento verbal: “Senhor
Presidente, requeiro, após ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado à
Diretoria Clínica do Hospital Santa Rosa de Lima, para que encaminhe a esta
Casa de Leis, no prazo de quinze dias, cópia do edital de convocação do Corpo
Clínico do Hospital Santa Rosa de Lima para a criação/alteração de seu
Regimento Interno, ocorrida no dia 25 de outubro de 2006, bem como da
cópia da ata da Assembléia do Corpo Clínico, onde estejam descritas a criação
ou as alterações do Regimento Interno, realizadas também na data de 25 de
outubro de 2006”. Posto em discussão, usou da palavra o autor, que informou
que está novamente requerendo as informações já solicitadas através do
requerimento de informações nº 304/2008, só que agora à Diretoria Clínica
do Hospital Santa Rosa de Lima, haja vista que a Diretoria do Hospital, a
quem foi dirigido o requerimento nº 304/2008, não apresentou as informações,
alegando que elas devem ser prestadas diretamente pela Diretoria Clínica
daquele Nosocômio. Em questão de ordem, a vereadora Maria Aparecida Bento
Postali se absteve em proferir seu voto com relação ao presente requerimento,
alegando motivos de ordem pessoal. Posto em votação, foi aprovado por
unanimidade dos vereadores votantes. Requerimento nº 309/2008, de autoria
da vereadora Maria Aparecida Bento Postali e outros, que solicita, nos termos
do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, c/c artigo 120
do Regimento Interno desta Casa de Leis, a convocação de 02 (duas) Sessões
Extraordinárias, a realizarem-se no dia 26 de maio de 2008, após o
encerramento da 16ª sessão ordinária, para deliberar em 1ª e 2ª discussão e
votação, o projeto de lei nº 42/2008, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
2.580.564,20, para atender despesas com a execução de convênios e, também,
o projeto de lei nº 41/2008, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
autoriza a realização de convênio com o INSS, para implantação da Unidade
PREVCidade. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 307/2008, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em ata, de votos de profundo
pesar pelo falecimento do senhor Deoclécio Ferraresso. Requerimento nº 308/
2008, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação
em ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Alfeu Fedel.
Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente deferiu os requerimentos de pesar e
determinou fosse oficiado às famílias enlutadas. Não havendo nenhum vereador
inscrito no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Com a verificação
de presença, constatou-se a presença dos mesmos vereadores que iniciaram
esta sessão. Após, deu-se início à discussão e votação dos projetos constantes
da pauta: I - 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 37/2008, de autoria
do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 84.540,92 (oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta
reais e noventa e dois centavos), para atender despesas do SERPREV. Por se
tratar de 2ª 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 38/2008, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que autoriza o Município de Serra Negra a celebrar convênio com o Fundo de
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo –
FUSSESP. Por se tratar de 2ª discussão e votação, foi dispensada a leitura dos
pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. III 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 39/2008, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para atender despesas de exercícios
anteriores. Por se tratar de 2ª discussão e votação, foi dispensada a leitura
dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
IV - 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 03/2008, de autoria do
Vereador Celso Bueno Corchetti, que dispõe sobre a divulgação em
estabelecimentos públicos dos crimes e das penas relativas a prostituição e a
exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do Município de Serra
Negra 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. 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 21:35h. 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-.
ATA DA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos vinte e seis dias do mês de maio, do ano de dois mil e oito, às 21:45h, 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 8ª Sessão Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura,
com a presença dos vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Fátima
do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides Dei Santi,
Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali, Mario Roberto Vitale
Junior e Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes. Havendo número regimental, 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 – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 42/2008,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 2.580.564,20 (dois milhões, quinhentos e
oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), para
atender despesas com a execução de convênios. 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
e votação, foi aprovado por unanimidade. II - 1ª Discussão e votação do
projeto de lei nº 41/2008, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, para implantação da Unidade PREVCidade.
Primeiramente, foi proferida à leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes
Comissões: Comissão de Justiça e Redação; Comissão de Finanças e
Orçamento; e Comissão de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura,
Educação, Esporte e Turismo. Posto em discussão, usou da palavra a vereadora
Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes, explicando que a PREVCidade é uma unidade
de atendimento que presta serviços previdenciários preferencialmente nas
localidades onde não existe uma Agência da Previdência Social, como acontece
no nosso Município. Enalteceu que o objetivo da PREVCidade é facilitar a vida
do cidadão, evitando-se que ele tenha que se deslocar até cidades vizinhas
para ser atendido pelo INSS. Finalizou tecendo diversos comentários quanto
às cláusulas do convênio entre o Município de Serra Negra e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Usaram da palavra os vereadores Marcos Teseu
Bailão Testa e João Alcides Dei Santi, ambos enfatizando que com a implantação
da PREVCidade em Serra Negra, será beneficiado grande número de munícipes,
facilitando o acesso aos serviços previdênciários que são essenciais para os
cidadãos. 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 vereadores para a próxima sessão extraordinária a realizar-se logo após o
término desta sessão, declarando-a encerrada às 22:05h. 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.
ATA DA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA.

Aos vinte e seis dias do mês de maio, do ano de dois mil e oito, às 22:06h, 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 9ª Sessão Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura,
com a presença dos vereadores: Celso Bueno Corchetti, Charles Lolli, Fátima
do Rosário Gianotti, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, João Alcides Dei Santi,
Marcos Teseu Bailão Testa, Maria Aparecida Bento Postali, Mario Roberto Vitale
Junior e Nelita Rizzieri Marchi Jorge Nunes. Havendo número regimental, Exmo.
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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 42/2008,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 2.580.564,20 (dois milhões, quinhentos e
oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), para
atender despesas com a execução de convênios. Em se tratando 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 41/2008, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, para implantação da Unidade PREVCidade. Em se
tratando 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 Mario Roberto Vitale Junior
que comunicou e convidou a todos para participarem da Audiência Pública da
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da
Estância de Serra Negra, a ser realizada no dia 27 de maio de 2008, terçafeira, às 17 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal, onde será avaliado
o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal.
Usou da palavra o vereador Marcos Teseu Bailão Testa, que procedeu à leitura
do e-mail encaminhado pelo Sr. Kenichi Matsushiro, presidente da Yamaha
Musical, o qual teceu diversos elogios para com o Primeiro Festival de Bandas
“Coreto Paulista”, realizado em nossa cidade durante nos dias 16 a 25 de
maio de 2008. Finalizou comentando que vem observando um considerável,
importante e salutar progresso e pleno desenvolvimento de nossa querida
Estância Hidromineral, durante o presente exercício de 2008. Não havendo
mais 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 ordinária a realizar-se no dia
02 de junho de 2008, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a
presente sessão, às 22:20h. 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-x-x-x-x-.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 08/2008.
Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP.
Contratada: Auto Posto Jardim Represa Ltda.
Objeto: Aquisição mensal parcelada de combustíveis pelo Poder Legislativo
de Serra Negra/SP.
Modalidade: Dispensa de licitação por ter sido dispensada a licitação para a
aquisição de combustíveis pelo Poder Legislativo Municipal, em virtude de ter
restado deserto o procedimento licitatório instaurado para tanto, conforme
autos nº 29/2008 e 63/2008, convites nºs 02/2008 e 03/2008,
respectivamente.
Vigência: 07 (sete) meses – (01/06/2008 a 31/12/2008), podendo ser
prorrogado até o limite previsto no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde
que os preços e as condições oferecidas permaneçam vantajosos para a
Contratante.
Valor: - R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos) por litro de gasolina
comum;
- R$ 2,53 (dois reais e cinqüenta e três centavos) por litro de gasolina
aditivada.
Serra Negra, 01 de junho de 2008.

Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Marcos Teseu Bailão Testa – Presidente da Câmara
Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Sérgio Donizetti Tasca – Sócio Proprietário.
Testemunhas:
RG: 15.265.166

RG: 24.811.388-4

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.
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Fundo Social entrega
enxovais para gestantes

A primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade coordenou na quinta feira, 5, a
entrega de trinta e dois kits de
enxoval de bebê para gestantes
cadastradas pela entidade. O programa ‘Começo de Vida’ oferece
um kit composto por banheira, toalha de banho, manta, 1 pacote
de fralda descartável, 2 pacotes de
fralda de pano, 1 calça plástica, 1
macacão e 2 conjuntos de
roupinha. A entrega ocorre uma
vez ao mês e contempla mulheres
que estão no oitavo mês de ges-

Frota municipal ganha
novos veículos
Na semana passada a Prefeitura recebeu mais dois veículos em sua frota: uma perua
modelo Kombi e um Gol. Ao
todo foram comprados dois ônibus escolares, cinco veículos de
passeio, três peruas Kombi,
quatro veículos utilitários e
duas ambulâncias. A aquisição
foi viabilizada pelo convênio
com o Banco Santander, quando mais de R$ 2,5 milhões foram destinados ao Executivo e
parte do recurso gasto com a

renovação da frota. Os novos
veículos já entraram em serviço na mesma semana.

tação. De acordo com a coordenadora do Fundo, este mês foi o que
apresentou maior número de entregas em 2008. Para se cadastrar,
basta procurar o serviço de assistência social da Prefeitura, passar
por avaliação e se constatada a
carência, automaticamente a futura mamãe passa a fazer parte
dos programas disponíveis no
município. Além do cadastramento, a gestante deve apresentar a carteirinha da unidade de
saúde com, pelo menos, 6 prénatais.
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Impermeabilização da
laje está garantida

EMEIs comemoraram
semana do Meio Ambiente
Atividades especiais foram
levadas às crianças das Escolas
Municipais durante toda esta semana no Mercado Cultural. Dia
5 de junho comemorou-se o Dia

Governador Serra, deputados e secretários da Economia e da Casa
Civil prestigiaram os prefeitos na cerimônia
Mais um convênio foi celebra- novos convênios serão autorizados
do junto ao governo do Estado na para aplicação em melhorias urúltima quarta feira, 4. Desta vez banas. Na quarta feira nosso mureferiu-se a obra de impermea- nicípio fez parte da lista de 128
bilização da laje do hall do Centro cidades contempladas, em que os
de Convenções ‘Circuito das Águas’, repasses totalizam cerca de R$ 98
somando R$ 331.504,38. A verba milhões. O deputado estadual Barprovém do DADE – Departamento ros Munhoz, líder do governo Serde Apoio e Desenvolvimento das ra na Assembléia, deu todo apoio
Estâncias, que deverá destinar R$ à Serra Negra. Está marcada para
1.674.314,20 para Serra Negra em o dia 17 de junho a abertura dos
2008. As expectativas quanto às envelopes da tomada de preço,
liberações são boas, pois o gover- modalidade de licitação, para conador José Serra afirmou durante nhecimento da empresa vencedoa cerimônia no Palácio dos Bandei- ra, na seqüência assinatura de
rantes que na próxima semana contrato e início dos serviços.

Curso abordará
estratégias de marketing

O Posto de Atendimento ao
Empreendedor oferece mais um
curso voltado aos empresários,
gerentes e administradores de
micro e pequenas empresas entre
os dias 23 e 27 de junho. Estratégia de marketing: o sucesso de
vendas da sua empresa é o tema
central de abordagem das aulas.
O investimento é de R$ 50,00 por
pessoa e as atividades acontecerão das 18h30 às 22h30. O conteúdo trará informações de planejamento para estratégias de
marketing, metas, estratégias de

produto, preço, comunicação e distribuição, além de avaliação do
plano utilizado no negócio. A carga horária corresponde a 20 horas
e o principal objetivo será fornecer conceitos e ferramentas para
elaboração de um plano de
marketing, sua implantação e
ajustes de acordo com as necessidades apresentadas pelo mercado. A data limite para inscrição é dia
18 de junho e as vagas são limitadas. Local: rua Paulina nº. 27, centro
– sede da ACIA – Associação Comercial Industrial e Agrícola.

Mundial do Meio Ambiente e a secretaria da Educação providenciou brincadeiras, jogos, trilha e
exposição abordando o assunto.
Na segunda feira a semana foi
aberta com uma oficina de brinquedos com embalagens reciclá-

veis, na terça e quinta feira com
o tema ‘A natureza e os nossos
sentidos’ a trilha dos sentidos foi
monitorada pelos alunos da EMEI
e Especial Profª. Olga de Souza
de Vichi e houve p l a n t i o d e
sementes, na
quarta as crianças aprenderam
a fazer brinquedos recicláveis
e brincadeiras
e nvo l v e n d o o
meio em que
v i ve m o s . Po r
fim, na sexta
feira contaram
com uma exposição das atividades elaboradas em sala de
aula e com a
apresentação de trabalhos dos
alunos da Senac sobre o reuso
do óleo de cozinha, a importância e necessidade da coleta seletiva e a confecção de brinquedos
interessantes com materiais
recicláveis.

CULTURA

1º Pólo de Sopros
será em Serra Negra
Durante o Coreto Paulista –
1º Festival de Bandas foi solicitado ao coordenador de Unidade
de Formação Cultural da secretaria de Estado da Cultura, Luiz
Nogueira, apoio no sentido de
viabilizar um Pólo com instrumentos de sopro. Na sexta feira,
30, durante uma reunião no Pólo
em São Paulo, o diretor municipal de Cultura recebeu a notícia
de que Serra Negra será presenteada com o 1º Pólo de Sopros
do Projeto Guri do Estado, que
contará com pícolo, flauta, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor, trompa, trompete, euphonio
(bombardino), trombone, tuba,
percussão, triângulo sinfônico,

congas/tumbadoras, bongô, caixa, bumbo sinfônico, prato a
dois, quadriton, glockenspiell e
bateria.
A Prefeitura está providenciando o local para abrigar as aulas. Estima-se que cerca de 70
crianças sejam beneficiadas com
o projeto e a intenção será formar uma Banda de Pólo do Projeto Guri. Os alunos terão duas
aulas semanais, entretanto haverá um estagiário que ficará disponível todos os dias para que o
contato com o instrumento seja
além das horas das aulas. O governo do Estado destinará os instrumentos citados e a previsão é
de início ainda neste semestre.

