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Carnaval Bem Legal
começa na noite de hoje
A Prefeitura de
Serra Negra dá inicio
ao Carnaval Bem Legal, na noite de hoje,
(17). Serão cinco dias
de programação que

envolve a Praça João
Zelante, além da
Sesquicentenário,
Avenida Laudo Natel
e ruas do Centro da
Cidade.

Prefeito solicitou
verba de R$ 1,2
milhões para
Rodrigo Garcia

Recapes
tiveram início

Por determinação do Prefeito
Municipal, a Municipalidade está investindo R$ 714.349.56 em
recapes em diversas
ruas da Cidade. As
verbas são oriundas
do DADE 2011. Com

o dinheiro, a Municipalidade dará continuidade ao plano de
recuperação de vias
do Município. Nesta
edição, o leitor confere a lista completas de
ruas que serão beneficiadas.

Kit Escolar está
sendo entregue
gratuitamente

A Prefeitura
de Serra Negra está
entregando aos alunos da Rede Municipal de Ensino, o Kit
Escolar. Por determinação do Chefe
do Executivo, desde
2009, nenhum aluno
da Rede da Prefeitu-

ra compra material
escolar (caneta, lápis, borracha, caderno, tesourinha, lápis
de cor, cola, giz de
cera, entre outros).
Neste ano, o kit vem
reforçado com pasta,
material de limpeza
pessoal e toalha.

Durante o fechamento de edição
do jornal Oficial do
Município, o Prefeito
de Serra Negra, acompanhado do Vice Prefeito, do Secretário de
Obras e Meio Ambiente e do Presidente da

Câmara estiveram em
São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Na pauta, a
solicitação de R$ 1,2
milhões para a construção de uma creche
no Residencial das
Posses.

IPTU 2012
Contribuinte, caso não receba o carnê, procurar o
Setor de Tributação da Prefeitura ou acesse o site www.serranegra.
sp.gov.br e obtenha a 2ª via gratuita.
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Prefeito pleiteou Creche
com Rodrigo Garcia
O Prefeito de Serra Negra,
o Vice Prefeito e Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, a Presidente do Fundo Social
de Solidariedade, e o Presidente
da Câmara estiveram em São Paulo com o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Rodrigo
Garcia, na tarde de quinta-feira,
(9), em reunião agendada pelo
Deputado Estadual Edmir Chedid.
Na pauta, solicitações
para o Município de Serra Negra. Uma das solicitações estava
voltada há uma verba de R$ 1,2
milhões de Reais para a construção da creche que está sendo
construída no Loteamento Resi-

dencial das Posses, que atenderá
crianças do Bairro dos Macacos.
A parceria poderá ser realizada através do Programa Creche Escola, implantada em 26
de setembro de 2011 que prevê
investimento de cerca de R$ 1
bilhão até 2014 para implantação
de mil creches.
A iniciativa funcionará por
meio da transferência de recursos para construções, reformas,
ampliações e aquisições de equipamentos. Nos casos em que for
necessário minimizar dificuldades operacionais de municípios
com as obras, estas poderão ser
executadas pela Fundação para

o Desenvolvimento da Educação
(FDE), que administra contratos
de obras para a Secretaria da
Educação.
Para participar do programa, as prefeituras devem manifestar interesse junto à Secretaria de Desenvolvimento Social,
responsável pela seleção das
solicitações. Depois, os municípios celebrarão convênio com
a Secretaria da Educação. Para
isso, deverão comprovar a propriedade do imóvel, além de
apresentar plano de trabalho da
unidade de Educação Infantil a
ser construída. As intervenções
começarão logo após a assinatu-

ra dos convênios.
Além disso, a comitiva
solicitou verbas para entidades
assistenciais como o Amparo Social, a Sociedade São Vicente de
Paula, o Lar dos Velhinhos São
Francisco de Assis, o Educandário Nossa Senhora da Aparecida
e Centro Espírita Joana D’Arc.
Garcia informou que a cidade de Serra Negra será beneficiada com o aumento de cotas
do Fundo Municipal de Assistência Social. O anuncio oficial deve
ocorrer em 29 de fevereiro, em
evento no Palácio dos Bandeirantes, com o Governador Geraldo
Alckmin.

Teste da Orelhinha inicia
tem início no dia 29

Na quarta-feira, (29), no
período da manhã, tem início o
teste da orelhinha na Unidade
Básica de Saúde “Dr. Firmino
Hermino Cavenaghi” para todos

os recém nascidos da rede SUS
de Serra Negra.
A Secretaria Municipal
de Saúde, explicou que este
exame estará sendo realizado

Prefeitura interveio
na Saldanha Marinho
Na noite de sexta-feira,
(10), o Prefeito Municipal,
o Presidente da Câmara e o
Secretário de Serviços Municipais estiveram na Rua Saldanha Marinho. Na ocasião,
munícipes solicitaram ao
Executivo a intervenção no

trecho próximo ao entroncamento da Rua 24 de março.
O trabalho de recuperação
ocorreu rapidamente. No local, o rompimento de uma
galeria de águas de um local
particular teria ocasionado o
transtorno.

Primeiros Socorros
é tema de palestra
Na quarta-feira, (22), a Secretaria de Educação e Cultura
promove no Centro de Convenções Circuito das Águas Paulista
uma palestra para toda a Rede
Municipal de Ensino abordando
os Primeiros Socorros.
A palestrante será a enfermeira Sheila Baratella. O

trabalho, em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde
tem o objetivo de capacitar a
equipe em contato com os alunos para um possível primeiro
atendimento, em caso de acidente. O evento está agendado
para as 13h30, no Auditório Mário Covas.

pela primeira vez no município e tem como objetivo diagnosticar problemas auditivos
por meio do teste de Emissões
Otoacústicas Evocados, ou popularmente conhecido, como
Teste da Orelhinha. Segundo
ela, o exame é rápido, não
machuca, não exige nenhum
medicamento e dura poucos
segundos, além de não ter
contra-indicação e pode ser
feito com bebê dormindo.
“Saber se tudo ocorre
bem com a audição do bebê
é um cuidado que deve ser tomado já nas primeiras semanas
de vida. Os sons estão entre os
estímulos mais importantes da
primeira infância e a partir deles, o bebê desenvolve a fala e
todo relacionamento emocio-

nal com a mãe, com a família
e com o mundo” acrescentou a
Secretaria.
E aconselhável que se faça
o teste ainda no primeiro mês de
vida, mas todos os bebes, até 4
meses, devem ser avaliados. Os
exames serão realizados todas
as quartas pela manhã e as mães
já saem da maternidade do Hospital Santa Rosa de Lima já com
o exame agendado.
A Secretária ainda esclareceu que embora o exame seja
custeado pela Prefeitura de Serra
Negra através da Secretaria Municipal de Saúde, sai inteiramente grátis aos usuários.
Para mais informações, o
usuário pode entrar em contato
com “UBS Dr. Firmino Cavenaghi” pelo fone 3892-2226.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI Nº. 3.507 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012
Projeto de Lei nº 13/2012
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção
para a Associação Amigo Bicho e dá outras providências)
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção para a Associação Amigo Bicho.
Art. 2º. A entidade citada no artigo 1º receberá, a título de subvenção, o valor de até R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), durante o exercício de 2012, através de convênio a ser firmado.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra,
14 de fevereiro de 2012
ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
nesta mesma data.
JOSÉ ALEXANDRE MALAGODI DE VASCONCELLOS
- Secretário LEI Nº. 3.508 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012
Projeto de Lei nº 2/2012
Autoria do Vereador: Ronaldo Angelo Gonçalves.
(Dá denominação à Via Pública)
O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A Rua existente no Loteamento Nova Serra Negra, que
tem seu início na Rua Pedro Álvares Cabral (antiga Rua Sete),
segunda entrada à direita, e término na Rua da Conquista, passa a denominar-se RUA ROMEO JOSÉ BARBIN POLYDORO.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confecção da placa indicativa respectiva da referida denominação.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente
Lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra,
14 de fevereiro de 2012
ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
nesta mesma data.
JOSÉ ALEXANDRE MALAGODI DE VASCONCELLOS
- Secretário -

DECRETO Nº 3.975 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012
(Declara ponto facultativo e dá outras providências)
ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas
atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, o dia 20 de fevereiro (segunda-feira) e no dia 22 de
fevereiro (quarta-feira de cinzas), até às 13h00, com exceção
dos serviços essenciais, que são:
1. A Limpeza Pública; e
2. O PROTUR – Posto de Referência e Orientação ao Turista, no
Palácio Primavera, Deputado Ricardo Nagib Izar – Praça Sesquicentenário.
Art. 2º - Fica comunicado que a qualquer momento o Senhor
Prefeito Municipal poderá convocar qualquer funcionário.
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,
10 de fevereiro de 2012
Antonio Luigi Italo Franchi
- Prefeito Municipal Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
nesta mesma data.
José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

SP

Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012 - Ano III - n.º 276

Diário Oficial de

SERRA NEGRA

CLASSIFICAÇÃO
Convite n.º 016/2012
Objeto : Contratação de empresa ou associação para implantação e
desenvolvimento do projeto “Sou do Esporte”.
Tornamos publico que a Comissão Permanente de Licitações, Classificou como vencedora da licitação em epigrafe a empresa a seguir :
1) Cardoso & Mainente Ltda. - ME., com o valor mensal de R$ 6.900,00
Forma de pagamento conforme item 2.11 do edital e validade da proposta de 60 dias
Serra Negra, 09 de Fevereiro de 2.012.
Dr. Cyro Roberto Rodrigues Gonçalves Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Convite Nº 017/2012
Objeto: Aquisição parcelada de diversos materiais para a sinalização
viária.
Nos termos do artigo 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e demais atualizações, bem como parecer jurídico anexo aos autos Homologo a licitação em epígrafe e Adjudico o objeto da presente licitação as empresas:
1)Sinal Service Comercial Ltda. – EPP, para os itens 01, 02, 03 e 04
com o valor total de R$ 65.900,00
2)A Top Sinalização Comércio, Industria e Serviços Ltda. – EPP, para o
item 05 com o valor total de R$ 7.980,00
Forma de pagamento conforme item 2.10 do edital e validade da proposta de 60 dias
Serra Negra, 14 de Fevereiro de 2.012.
Convite n.º 016/2012
Objeto : Contratação de empresa ou associação para implantação e
desenvolvimento do projeto “Sou do Esporte”.
Nos termos do artigo 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e demais
atualizações, bem como parecer jurídico anexo aos autos Homologo
a licitação em epígrafe e Adjudico o objeto da presente licitação a
empresa :
1) Cardoso & Mainente Ltda. - ME., com o valor mensal de R$
6.900,00
Forma de pagamento conforme item 2.11 do edital e validade da proposta de 60 dias
Serra Negra, 15 de Fevereiro de 2.012.
Dr. Antonio Luigi Ítalo Franchi
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Convite n° 017/2012
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratada – Sinal Service Comercial Ltda. – EPP e A Top Sinalização
Comércio, Indústria e Serviços Ltda. – EPP
Objeto – Aquisição parcelada de diversos materiais para a sinalização
viária.
Valor – R$ 65.900,00 e R$ 7.980,00 – respectivamente
Data – 14/02/2012
Convite n° 016/2012
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra
Contratada – Cardoso & Mainente Ltda. – ME.
Objeto – Contratação de empresa ou associação para implantação e
desenvolvimento do projeto “Sou do Esporte”.
Valor – R$ 6.900,00 por mês
Data – 15/02/2012
Pregão Presencial n° 003/2012
Contratante – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de
Serra Negra
Contratada – Ferrigati Azevedo Ltda. - ME
Objeto – Fornecimento de cilindros de gás P13 e P45 para atender a
Secretaria de Educação.
Valor – R$ 41.475,00
Data – 16/02/2012
EXTRATO DE CONTRATO DE COMODATO
Pregão Presencial n° 003/2012
Comodataria – Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Comodante – Ferrigati Azevedo Ltda. - ME
Objeto – Cilindros de gás P45 para atender a Secretaria de Educação.
Quantidade – 48 (quarenta e oito)
Data – 16/02/2012
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HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 003/2012
Objeto: Fornecimento de cilindros de gás P13 e P45 para atender a
Secretaria de Educação.
Nos termos do artigo 3º, inciso V da Lei Municipal nº 2.930 , com base
na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e subsidiada no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações,
bem como parecer jurídico anexo aos autos, HOMOLOGO o pregão
presencial acima especificado, consoante a adjudicação do Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio, para a licitante:
1) Ferrigati & Azevedo Ltda. - ME., parra o item 01 e 02 com o valor
total de R$ 41.475,00
Da contratação de acordo com as exigências do edital.
Do pagamento: de acordo com o item 2.4.1.3 do edital.
Validade da proposta: 60 dias contados da data da entrega das propostas.
Serra Negra, 16 de Fevereiro de 2.012.
Antonio Luigi Ítalo Franchi
Prefeito Municipal
RETIFICAÇÃO
Tomada de Preços n° 021/2011
No extrato de contrato, onde constou – Tomada de Preços n°
021/2012
O correto é – Tomada de Preços n° 021/2011
Tomada de Preços n° 022/2011
No extrato de contrato, onde constou – Tomada de Preços n°
022/2012
O correto é – Tomada de Preços n° 022/2011
Tomada de Preços n° 023/2011
No extrato de contrato, onde constou – Tomada de Preços n°
023/2012
O correto é – Tomada de Preços n° 023/2011
RATIFICAÇÃO
Processo de Inexigibilidade nº 003/2.012
Objeto : Contratação de Escolas de Samba da cidade de Bragança
Paulista, Jundiaí, Amparo e de São Paulo para o carnaval.
De acordo com o artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações e com base no parecer da Superintendência Jurídica anexa aos autos, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação do objeto
acima especificado para as seguintes agremiações:
1) G.R.C.E.S. 9 de Julho com o valor de R$ 13.000,00
2) G.R.E.S. Unidos do Lavapes
com o valor de R$ 12.000,00
3) G.R.E. Arco Íris Acadêmicos do Samba com o valor de R$
12.000,00
4) G.R.E.S. Império da Casa Verde com o valor de R$ 22.000,00
5) S.E. Unidos do Ribeirão (Peraltas) com o valor de R$ 12.000,00
Serra Negra, 13 de Fevereiro de 2.012.
Antonio Luigi Ítalo Franchi
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL E ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
Pregão Presencial n° 005/2012
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos
no P.S. Municipal anexo ao Hospital Santa Rosa de Lima.
Onde constou no edital:
3.6.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor valor, observada a redução mínima de R$ 100,00 (cem reais) entre os lances. A aplicação
do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço
mensal dos serviços, sendo que o valor total da proposta, ou seja,
para 12 (doze) meses não poderá ser superior a R$ 78.000,00 (Setenta
e oito mil reais).
O correto é:
3.6.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor valor, observada a redução mínima de R$ 100,00 (cem reais) entre os lances. A aplicação do
valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço mensal dos serviços, sendo que o valor mensal da proposta, não poderá
ser superior a R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais).
A abertura dos envelopes Proposta Comercial e Documentos de Habilitação ocorrerá no dia 07/03/2012 às 14:30 hs.
Serra Negra, 14 de Fevereiro de 2012.
Darwin da Cruz Gonçalves
Secretário de Governo
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA.
Aos seis dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e doze, às
19h37min, 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 Demétrius Ítalo Franchi, e secretariando
os trabalhos o vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, sua 01ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, com a presença
dos vereadores: Celso Bueno Corchetti, Danilo Francisco Andrade
Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, João Paulo Corsetti Ferraresso, Marco Antonio Zanoni Bueno, Mario Roberto Vitale Junior, Paulo Sérgio
Fioravante, Renato Pinto Giachetto e Ronaldo Angelo Gonçalves. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a
presente sessão. Após, o Exmo. Sr. Presidente solicitou para que adentrasse no Plenário o Exmo. Sr. Prefeito de Serra Negra, Dr. Antonio Luigi
Ítalo Franchi, e o Exmo. Sr. Vice-Prefeito de Serra Negra, Dr. Felipe
Amadeu Pinto da Fonseca, tomando os seus assentos junto à Mesa
Diretora. Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Logo após, foram executados o Hino Nacional e o Hino Oficial de
Serra Negra. Em continuidade, o Exmo. Sr. Presidente concedeu o uso
da palavra ao Exmo. Sr. Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, Vice-Prefeito
da Estância Hidromineral de Serra Negra. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente, procedendo em conformidade com o disposto no artigo 97,
inciso III da Lei Orgânica do Município de Serra Negra, concedeu a
palavra ao Exmo. Sr. Antonio Luigi Ítalo Franchi, Prefeito da Estância
Hidromineral de Serra Negra. Após, o Exmo. Sr. Presidente suspendeu
a sessão. Retomados os trabalhos, passou-se ao EXPEDIENTE: onde
foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, por unanimidade (08 votos), as seguintes atas: 1) ata da 41ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em 12 de dezembro de 2011; 2)
ata da 29ª sessão extraordinária, da 3ª sessão legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em 12 de dezembro de 2011; 3) ata da 30ª sessão extraordinária, da 3ª sessão legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em
14 de dezembro de 2011; 4) ata da 31ª sessão extraordinária, da 3ª
sessão legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em 14 de dezembro de
2011; 5) ata da 32ª sessão extraordinária, da 3ª sessão legislativa, da 15ª
Legislatura, realizada em 14 de dezembro de 2011; 6) ata da 01ª sessão
extraordinária, da 4ª sessão legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em
16 de janeiro de 2012; e 7) ata da 02ª sessão extraordinária, da 4ª sessão legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em 16 de janeiro de 2012.
EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: Ofício nº 1114/2011, em resposta ao requerimento nº 534/2011, de autoria do vereador Marco Antonio Zanoni
Bueno, apresentando as informações solicitadas quanto ao atendimento prestado aos pacientes do Município de Serra Negra no CONISCA. Ofício nº 1119/2011, em resposta ao requerimento nº 508/2011, de
autoria do vereador Marco Antonio Zanoni Bueno, apresentando fotos
referentes à denominação da Quadra Poliesportiva do Bairro dos Leais. Ofício nº 1120/2011, em resposta ao requerimento nº 517/2011, de
autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, informando que a
“Rua 08” do Loteamento Chave Preta não possui denominação oficial,
bem como não possui nenhum melhoramento. Ofício nº 1125/2011,
em resposta ao requerimento nº 514/2011, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, solicitando croqui do local, para que a Secretaria de Obras e Infraestrutura possa dar prosseguimento à solicitação.
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 1) Ofício nº 137/2011 do SERPREV - encaminhando balancetes de despesa e receita, juntamente com os boletins de Caixa do FRAP e FAS, referente ao mês de novembro de 2011.
2) Ofício nº 151/11 – do CONISCA – Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Circuito das Águas, em resposta ao requerimento nº 535/2011, de
autoria do vereador Marco Antonio Zanoni Bueno, apresentando as informações solicitadas quanto ao atendimento prestado aos pacientes
do Município de Serra Negra. 3) Ofício nº 1625/2011/SR Jundiaí-SP, datado de 29 de dezembro de 2011, da Caixa Econômica Federal – Superintendência Regional de Jundiaí, em atendimento ao disposto no artigo 116, § 2º, da Lei 8666/1993, informa a celebração do Contrato de
Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União nº 0369840/2011,
que tem por finalidade a execução de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica – Construção de CRAS. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo o

Município de Serra Negra/SP se comprometido a corresponder, a título
de contrapartida, com a quantia de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), correspondente a 2,25% do valor de investimento. Por fim,
informa que os esclarecimentos adicionais relativos a este contrato de
repasse poderão ser obtidos, a qualquer tempo, junto a Superintendência Regional de Jundiaí. 4) Portaria nº 02, de 2012, do Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra, que fixa o calendário para a realização das Sessões Ordinárias
do exercício de 2012. 5) Ofício nº 004/2012 do SERPREV - encaminhando balancetes de despesa e receita, juntamente com os boletins de
Caixa do FRAP e FAS, referente ao mês de dezembro de 2011. 6) Ofício
0051//2012-SUGTD/GECAR/DR/SPI – dos Correios, em resposta ao requerimento nº 542/2011, de autoria do vereador Renato Pinto Giachetto, informando que a Rua José Pupo Nogueira, Loteamento Vila das
Flores, Serra Negra/SP, já é contemplada com o serviço de distribuição
domiciliária de correspondências, apresentando também, dicas para
evitar o atraso na entrega das cartas, dentre outros procedimentos. 7)
Ofício CT R AC/PL0013/2012 – da Vivo S/A, em resposta à indicação nº
488/2011, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, informando que no momento não há previsão de implantação/ampliação
de cobertura de sinal celular para os Bairros: Tabaranas de Cima, Tabaranas de Baixo, Froes e Costas, localizados no Município de Serra Negra/SP. 8) Balancete Financeiro da Câmara Municipal da Estância de
Serra Negra, referente ao mês de dezembro de 2011. 9) Ofício da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, em resposta aos requerimentos nºs 518/2011 e 519/2011, de autoria do vereador Renato Pinto
Giachetto, encaminhando a documentação solicitada. 10) Ato de protesto dos moradores do Município de Serra Negra, representado pelo
senhor Fernando Moreira S. Júnior, em repúdio pela derrubada das
árvores centenárias da espécie figueira. 11) Correspondências recebidas no período de 13 de dezembro de 2011 a 06 de fevereiro de 2012,
dentre elas os seguintes telegramas informando a liberação de verbas:
- Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de
Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de
programa de assistência farmacêutica básica – Competência 11/2011,
no valor de R$ 6.585,97; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva
– Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de incentivo adicional ao programa de agentes comunitários de saúde – Competência 09/2011, no valor de R$ 11.250,00;
- Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de
Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de
PAB Fixo – Competência 11/2011, no valor de R$ 46.177,25; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de saúde bucal
– SB - Competência 11/2011, no valor de R$ 4.200,00; - Do Ministério da
Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando
a liberação de verbas referente ao pagamento de agentes comunitários de saúde - ACS - Competência 11/2011, no valor de R$ 11.250,00; Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de
Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de
saúde da família - SF - Competência 11/2011, no valor de R$ 20.100,00;
- Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de
Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de
compensação de especificidades regionais - Competência 11/2011, no
valor de R$ 14.515,55; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva
– Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade
- PMAQ - Competência 11/2011, no valor de R$ 3.000,00; - Do Ministério da
Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a
liberação de verbas referente ao pagamento de incentivo de projetos de
vigilância e prevenção de violências e acidentes - Competência 12/2011,
no valor de R$ 30.000,00; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de incentivo a formação de agentes comunitários
de saúde - Competência 10/2011, no valor de R$ 950,00; - Do Ministério
da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de piso estratégico
– gerenciamento de risco de Vigilância Sanitária – produtos e serviços
- Competência 09/2011, no valor de R$ 64,92; - Do Ministério da Saúde
– Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de teto municipal da média e
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alta complexidade ambulatorial e hospitalar - Competência 12/2011,
no valor de R$ 50.663,15; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de agentes comunitários de saúde – ACS - Compet
ê
n
c
i
a
12/2011, no valor de R$ 11.250,00; - Do Ministério da Saúde – Secretaria
Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de monitoramento das campanhas vacinais do sarampo e rubéola - Competência 12/2011, no valor de R$
762,66; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de PAB Fixo - Competência 12/2011, no valor de R$ 46.177,25; Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de
Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de
saúde bucal - SB - Competência 12/2011, no valor de R$ 4.200,00; - Do
Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde,
informando a liberação de verbas referente ao pagamento de saúde da
família – SF- Competência 12/2011, no valor de R$ 20.100,00; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de compensação de especificidades regionais - Competência 12/2011, no valor de
R$ 14.515,55; - Do Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Fundo
Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de ações estruturantes de vigilância Sanitária - Competência
09/2011, no valor de R$ 114,95; - Do Ministério da Saúde – Secretaria
Executiva – Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de verbas referente ao pagamento de teste rápido de gravidez - Competência 11/2011, no valor de R$ 192,86; - Do Ministério da Educação - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação
de verbas referente ao pagamento do programa Quota – parcela 011,
em 20/12/2011, no valor de R$ 46.583,10; - Do Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de verbas para serem utilizadas na aquisição de mobiliário e
equipamentos padronizados para Escola de Educação Infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar
Pública de Educação Infantil - Proinfância, em 10/01/2012, no valor de
R$ 101.238,57; - Do Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de verbas referente
ao pagamento do programa Quota – parcela 012, em 19/01/2012, no
valor de R$ 48.686,99; - Do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome - Secretaria Nacional de Assistência Social, informando a liberação de verbas referente ao pagamento do Programa IGDPBF, competências 07/2011 e 08/2011, no valor total de R$ 2.364,78; - Do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Secretaria
Nacional de Assistência Social, informando a liberação de verbas referente ao pagamento dos Programas IGD-PBF, PBF, PBVII, PFMC – II e
PROJOVEM PBV I, competências 09/2011 e 10/2011, no valor total de R$
15.490,03; - Da Câmara dos Deputados – Orçamento da União – Execução Orçamentária, informando os recursos do Orçamento da União
destinado ao Município de Serra Negra, nas seguintes áreas: Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo de Amparo ao Trabalhador; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome;
Fundo Nacional de Assistência Social; Recursos Sob Supervisão do MFTRF.MF; Recursos Sob Supervisão do MEC e Transferências Constitucionais – Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda, Fundo
Nacional de Saúde, repassado ao Município de Serra Negra, no mês de
dezembro de 2011, o importe de R$ 1.893.750,20, totalizando, no período de janeiro/2011 a dezembro/2011, o valor de R$ 3.330.774,73. MENSAGENS E PROJETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Mensagem nº
04/2012, encaminhando o projeto de lei nº 007/2012, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 501.300,00 (quinhentos
e um mil e trezentos reais), destinado a atender ao convênio celebrado
com o Governo do Estado, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, para recapeamento asfáltico de
diversas ruas do Município. Mensagem nº 05/2012, encaminhando o
projeto de lei nº 008/2012, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 326.485,52 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), destinado
a atender ao convênio celebrado com o Governo do Estado, através do
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE,
para instalação do Balneário. Mensagem nº 06/2012, encaminhando o
projeto de lei nº 009/2012, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 101.238,57 (cento e um mil, duzentos e trinta e
oito reais e cinquenta e sete centavos), a ser destinado na aquisição de
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mobiliário para a Escola Pró-Infância – Recursos do FNDE. Mensagem
nº 07/2012, encaminhando o projeto de lei nº 010/2012, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo aos estudantes
para o exercício de 2012, e dá outras providências. Mensagem nº
08/2012, encaminhando o projeto de lei nº 011/2012, que autoriza a
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), sendo R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para cobertura dos tanques de gasolina e álcool na Garagem Municipal, R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) para construção
de sanitários no ponto de aluguel de cavalo na Avenida Juca Preto e R$
15.000,00 (quinze mil reais) para instalação de playground na Praça
São Luiz. PROJETOS DE LEIS DE AUTORIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA E DOS VEREADORES: Projeto de
lei nº 136/2011, de autoria do vereador João Paulo Corsetti Ferraresso,
que denomina Estrada Municipal com o nome de “ESTRADA MUNICIPAL ARY PERONDINI”. Projeto de lei nº 001/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que dispõe sobre a inclusão, nas placas de denominação de próprios municipais e de praças públicas
localizadas no Município de Serra Negra, do(s) nome(s) do(s)
vereador(es) autor(es) do projeto de lei, bem como do respectivo número e data da Lei Municipal da referida denominação. Projeto de lei
nº 002/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que
denomina via pública localizada no Loteamento Nova Serra Negra,
com no nome de “RUA ROMEU JOSÉ BARBIN POLIDORO”. Projeto de
lei nº 003/2012, de autoria do vereador Paulo Sérgio Fioravante, que
altera a redação do artigo 1º, “b”, da Lei Municipal nº 2288, de 17 de
julho de 1997, que dispõe sobre as condições gerais para as edificações no Município de Serra Negra. PROJETOS DE RESOLUÇÃO E DE
DECRETO LEGISLATIVO: - Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2012,
de autoria do vereador Celso Bueno Corchetti, que concede o Título
Honorífico de Cidadã Serrana à senhora ALICE DE CAMPOS LEME. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2012, de autoria do vereador Celso
Bueno Corchetti, que concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano
ao senhor doutor LUIZ ROBERTO CARUSO. - Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves,
que concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao senhor JOÃO
WAGNER AMOROSO. - Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2012, de
autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que concede o Título
Honorífico de Cidadão Serrano ao Reverendo WALDIR KÜLLIAN. - Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2012, de autoria do vereador João
Paulo Corsetti Ferraresso, que concede o Título Honorífico de Cidadão
Serrano ao senhor doutor ADIB KASSOUF SAD. Todos os documentos
ficaram à disposição dos vereadores junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 01/2012, de
autoria do vereador João Paulo Corsetti Ferraresso, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no
sentido de realizar limpeza em todas as bocas de lobo de nosso Município, bem como em toda a extensão do ribeirão que passa pela cidade, a fim de que na época das chuvas as águas tenham para onde escoar, evitando assim as enchentes. Indicação nº 02/2012, de autoria do
vereador João Paulo Corsetti Ferraresso, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal, para que estude as possibilidades de colocar barras de proteção junto aos portões já existentes nos locais onde existem as saídas
de água, para casos de emergência, para o ribeirão, a fim de evitar serem arrastados pelas águas das chuvas veículos, pessoas e outros. Indicação nº 03/2012, de autoria do vereador João Paulo Corsetti Ferraresso, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que seja
providenciado, estudado ou analisado uma segunda galeria de águas a
partir da Rua Duque de Caxias e Praça João Pessoa, a fim de auxiliar o
escoamento de água nos momentos necessários, em chuvas excessivas, uma vez que a localidade se apresenta como um piscinão para
estas situações. Indicação nº 04/2012, de autoria do vereador Celso
Bueno Corchetti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que
determine ao setor competente, no sentido de verificar as condições
em que se encontra a árvore da espécie “Flamboyant”, localizada na
Rua Edno Moscão, pois a mesma está causando infiltração no imóvel
adjacente. Indicação nº 05/2012, de autoria do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, no sentido de colocar placas de
denominação na Rua Esequias Marques, localizada no Loteamento
Parque Residencial das Posses; Rua Félix Stenghel, Rua Antônio Briotto
e Rua Hermínio Marchi, localizadas no Loteamento Recanto Querência. Indicação nº 06/2012, de autoria do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que
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solicite, em caráter de urgência, os procedimentos necessários junto à
Companhia Paulista de Força e Luz - C.P.F.L., para que seja instalada
iluminação pública em toda a extensão da Rua Paulo Minardi (subida
para o Hotel Auto Tour), sendo esta uma antiga solicitação dos moradores da referida Rua que há vários anos solicitam este melhoramento/benfeitoria, aumentando principalmente a segurança no local. Indicação nº 07/2012, de autoria do vereador Renato Pinto Giachetto, que
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de realizar limpeza nas bocas de lobo existentes na
Rua Luiz Vaz de Camões, bem como as localizadas nas proximidades
da EMEB “Prof. Durval de Paula Chagas”. Indicação nº 08/2012, de autoria do vereador Renato Pinto Giachetto, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de
colocar sinalização de solo e placas necessárias na Avenida Expedicionário Décio Fiorante. Indicação nº 09/2012, de autoria do vereador Renato Pinto Giachetto, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para
que determine ao setor competente, no sentido de colocar sinalização
de solo e placas necessárias nas proximidades do Parque Represa “Dr.
Jovino Silveira”. Indicação nº 10/2012, de autoria do vereador Renato
Pinto Giachetto, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite à SABESP, no sentido de estudar as possibilidades de conceder
descontos ou isenções aos proprietários de imóveis residenciais atingidos pela enchente ocorrida em 12/01/2012, tais como os localizados na
Vila Quiriqui, haja vista que foi gasto muita água para a limpeza do local. Indicação nº 11/2012, de autoria do vereador Celso Bueno Corchetti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de chumbar os bancos existentes nas
Praças de nosso Município, a fim de que não sejam arrastados de seus
lugares, desarmonizando a Praça. Indicação nº 12/2012, de autoria do
vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que indica ao Senhor Prefeito
Municipal, para que inclua nas prioridades do Município, o asfaltamento da Rua Matilde Arthuso Salomão, que liga a Rua Miguel da Cunha
Filho com a Rua Catorze de Julho (subida para o Alto da Serra), cuja
melhoria beneficiará inúmeros moradores, bem como contribuirá significativamente para o desenvolvimento daquela área. Indicação nº
13/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de asfaltar as partes faltantes da Rua Manoel Luiz Saragiotto, localizada no
Parque Fonte São Luiz, bem como recapear a parte da rua que é asfaltada, mas que se encontra cheia de buracos. Indicação nº 14/2012, de
autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que indica ao Senhor
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de construir 02
(dois) banheiros - 1 masculino e 1 feminino - próximos à Quadra Poliesportiva da EMEI “Maria Lúcia Stenghel Salomão de Azevedo” localizada no Bairro São Luiz, proporcionando maior infraestrutura no local,
vez que as crianças e adolescentes que fazem uso da quadra - tanto do
sexo masculino como do sexo feminino - estão usando o cafezal existente no fundo da quadra para fazerem suas necessidades fisiológicas,
causando constrangimentos. Indicação nº 15/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de colocar
lombada no Loteamento Residencial das Posses, principalmente na
Rua Benjamin Lopes Filho e também nas demais, pelo fato de motoqueiros abusarem na velocidade, sabendo que existem muitas crianças no Loteamento e que já houve caso de atropelamento, conforme
abaixo assinado em anexo. Indicação nº 16/2012, de autoria do vereador João Paulo Corsetti Ferraresso, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de implantar em nosso município o Programa “Vila Dignidade”, pequenos conjuntos residenciais
especialmente projetados para pessoas idosas de baixa renda, sem
vínculos familiares e aptas para tarefas diárias, conforme mostra prospecto em anexo. Indicação nº 17/2012, de autoria do vereador João
Paulo Corsetti Ferraresso, que indica ao Senhor Prefeito Municipal,
para que determine ao setor competente, no sentido de serem colocadas placas de denominação em todas as Estradas Municipais de Serra
Negra, a fim de ajudar na localização da zona rural. Indicação nº
18/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que indica
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de colocar lixeiras em torno de toda a Praça Sesquicentenário. Indicação nº 19/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo
Gonçalves, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de tomar as providências necessárias quanto ao poste de iluminação na Praça do Cruzeiro, localizada na
Rua Renato Perondini (atrás do Campo), haja vista que faz tempo que
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aproximadamente 04 (quatro) lâmpadas não acendem, deixando o
local escuro e perigoso. Após, foi dada leitura da Moção nº 01/2012. Em
seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminhamento das
indicações aos setores competentes e, a moção, foi incluída na ordem
do dia da presente sessão ordinária para discussão e votação. Não havendo nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, passou-se
ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 01/2012, de autoria do vereador Demétrius Ítalo Franchi,
que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa
de Leis, se a Rua que começa na Estrada Municipal Basílio Silotto e
termina na Estrada Municipal Amatis José Franchi possui denominação oficial e quais os melhoramentos nela existentes. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 02/2012, de autoria do vereador Danilo Francisco Andrade
Guerreiro, que solicita à C.P.F.L., para que informe a esta Casa de Leis,
qual a empresa ou concessionária responsável pela iluminação pública, bem como por sua manutenção no Loteamento Recanto Querência, haja vista que os moradores estão reclamando que quando queima um transformador ou outro tipo de reparo eles têm que pagar do
bolso. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
(08 votos). Requerimento nº 03/2012, de autoria do vereador Renato
Pinto Giachetto, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que
informe a esta Casa de Leis, se há algum estudo prévio para sanar as
enchentes que ocorrem na Vila Quiriqui. Em caso positivo informar
quais. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade
(08 votos). Requerimento nº 04/2012, de autoria do vereador Paulo Sérgio Fioravante, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis, diversas informações referentes ao desmatamento ocorrido na Rua que se inicia à esquerda da Rua Cláudio
Belini Baroni, Loteamento Refúgio da Serra, ao lado da entrada do
Condomínio “Altos de Serra Negra” e vai até a Rua Francisco Saragiotto, Bairro das Posses, local conhecido como Parque/Recanto Gurupiá.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 05/2012, de autoria do vereador Demétrius Ítalo
Franchi, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a
esta Casa de Leis, se a Estrada Municipal que tem seu início na Estrada
Municipal Amatis José Franchi, ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Bairro da Serra, possui denominação oficial, bem como a sua
exata localização e extensão. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 06/2012, de autoria
do vereador Paulo Sérgio Fioravante, que solicita ao Senhor Prefeito
Municipal, levando-se em consideração a instalação de placas de denominação de vias públicas, na qual também há a propaganda de divulgação de hotéis, estabelecimentos comerciais de nossa cidade, requeiro seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que apresente diversas informações sobre o assunto. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 07/2012, de autoria do vereador Paulo Sérgio Fioravante, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de
Leis, se há possibilidade legal, técnica e financeira de refazer totalmente a entrada do Estádio Municipal Antonio Barbosa Pinto da Fonseca “Barbosinha”, construindo-a mais para dentro - cerca de 2 a 3 metros
e em 90 graus, tornando o local mais bonito e funcional, levando-se
ainda em consideração que a entrada do Estádio está cedendo, necessitando de uma reforma urgente, vez que pode cair a qualquer momento, o que gera sérios riscos aos que frequentam o local. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 08/2012, de autoria do vereador Paulo Sérgio Fioravante,
que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa
de Leis, se possui denominação oficial a Estrada Municipal que tem
seu início na Estrada Municipal Romão Francisco Massaro - ao lado da
Capela São José, ligando o Bairro das Tabaranas ao Bairro dos Leais, e
término na Estrada Municipal Egisto Fruchi, ao lado de uma plantação
de flores, com extensão de 3.650 metros. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº
09/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que juntamente com o setor
competente, esclareça a esta Casa de Leis o ponto exato onde se inicia, por onde se estende e onde termina a Rua Manoel Luiz Saragiotto,
antiga “Rua 07” do Loteamento Parque Fonte São Luiz, vez que com o
crescimento do bairro, a Rua Manoel Luiz Saragiotto, que circunda o
Campo de Futebol Giuseppe Raymondo, termina na Rua Roberto Cazotto, mas, conforme contam os moradores, a referida rua continua
após o Campo de Futebol, no lado esquerdo de onde vem sendo cons-
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truído o CILES - Centro de Integração de Lazer e Esportes. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 10/2012, de autoria do vereador João Paulo Corsetti Ferraresso, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a
esta Casa de Leis se a Rua que tem seu início à esquerda da SP-360 Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra - sentido Serra Negra/Amparo,
em frente às Empresas “Móveis Nadalini” e “IG Equipamentos para
Água Mineral”, e término na “Cervejaria Dortmund” é uma via pública
ou é de propriedade particular. Caso seja uma via pública, informar se
possui denominação oficial e quais os melhoramentos nela existentes.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 17/2012, de autoria do vereador Paulo Sérgio
Fioravante, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe
a esta Casa de Leis se a Praça localizada na esquina da Avenida Juca
Preto com a Rua Agostinho Luiz Fedel possui denominação oficial. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos).
Requerimento nº 18/2012, de autoria do vereador João Paulo Corsetti
Ferraresso, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis, as informações abaixo solicitadas, todas referentes à nota de esclarecimento publicada no Diário Oficial de Serra
Negra, edição de 20 de janeiro de 2012, nº 272, fl. 13, sobre a devolução
de cheques da Prefeitura Municipal de Serra Negra pelo Banco do Brasil. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08
votos). Requerimento nº 19/2012, de autoria do vereador João Paulo
Corsetti Ferraresso, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que
informe a esta Casa de Leis se a Estrada Municipal que tem seu início
na Estrada Municipal Amatis José Franchi - no primeiro trevo existente
no sentido centro-bairro, e término no novo Posto da SABESP, possui
denominação oficial. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade (08 votos). Requerimento nº 20/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis se a Rua de terra que fica à
esquerda do final da Rua Luiz Antonio de Andrade, localizada no Bairro
das Posses, possui denominação oficial e quais os melhoramentos
nela existentes. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 49/2012, de autoria do vereador
Marco Antonio Zanoni Bueno, que solicita ao Senhor Prefeito Municipal, para que informe a esta Casa de Leis, quais os valores totais recebidos ano a ano, desde 2009 até a presente data, repassados pelo Estado, referentes ao Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA, discriminando em quais locais estes valores foram aplicados.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Em questão de ordem, o vereador Renato Pinto Giachetto apresentou o seguinte requerimento verbal: “nos termos regimentais, solicito seja oficiado ao Ministério Público local – Promotoria de Justiça de
Serra Negra -, para que informe a esta Casa de Leis se há inquéritos ou
ações judiciais em andamento para apuração de eventuais responsabilidades com relação ao suposto desmatamento de árvores e o aterramento de nascentes no loteamento Gurupiá. Em caso positivo, se
possível, encaminhar cópia integral dos processos.” Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS: Requerimento nº
11/2012, de autoria do vereador Renato Pinto Giachetto, que solicita
consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com os
proprietários da DROGARIA SERRA NEGRA, pela recente inauguração
deste novo empreendimento localizado na esquina da Rua Tiradentes
com a Rua Padre João Batista Lavello, vindo a enriquecer ainda mais o
segmento farmacêutico de nosso Município. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº
12/2012, de autoria do vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com
a SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, pela excelente programação
do Natal Radiante 2011, pelos belíssimos enfeites e decorações natalinas que embelezaram nossa cidade durante as festas de final de ano,
muito agradando os munícipes e turistas. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº
13/2012, de autoria do vereador Paulo Sérgio Fioravante, que solicita
consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Serra Negra durante todo o ano de 2011, desempenhando
com maestria suas funções, muito contribuindo para o desenvolvimento da nossa Estância. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 14/2012, de autoria do
vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, que solicita consignação em Ata,
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votos de congratulações e aplausos para com o senhor ARIEL GAIOLLI,
pelo mais novo empreendimento localizado na Rua Monsenhor Manzini: uma galeria contendo nove belíssimas lojas que vieram a embelezar ainda mais a área central do nosso Município. Posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº
15/2012, de autoria dos vereadores Demétrius Ítalo Franchi e Renato
Pinto Giachetto, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
AGRÍCOLA DE SERRA NEGRA, pela nova diretoria eleita recentemente
para o biênio 2012/2013. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 16/2012, de autoria do
vereador Demétrius Ítalo Franchi, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA, pela inauguração da sua Sede,
localizada no Centro de Convenções “Circuito das Águas”, no último
dia 30 de janeiro. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 47/2012, de autoria do vereador
Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que solicita consignação em Ata,
votos de congratulações e aplausos para com o jovem LUIZ HENRIQUE
DE OLIVEIRA, que com esforço e determinação passou no vestibular
para o curso de Oceanografia da FURG - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul e também da USP
- Universidade de São Paulo. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 48/2012, de autoria
do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o Rei
Momo - RODRIGO PALHARES, Rainha - RAILLA DE AZEVEDO SARAGIOTO e Princesas - JOSELAINE EDMARA DO CARMO e TÂNIA SALES
PORTUGAL, escolhidos para a Corte do Carnaval 2012 de nosso Município. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08
votos). REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 21/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação
em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luciano
Almeida Mattos. Requerimento nº 22/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sílvio Bertolini. Requerimento
nº 23/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do
senhor Vicente Virgulino Franco de Oliveira. Requerimento nº 24/2012,
de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Domingos da Silva Mozer. Requerimento nº 25/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de
profundo pesar pelo falecimento do senhor Antonio Aparecido Celeghin. Requerimento nº 26/2012, de autoria da Câmara Municipal de
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar
pelo falecimento da senhora Tereza Gomes de Moraes. Requerimento
nº 27/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do
senhor Waldemar Aparecido Dellangelica dos Santos. Requerimento
nº 28/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da
senhora Therese Ana Balogh. Requerimento nº 29/2012, de autoria da
Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata,
votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem Odair Bueno Pereira. Requerimento nº 30/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo
falecimento do jovem Alan de Lima Alves. Requerimento nº 31/2012,
de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Tereza Pereira Sambo. Requerimento nº 32/2012, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de
profundo pesar pelo falecimento do senhor Antonio Augusto de Vasconcellos. Requerimento nº 33/2012, de autoria da Câmara Municipal
de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo
pesar pelo falecimento da senhora Therezinha Andrade da Silva. Requerimento nº 34/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Aguiar Pereira. Requerimento nº 35/2012,
de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José
Rodrigues da Silva. Requerimento nº 36/2012, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de
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profundo pesar pelo falecimento da senhora Flor do Prado Guedes.
Requerimento nº 37/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo
falecimento do senhor Ezio Ongarato. Requerimento nº 38/2012, de
autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação
em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Inês
Marson Malagodi. Requerimento nº 39/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Arantes. Requerimento nº 40/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que
solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento
da senhora Maria do Carmo Coviello Pereira. Requerimento nº 41/2012,
de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Luiz
Eduardo de Godoy. Requerimento nº 42/2012, de autoria da Câmara
Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora Josephina Fabri Invencione. Requerimento nº 43/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo
falecimento do Senhor Valdemar Silveira Gasparini. Requerimento nº
44/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita
consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Aparecido Américo dos Santos. Requerimento nº 45/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação
em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Renato
Giraldi. Requerimento nº 46/2012, de autoria da Câmara Municipal de
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora Zilda Moya. Os requerimentos de pesar
são de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, sendo os mesmos
deferidos pelo Presidente, determinando fosse oficiado às famílias enlutadas. Após, passou-se aos ORADORES. Usou da palavra o vereador
Marco Antonio Zanoni Bueno, que iniciou discorrendo que a atual administração faz poucas realizações em prol do desenvolvimento do
Município. Teceu comentários sobre o valor exorbitante que o Poder
Executivo Municipal paga atualmente por quilometro rodado dos ônibus circulares. Após, teceu comentários sobre as enchentes que vêm
ocorrendo em nosso Município, dizendo que a atual administração
pouco faz para resolver este grave problema. Em seguida comentou matéria veiculada no Jornal “O Serrano”, referente ao valor
investido na saúde no exercício de 2011, dizendo ser de seu entendimento que foram aplicados os recursos mínimos, ou seja, de
pouco mais de 15% do valor do orçamento anual do Município.
Após, discorreu sobre a suposta intenção da atual Administração
deixar o convênio firmado para a utilização, pelos munícipes, do
Centro Odontológico do CONISCA, o que poderá prejudicar muitas pessoas usuárias deste serviço essencial. Finalizou tecendo
comentários sobre parte das verbas recebidas do DADE, que deveriam ser aplicadas no turismo, mas serão empregadas em asfalto. Usou
da palavra o vereador Mario Roberto Vitale Junior, que discorreu sobre
a falta de investimentos em obras e infraestrutura, para serem evitadas
as enchentes em nosso Município. Após, teceu críticas sobre as câmeras de monitoramento que não estão em funcionamento. Disse também que a atual administração deve também aceitar verbas vindas de
outros Deputados e não tão somente do Deputado Edmir Chedid. Usou
da palavra o vereador João Paulo Corsetti Ferraresso, dizendo que o
Balneário de Serra Negra deve ser instalado onde funciona atualmente o Paço Municipal, ou seja, no centro da cidade, dizendo ser de seu
entendimento que mesmo com a reforma do Balneário existente no
Centro de Convenções, poucas pessoas o utilizarão. Em seguida, teceu críticas sobre as obras de reforma da Rua Coronel Pedro Penteado, dizendo que a administração passada a realizou de forma errada.
Finalizou tecendo comentários sobre a Lei nº 3269/2010, que isenta
de pagamento do IPTU os imóveis residenciais de até 150 metros
quadrados de construção, atingidos por enchentes no Município de
Serra Negra. Usou da palavra o vereador Demétrius Ítalo Franchi, que
saiu em defesa da atual administração, contestando as alegações
apresentadas pelos vereadores Marco Antonio Zanoni Bueno, Mario
Roberto Vitale Junior e João Paulo Corsetti Ferraresso. Não havendo
mais nenhum vereador inscrito como Orador no Grande Expediente,
passou-se à ORDEM DO DIA. Realizada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se estarem presentes os vereadores: Celso Bueno
Corchetti, Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, João Paulo Corsetti Ferraresso, Marco Antonio Zanoni Bueno, Mario Roberto Vitale Junior, Paulo Sérgio Fioravante, Renato Pinto Gia-
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chetto e Ronaldo Angelo Gonçalves. Havendo número regimental,
passou-se à discussão e a votação dos projetos constantes da pauta.
I – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 007/2012, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 501.300,00 (quinhentos e um mil e trezentos reais), destinado a atender ao convênio celebrado com o Governo do Estado, através do Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias – DADE, para recapeamento asfáltico
de diversas ruas do Município. Primeiramente foi proferida a leitura
dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e
Redação e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). II – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 008/2012, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$ 326.485,52 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), destinado a atender ao convênio celebrado com o Governo do Estado, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE,
para instalação do Balneário. Primeiramente foi proferida a leitura
dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e
Redação e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). III – 1ª Discussão e
votação do projeto de lei nº 009/2012, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$ 101.238,57 (cento e um mil, duzentos e trinta e oito reais
e cinquenta e sete centavos), a ser destinado na aquisição de mobiliário para a Escola Pró-Infância – Recursos do FNDE. Primeiramente
foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orçamento.
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). IV – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 010/2012, de
autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder ajuda de custo aos estudantes para o exercício
de 2012, e dá outras providências. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça
e Redação, b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura,
Educação, Esporte e Turismo e, c) de Finanças e Orçamento. Posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). V
– 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 011/2012, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais),
sendo R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para cobertura dos
tanques de gasolina e álcool na Garagem Municipal, R$ 37.200,00
(trinta e sete mil e duzentos reais) para construção de sanitários no
ponto de aluguel de cavalo na Avenida Juca Preto e R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para instalação de playground na Praça São Luiz.
Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas
seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e
Orçamento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores votantes (07 votos), com a abstenção do voto
do vereador Marco Antonio Zanoni Bueno. VI – Discussão e votação
única da Moção nº 01/2012, de autoria da Câmara Municipal de Serra
Negra, que propõe consignação em Ata, votos de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor José Oscar Spinhardi Filho, ocorrido no
último dia 14 de janeiro. Posta em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade (08 votos). Não havendo mais nenhum projeto
para ser deliberado na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: Usou da palavra o vereador Marco Antonio Zanoni Bueno, que procedeu a leitura do ofício nº 1114/2011, do Poder Executivo Municipal, em resposta de seu requerimento de informações de
nº 534/2011, que apresentou as informações solicitadas quanto ao
atendimento prestado aos pacientes do Município de Serra Negra no
CONISCA, tecendo comentários a respeito. Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a sessão
extraordinária a ser realizada logo após o término desta sessão ordinária, declarando-a encerrada às 23h42min. Para constar eu, (a) vereador
Ronaldo Angelo Gonçalves, 1º Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão
encontra-se
registrada
em
áudio
e
vídeo.
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ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA.
Aos seis dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e
doze, às 23h43min, 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 Demétrius Ítalo Franchi, e secretariando os trabalhos o vereador
Ronaldo Angelo Gonçalves, sua 03ª Sessão Extraordinária, da
4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, com a presença dos
vereadores: Celso Bueno Corchetti, Danilo Francisco Andrade
Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, João Paulo Corsetti Ferraresso, Marco Antonio Zanoni Bueno, Mario Roberto Vitale Junior,
Paulo Sérgio Fioravante, Renato Pinto Giachetto e Ronaldo Angelo Gonçalves. 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, na qual foram deliberados os seguintes projetos: I – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 007/2012, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito
adicional especial no valor de R$ 501.300,00 (quinhentos e um
mil e trezentos reais), destinado a atender ao convênio celebrado com o Governo do Estado, através do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE, para recapeamento asfáltico de diversas ruas do Município. Em se tratando
de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos
pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). II – 2ª Discussão e votação do projeto de
lei nº 008/2012, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
326.485,52 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais e cinquenta e dois centavos), destinado a atender ao
convênio celebrado com o Governo do Estado, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE,
para instalação do Balneário. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos).
III – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 009/2012, de

EXTRATO DE CONTRATO
- Contrato n. 02/2009
Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra
Negra – SP
Contratada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços técnicos
especializados em administração pública.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
Valor: R$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais) mensais
Vigência: 12 meses – (18 de janeiro de 2012 a 17 de janeiro de 2013).
Serra Negra, 18 de janeiro de 2012.
Assinaturas:
P/Contratante: Vereador Demétrius Ítalo Franchi – Presidente da Câmara.
P/Contratada: Simone José de Almeida - Griffon Brasil Assessoria
Ltda.
Testemunhas:
RG: 24.811.388-4
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autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura
de crédito adicional especial no valor de R$ 101.238,57 (cento
e um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a ser destinado na aquisição de mobiliário para a Escola
Pró-Infância – Recursos do FNDE. Em se tratando de segunda
discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08
votos). IV – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 010/2012,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder ajuda de custo aos estudantes
para o exercício de 2012, e dá outras providências. Em se tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura
dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade (08 votos). V – 2ª Discussão e votação do projeto
de lei nº 011/2012, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$
58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), sendo R$ 5.800,00 (cinco
mil e oitocentos reais) para cobertura dos tanques de gasolina
e álcool na Garagem Municipal, R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e
duzentos reais) para construção de sanitários no ponto de aluguel de cavalo na Avenida Juca Preto e R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) para instalação de playground na Praça São Luiz. Em se
tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade dos vereadores votantes (07 votos), com a abstenção do voto do vereador Marco Antonio Zanoni Bueno. Não
havendo mais nenhum projeto para ser deliberado na ordem do
dia, nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada
mais havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13
de fevereiro de 2012, às 19h30min, declarando encerrada esta
sessão extraordinária às 23h58min, Para constar eu, (a) vereador Ronaldo Angelo Gonçalves, 1º Secretário da Mesa Diretora,
mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando
facultada a assinatura por todos os edis desta Casa, ressaltando
que a íntegra desta sessão encontra-se registrada em áudio e
vídeo. -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-xx-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-.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, nos termos do artigo
9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, faz saber que realizará audiência pública no
dia 27 de fevereiro de 2012, segunda-feira, às 10h00,
na sede do Poder Legislativo, instalada na Rua Nossa
Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando
será avaliado o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. Serra Negra,
13 de fevereiro de 2012.

RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
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Carnaval Bem Legal tem
início na noite de hoje
Cinco dias de evento e
muita folia. O Carnaval Bem Legal começa oficialmente às 20
horas, d sexta-feira, (17), na Praça
João Zelante com o show da Banda Zuzueira.
O Secretário de Turismo e
Desenvolvimento Econômico informou que neste ano, o número

de seguranças será duplicado e
que a Prefeitura colocará 25 banheiros químicos à disposição,
na região central. Haverá postos
de informação na entrada da cidade.
Uma das preocupações
do Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico está

voltada a fiscalização da entrada
de bebida alcoólica em grande
quantidade na região central.
“Haverá uma fiscalização rígida.
Estamos elaborando faixas e vamos proibir a entrada de freezers
e caixas com bebidas. Estamos
preocupados com o consumo de
álcool por menores”, disse o Se-

cretário. A solicitação foi realizada em uma reunião com o Juiz da
Vara da Infância, Carlos Eduardo
Silos de Araújo, há cerca de 15
dias. O Secretário também ressaltou que haverá panfletagem
com o objetivo de conscientização do não consumo exagerado
de álcool.

Tendências

Os blocos e
as escolas

também colaborar com o fluxo de
automóveis.
Na região central, às 12h30,
um trecho da Rua Sete de Setembro, a partir do Ponto de Táxi; parte
da Rua João Batista Lavelo, a partir
do estacionamento do Supermercado Colorado e Rua Prudente de
Moraes estarão fechadas. A partir
das 19h30
Na Praça Barão do Rio
Branco, a rua que dá acesso pelo
lado direito terá a mão invertida e
o acesso pelo lado esquerdo será
impedido.
Para chegar à saída para
Lindoia, o motorista segue pela
Sete de Setembro, subindo à direita pela Praça Barão do Rio Branco
sentido Rua Tiradentes.
À noite, a partir das 19h30,
as ruas João Pires, Expedicionários, do inicio da Coronel Pedro
Penteado até o inicio da Ipojucã.
Vias como a Irma Dulce, Rua dos
Italianos, Adriano Pinto da Fonseca e Salim Oásis, também estarão
fechadas, pois estão próximas da
Passarela do Samba, da Avenida
Governador Laudo Natel, local dos
desfiles da noite. O acesso para
ônibus ocorrerão somente pelo
Vale do Sol (Rota Alternativa).

namento do estabelecimento.
No caso de pessoa física,
ocorre a apreensão do produto e
multa no valor de R$ 500,00.

Durante os cinco dias de
folia, uma equipe da Prefeitura de
Serra Negra realiza pesquisa de
opinião para levantar criticas elogios e sugestões sobre o evento.
Neste ano, quesitos como o
aumento de números de segurança, banheiros químicos, a ampliação dos horários de eventos foram
alguns apontamentos realizados
em 2011, que por determinação
do Prefeito de Serra Negra, foram
efetivados. “A solicitação do Carnacountry é uma dessas frentes. O
Carnaval Bem Legal de Serra Negra possui atrações para todos os
públicos, sempre buscando cada
vez, ser um Carnaval pacifico para
toda a família curtir”, afirmou o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.
De acordo com o Secretário de Turismo e Desenvolvimento
Econômico, o evento deste ano
irá atingir todos os públicos: “Será
uma festa para todas as idades,
com mais de 70 apresentações
artísticas durantes os 5 dias de folia”, ressaltou. Escolas de samba,
blocos carnavalescos, grupo de
dança, axé, aero dança, bandas ao
vivo, marchinhas de carnaval, banda itinerante tocando pela cidade
e também novamente a presença
dos blocos de São Luiz de Paraitinga farão parte do evento.
Outra grande novidade serão as “Micanejas” que serão realizadas nas tardes na praça João
Zelante com o melhor da mistura
“Axé-sertanejo” do momento, além
do Trio Elétrico na terça feira de carnaval na avenida Laudo Natel encerrando o carnaval com o Circuito
Carna Country de Serra Negra. Para
este ano, a Prefeitura ampliou para
100 o número de seguranças que
irá trabalhar no evento. O Executivo também ampliou o número de
banheiros químicos. Na Avenida
Laudo Natel, a arquibancada será
totalmente coberta, para que turistas e munícipes possam curtir o
evento, com segurança e conforto.

Na passarela do samba, na
Avenida Governador Laudo Natel,
o folião encontrará blocos e Escolas de Samba de Serra Negra.
O quarto ano do Carnaval
Bem Legal, da Prefeitura de Serra
Negra contará com as Escolas de
Samba Fanjov e Estrela da Guia. Os
blocos locais deste ano são: Mimi,
Melhor Idade Serra Azul, Amigos e
Cia, Ellas do Chopp 40, Alto das Palmeiras, Dancing Days, Felizes para
Sempre e SNEC.
No sábado e segunda-feira
de Carnaval, a partir das 20 horas
desfilam os blocos. No domingo,
o desfile das escolas de samba
ocorre sob o olhar do júri. Na terçafeira, as escolas voltam à Avenida
Governador Laudo Natel para mais
um evento.

O Reinado

Através de oito jurados que
analisaram as sete mulheres e
quatro homens, foi escolhido Rodrigo Palhares Rodrigues para Rei
Momo, com 382, dos 400 pontos
possíveis.A Rainha é a novata Raila
Azevedo Saragioto, que conquistou 375 pontos. Joselaine Edmara
do Carmo contabilizou 360 pontos
e foi eleita a primeira princesa. A
segunda princesa é Tânia Sales
Portugal.
O Rei Momo já eleito Rei
Momo em Serra Negra em oito
ocasiões. Neste ano, ele representa o Bloco Felizes Para Sempre que
desfila no sábado e segunda-feira,
do Carnaval, às 20h30. No sábado
carnavalesco, Rodrigo Palhares se
casará em plena Avenida Governador Laudo Natel. A futura esposa é
Karina Zeferino, professora e Porta
Bandeira da Escola de Samba Acadêmicos da Fanjov.

Trânsito

O trânsito das ruas centrais
será modificado em alguns períodos, para acomodar os foliões e

Gás de buzina
está proibido

A comercialização, distribuição e uso de buzina de pressão,
à base de gás propanobutado, envasado em tubo de aerosol é proibida em Serra Negra.
Durante os dias de folia do
Carnaval Bem Legal, a Prefeitura
Municipal deverá fiscalizar os participantes do evento com o objetivo de proceder a apreensão do
produto. Posteriormente haverá a
inutilização e destruição.
Ao comércio que estiver comercializando o produto há multa
equivalente a R$ 5.000,00. No caso
de reincidência, o valor passa a R$
10.000,00 e a suspensão definitiva
da licença ou do alvará de funcio-

Comercialização de
bebidas de vidro durante o Carnaval é
proibida

A Prefeitura de Serra Negra
também fiscalizará a comercialização de bebidas em vasilhames de
vidro, do tipo long neck, em restaurantes, lanchonetes e similares, durante os festejos carnavalescos.
Vale ressaltar que a normativa estabelece que os vasilhames podem ser vendidos se
os clientes estiverem nos estabelecimentos acomodados em
mesas, sob a responsabilidade
do estabelecimento. A proibição
trata sobre locais onde ocorrem
os eventos carnavalescos como
proximidades das Praças João
Zelante e Sesquicentenário além
da Avenida Laudo Natel.
A multa é equivalente a R$
1.000,00, cujo valor deverá ser cobrado em dobro no caso da primeira reincidência. A suspensão e até
a cassação de licença ou alvará de
funcionamento para comercialização pode ocorrer.

Trabalho será
divulgado com faixas e cartazes
O Artigo 37 da Lei das
Contravenções Penais que trata
sobre arremessa ou derramar
em via pública, ou lugar de uso
comum, ou de uso alheiro, coisa
que possa ofender, sujar ou molestar alguém também será fiscalizado durante o Carnaval Bem
Legal 2011.
A Prefeitura irá espalhar
pelo Município faixas e cartazes
sobre o tema avisando a população e turistas sobre o tema.
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Kit Escolar está sendo entregue
A Prefeitura de Serra Negra está entregando aos alunos
da Rede Municipal de Ensino, o
Kit
Escolar. Por determinação
do Chefe do Executivo, desde
2009, nenhum aluno da Rede da
Prefeitura compra material escolar (caneta, lápis, borracha, caderno, tesourinha, lápis
de cor, cola, giz de cera, entre
outros). Neste ano, o kit vem reforçado com pasta, material de
limpeza, pessoal e toalha.
Neste ano, o número de
alunos da Rede Municipal aumentou. De acordo com informações da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, 1840
crianças são atendidas pela equipe distribuídas em 14 prédios da
Municipalidade.

Ainda neste semestre,
o Pro Infância, no Bairro das
Palmeiras deverá ser entregue.
Além disso, a Prefeitura está
construindo uma unidade no
Bairro da Serra. A Municipalidade está construindo a unidade
com recursos próprios. Estão
sendo investidos no local um
total R$ 1.379.542,81. Concomitantemente, no Residencial das
Posses, a empresa responsável
está iniciando realizando a segunda etapa de um prédio escolar para 250 crianças. Nesta
fase, o Executivo está investindo R$ 281.932,25.
De acordo com a Secretária de Educação e Cultura, os kits
também são separados por faixa
etária, de acordo com a necessidade do estudante.

Recapes
tiveram início

Por determinação do Prefeito Municipal, a Municipalidade
está investindo R$ 714.349.56 em
recapes em diversas ruas da Cidade. As verbas são oriundas do
DADE 2011. Com o dinheiro, a
Municipalidade dará continuidade ao plano de recuperação de
vias do Município.
Serão beneficiadas as
ruas Santo Expedito; Santa Caro-

lina; Romano Poleto; Adele Dalberto Marson; Juca Cintra, 24 de
Março; Saldanha Marinho; José
Bonifácio; Moysés Mendes Filho;
Nicolau da Rocha Vita; Manoel
Luiz Saragiotto; São Roque; Capitão Antonio E. Almeida; Maestro
Angelo Lamari; José Pinton; Joaquim Araújo de Almeida, além
da Avenida Juca Preto e Estrada
Municipal João Bigarella.

Casa da Agricultura de
Serra Negra se reúne
com produtores do
Bairro dos Leais
Na segunda-feira, (13),
os técnicos da Casa da Agricultura de Serra Negra se reuniram
com produtores do bairro dos
Leais para divulgar o edital lançado pela Prefeitura Municipal
para aquisição de produtos alimentícios de agricultores familiares. Os produtos adquiridos
se destinam à merenda escolar
e serão comprados pela Prefeitura por meio de licitação.
O bairro dos Leais é
grande produtor de olerícolas,
como tomate e pimentão, e a divulgação do edital gerou grande
interesse entre os produtores.
Os técnicos da Casa da Agricultura explicaram todos os pontos
do edital e sugeriram que os
produtores se organizassem em
grupo para fornecer o maior número de itens.
O encontro serviu também para divulgar uma nova
forma de atuação da Casa da
Agricultura de Serra Negra, que
passará a atender diretamente
nos diversos bairros da zona
rural do município, objetivando,
através de uma maior proximidade, facilitar a prestação de
assistência técnica ao produtor
rural, assim como o esclareci-

mento de dúvidas relacionadas
à agricultura, pecuária e meio
ambiente.
Também foram divulgadas ações realizadas no
controle da raiva em herbívoros, e as recomendações
para a prevenção dessa doença nos animais de produção. Nesse caso, ressalta-se a
importância de não se abolir
a prática de vacinação contra
a raiva (bovinos, bubalinos,
eqüinos, principalmente), e
de se informar a ocorrência
de abrigos de morcegos à
Casa da Agricultura, para que
seja feita inspeção do abrigo
e quando detectada a presença de morcegos hematófagos, seja realizado o controle
por técnicos habilitados.
O atendimento no bairro
dos Leais será feito sempre na
última quarta-feira do mês, na
sede da Associação de Moradores, ao lado da Igreja São Luiz. O
primeiro atendimento ocorrerá
no próximo dia 29 de fevereiro.
Em caso de dúvida, entrar em contato com a Casa de
Agricultura de Serra Negra através do telefone (19) 3892-2933 e
(19) 3842-2815.

