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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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ISENÇÃO IPTU 2016   vai até o dia 10 de outubro/2015.  últimas horas!
Aposentados, Pensionistas e Proprietários de Imóveis com até 70 m².

Informações e requerimentos no site www.serranegra.sp.gov.br no espaço da 
“Secretaria Municipal da Fazenda”

 Impostos atrasados podem ser pagos em até 60 vezes

Sexta-feira, 2 de outubro de 2015 -  VIII - nº 457

Serra Negra elege seus cinco 
membros para o CMDCA

Delegacia da Polícia Civil entrega 
documentos do Poupatempo Móvel 

Prefeito 
inaugurou 
duas obras 
no último 

domingo (04)

Mundialmente conhecido, o Outubro Rosa é um movimento 
pela luta contra o câncer de mama e tem como principal objetivo 
alertar as pessoas, principalmente as mulheres, sobre a importân-
cia da prevenção. Em apoio ao movimento, a Prefeitura Munici-
pal com a organização e apoio da Secretaria de Saúde oferecem 
atividades diferenciadas ao longo do mês de outubro.

Segundo o Inca ( Instituto Nacional de Câncer ), não existe 
uma causa única para o câncer de mama. A doença está rela-
cionada a fatores de risco ambientais/comportamentais, repro-
dutivos/hormonais e genéticos/hereditários. Esses últimos são 
responsáveis por 5% a 10% do total de casos.  Estima-se que 30% 
dos casos da doença possam ser evitados quando são adotadas 
práticas saudáveis como: praticar atividade física regularmente, 
alimentar-se de forma saudável; manter o peso corporal adequa-
do e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Amamentar também 
é um importante fator de proteção.

As unidades de saúde oferecem:
- Coleta de Papanicolau em horários diferenciados em todas 

as unidades de Saúde do Município;
- Mutirão de Mamografia;
- Grupos de educação em saúde nas unidades;
- Palestra sobre a doença na sala de espera das unidades (con-

firmar data e horário  em  unidade de saúde).
- Iluminação diferenciada, cor de rosa, no ponto turístico 

Cristo Redentor;
- Dia 24 de outubro, na Praça João Zelante, a partir das 9h, 

orientações contra o câncer de mama e colo uterino com profis-
sionais da saúde. Participe! 

Os interessados deverão procurar a unidade de saúde mais 
próxima de sua residência para o agendamento ou mais informa-
ções no fone (19)3892-8000. 

Prefeitura Municipal apoia a Campanha Outubro Rosa e 
oferece ações de prevenção nas Unidades de Saúde
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
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Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
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O Prefeito Municipal inaugurou no último domingo, 04 de outu-

bro, às 17h, de duas obras do município: a construção da Unidade Bá-
sica de Saúde e a construção do Complexo Turístico, ambos no bairro 
da Serra.

A Unidade de Saúde da Família que recebe o nome em home-
nagem a “Joana Maria dos Santos – Dona Joaninha” é uma obra de 
aproximadamente 302m², com amplas salas para atendimento, con-
sultórios médico e odontológico, banheiros com acessibilidade, pla-
cas indicativas, salas de vacinas e curativos. O investimento total é 
cerca de R$408mil, verba recebida do Ministério da Saúde - Governo 
Federal. A unidade visa atender em média 600 consultas/mês entre 
pediatria, clínica médica e ginecologia e ainda terá a capacidade de 
atendimento entre 80 e 100 consultas/mês nas especialidades de nu-
trição e psicologia.

A construção do Complexo Turístico no bairro da Serra leva a 
homenagem ao “Jorge Sidney Coli” e Praça “Antônio Bigarella”, tem 
uma área aproximada de 5.324m², equipada com aparelhamentos de 
ginástica, campo society, área recreativa para crianças e adultos, me-
sas de jogos com estampa de Dama e Xadrez, espelho d`água e chafa-
riz luminoso, banheiros com acessibilidade, bancos, lixeiras, ou seja, 
dotado de toda a infraestrutura para  atender a demanda dos turistas 
na cidade, bem como dos munícipes.O investimento total é cerca de 
R$  903mil, verba recebida do DADE (Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias) do Governo Estadual.

No discurso, o prefeito pediu uma boa tarde animada, afinal, 
“hoje é dia de alegria”, disse, e com grande contentamento ressaltou:  
“desde a gestão do ex-prefeito Elmir Chedid conseguimos fazer uma 
transformação no bairro da Serra, trazendo aos moradores, energia 
elétrica, asflato, escola municipal e outras melhorias. Hoje, felizmen-
te, estamos inaugurando duas grandes obras para atender as necessi-
dades dos moradores do bairro”, e ressaltou, “esses dois homens que 
levam a homenagem foram “grandes homens” e a Dona Joaninha uma 
mulher guerreira”, finalizou o discurso.

 Estiveram presentes na ocasião o Prefeito Municipal e o seu vice,  
Deputado Estadual, Edmir Chedid (DEM), o presidente da Câmara 
Municipal,  teve a presença especial do ex-prefeito de Serra Negra 
e Bragança Paulista, Jesus Chedid e demais membros do legislativo, 
secretários, diretores de departamento, funcionários públicos, além 
dos familiares dos homenageados e moradores do bairro prestigia-
ram o evento.

  A prefeitura municipal pretende entregar mais dez obras em an-
damento até 2016 no município.  

Prefeito inaugurou duas obras 
no último domingo (04)

Delegacia da Polícia Civil entrega 
documentos do Poupatempo Móvel 

O Poupatempo Móvel informa que a Delegacia de Polícia 
Civil de Serra Negra, localizada na Rua Maria Franco de Go-
doy, n. 51, Vila Dirce, deu início a entrega dos documentos a 
partir do dia 08 de outubro, quinta-feira, das 9h às 11h e das 
14h às 17h – Posto de Identificação da Polícia Civil. 

A coordenadora ainda informa que qualquer pessoa pode-
rá fazer a retirada do documento, desde que tenha o protocolo 
da solicitação.

O Poupatempo Móvel esteve em Serra Negra no período 
de 01 a 12 de setembro no Centro de Convenções Circuito das 
Águas, na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n.

O Poupatempo Móvel é uma parceria entre a Prefeitura 
de Serra Negra e o Governo do Estado de São Paulo.

Em caso de dúvidas, favor contatar o fone 0800-7723633 
ou da Delegacia de Polícia Civil de Serra Negra f.(19)3892-
2501.
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tal e até mesmo os alunos 
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 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
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noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
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Mais informações es-
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tura pelo fone (19) 3842-2880.
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nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
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O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
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 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Chega a comédia “romântica” do livro 50 Tons de Cinza 
em Serra Negra. Com o Texto e direção de Vitor Branco só se 
pode esperar uma comedia que, neste caso, também é chamada 
de “romântica”. Trata-se de uma releitura cômica do livro que 
causou polêmica mundial.

Uma paródia bem-humorada focada principalmente no 
comportamento sexual do personagem Cristian Gray. Essa co-
média romântica satiriza os melhores momentos do livro e do 
filme. Um espetáculo leve que brinca com o tema sem cair no 
vulgar.

A direção de Vitor Branco toma o cuidado de brincar com o 
tema sem fazer críticas a ele. Além do conhecido Vitor Branco, o 
elenco tem ainda David Cardoso Jr. , Bruna Andrade e partici-
pação especial de Wanderlei Grillo.

A indicação de idade é de 14 anos. Em Serra Negra o espe-
táculo tem o apoio cultural da secretaria municipal de Turismo 
e será encenado no dia 10 de outubro, próximo sábado, às 21h, 
no Centro de Convenções. Ingressos podem ser comprados com 
antecedência no Café do Barulho, Company Vídeo & Café e Es-
tância Pães.

Serra Negra elege seus cinco 
membros para o CMDCA

 
No último domingo (4) aconteceu a eleição unificada para o 

cargo de conselheiro tutelar em todo território nacional. 
 Em Serra Negra 1.517 pessoas participaram do pleito cons-

cientes de seu direto e dever como cidadãos.
Veja o resultado oficial do dia da votação e desde já o Prefeito 

Municipal parabeniza a todos os candidatos eleitos e aos suplen-
tes, que por 4 anos terão a missão de zelar pelas nossas crianças e 
adolescentes de Serra Negra.

 
Candidatos eleitos:
1- Rosangela (Tiquinha)
2- Baby (Forster)
3- Silvana Bernardo de Lima
4- Zé Maria (Policial)
5- Najara Bitencourt Mainente
 
 
“O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente) está trabalhando para esta eleição desde março 
de 2015 e hoje vem agradecer a todos que colaboraram direta ou 
indiretamente para que tudo se realizasse da melhor forma possí-
vel”, ressaltou a presidente do Conselho, Karina Zeferino. 

 
A posse dos eleitos será realizada dia 10 de Janeiro de 2016.
 
A saber: O Conselho Tutelar é um órgão permanente e au-

tônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo 
composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade 
local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) re-
condução, mediante novo processo de escolha em igualdade de 
escolha com os demais pretendentes.

Centro de Convenções será 
palco no sábado (10)  para a 
comédia romântica teatral 

Cinquenta Tons de Cinza

A Prefeitura Municipal da Estância 
de Serra Negra em nome do Chefe 

do Executivo e da Secretaria de 
Educação e Cultura homenageia todos 

os Professores da Rede Municipal, 
Estadual e Privada.

  

Ser professor é... 
 
Ser professor é professar a fé
e a certeza de que tudo terá valido a pena
se o aluno se sentir feliz pelo que aprendeu
com você e pelo que ele lhe ensinou...

Ser professor é consumir horas e horas
pensando em cada detalhe daquela aula,
que mesmo ocorrendo todos os dias,
é sempre única e original...

Ser professor é entrar cansado numa
sala de aula e, diante da reação da turma,
transformar o cansaço numa aventura
maravilhosa de ensinar e aprender...

Ser professor é importar-se com o outro
numa dimensão de quem cultiva
uma planta muito rara que necessita
de atenção, amor e cuidado.

Ser professor é ter a capacidade de
 “sair de cena, sem sair do espetáculo”.
Ser professor é apontar caminhos,
mas deixar que o aluno caminhe
com seus próprios pés...

Feliz dia dos Professores!

Candidatos suplentes:
6- Leila Wistefelt
7- Bete Kassai
8- Joice Invencioni
9- Zenaide Piffer
10- Lucas C. Vieira (Buda)
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quin-

ze, às 19h38min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 

Serra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senho-

ra do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nes-

ta cidade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade 

Guerreiro, e secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Berte-

vello – 2º Secretário da Mesa Diretora, sua 31ª Sessão Ordinária, da 

03ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos verea-

dores Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andrade 

Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 

Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton 

Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Se-

bastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número 

regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. 

Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após, 

passou-se ao EXPEDIENTE: onde foram lidas, discutidas, votadas e 

aprovadas, por unanimidade (10 votos), as seguintes atas: 1) ata da 29ª 

sessão ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realiza-

da em 14 de setembro de 2015; 2) ata da 19ª sessão extraordinária, da 

03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 14 de setembro 

de 2015; 3) ata da 20ª sessão extraordinária, da 03ª sessão legislativa, 

da 16ª Legislatura, realizada em 21 de setembro de 2015 e; 4) ata da 

30ª sessão ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, rea-

lizada em 21 de setembro de 2015. EXPEDIENTE DO PODER EXE-

CUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 761/2015, em resposta ao requeri-

mento nº 576/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 

informando que a Rua recentemente aberta, que tem seu início na Es-

trada Municipal Sebastião de Godoy Bueno, até o cruzamento com as 

Ruas Benjamin Lopes Filho e Esequias Marques, no Loteamento Jar-

dim Residencial das Posses, Serra Negra/SP, não possui nenhuma in-

fraestrutura e até a presente data não possui denominação oficial. Ofí-

cio nº 762/2015, em resposta ao requerimento nº 588/2015, de autoria 

do vereador Ricardo Favero Fioravanti, encaminhando informações 

sobre como abrir uma inscrição municipal em Serra Negra para em-

presas, autônomos, prestadores de serviços e indústrias, de modo que 

para cada tipo de inscrição há necessidade de serem apresentados re-

querimentos específicos. Esclarece que o tempo médio para a abertu-

ra de uma nova firma depende da demanda diária dos requerimentos 

protocolizados junto à recepção do Paço Municipal, estimando-se o 

tempo médio de 15 a 20 dias para a abertura de empresa e de 02 dias 

para autônomo (sem estabelecimento fixo), ressaltando que o tempo 

estimado refere-se quando a documentação é apresentada integral-

mente e sem ressalvas, além do que o local vistoriado não necessite de 

adequações solicitadas pelos setores de “Projetos e Posturas” e “Vigi-

lância Sanitária”, quando necessário. Por fim, esclarece que desde o 

início da segunda gestão do atual Chefe do Poder Executivo Munici-

pal, foi disponibilizado junto ao site do Município de Serra Negra 

www.serranegra.sp.gov.br, especificamente no espaço “Secretaria 

Municipal da Fazenda”, links de fácil compreensão, que orientam e 

instruem os contribuintes e empreendedores. Ofício nº 763/2015, em 

resposta ao requerimento nº 582/2015, de autoria do vereador Ricar-

do Favero Fioravanti, encaminhando cópia do parecer do Departa-

mento de Informática da Prefeitura Municipal de Serra Negra, refe-

rente à implantação em nosso Município, de rede Wi-Fi Pública, ou 

seja, gratuita, para acesso à internet, esclarecendo que existe a elabo-

ração de um projeto de implantação de rede Wi-Fi com enlace abran-

gendo as duas Praças Centrais, ou seja, as Praças John Kennedy e João 

Zelante, com viabilidade técnica. Informa também, que existe Empre-

sa implantando infraestrutura de fibra óptica na cidade, que certa-

mente permitirá, em oportunidades futuras, a realização e a execução 

do projeto. Também, ressalta que é entendida a necessidade e a im-

portância desta prestação de serviço de utilidade pública, que benefi-

cia não só o turista como também os munícipes, porém a atual situa-

ção econômica do Município, assim como a de todo o País, não 

possibilita investimentos em curto prazo para esta implantação. Por 

fim, informa que desconhece a existência de sinal Wi-Fi nas Praças 

durante governos anteriores, considerando que não foi localizado ne-

nhuma tecnologia instalada ou sinais de que houvesse tal serviço dis-

ponível. Ofício nº 760/2015, em resposta ao requerimento nº 

596/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, en-

caminhando cópia do parecer do Secretário Municipal de Esportes, 

com relação ao ocorrido no dia 23 de agosto de 2015, quando atletas 

ficaram esperando, sem êxito, o transporte municipal para participa-

rem de importante corrida/maratona, esclarecendo que em busca 

junto à Secretaria Municipal de Esportes não foi encontrado nenhum 

requerimento referente à solicitação de transporte para a data men-

cionada. Informa ainda, que a Prefeitura fornece transporte para atle-

tas que irão participar de eventos oficiais, inclusive na mencionada 

data, estava ocorrendo o acompanhamento dos atletas que participa-

ram do JORI 2015, que foi realizado na cidade de Mogi Guaçu/SP. 

Ofício nº 770/2015, em resposta ao requerimento nº 574/2015, de au-

toria do vereador Paulo Sérgio Osti, encaminhando cópia do parecer 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente às informa-

ções solicitadas com relação ao cumprimento da Lei Federal nº 

11947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e 

do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos de educação bási-

ca, informando que a Municipalidade, através da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, vem cumprindo regularmente com as disposi-

ções da Lei Federal nº 11947/2009, encaminhando cópia de docu-

mentos que comprovam a regularidade, bem como os valores que fo-

ram repassados pelo Fundo Nacional da Educação – FNDE ao 

Município de Serra Negra/SP, bem como os produtos que foram ad-

quiridos, através de licitações, e os valores pagos aos fornecedores. 

Ofício nº 793/2015, em resposta ao requerimento nº 586/2015, de au-

toria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, informando que a Estra-

da que tem seu início na Estrada Municipal Romão Francisco Massaro, 

que dá acesso ao local onde funcionou a antiga seda da ASBATA – As-

sociação do Bairro das Tabaranas, Bairro das Tabaranas, Serra Ne-
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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gra/SP, trata-se de uma servidão de passagem. Ofício nº 794/2015, em 

resposta ao requerimento nº 572/2015, de autoria do vereador Ricar-

do Favero Fioravanti, informando que a Estrada que tem seu início na 

Estrada Municipal Romão Francisco Massaro, logo após a um ponto 

de ônibus, lado direito da estrada (sentido centro/bairro), que dá 

acesso onde funcionava antigamente o Restaurante Quinta Portugue-

sa e a várias propriedades rurais, trata-se de uma servidão de passa-

gem. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: IBRAP – Instituto Bra-

sileiro de Administração Pública - oferecendo cursos em diversas 

áreas. - EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PER-

MANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP. A 

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-

RA NEGRA/SP, nos termos do artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar 

nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber que realizará audiência públi-

ca no dia 29 de setembro de 2015, terça-feira, às 14h30min, 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 estabeleci-

das pelo Poder Executivo Municipal, referente ao 2º quadrimestre de 

2015.  Serra Negra, 10 de setembro de 2015. Vereador Wagner da Silva 

Del Buono - Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orça-

mento da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-

gra/SP. - Ofício dos Correios nº 01726/2015 – SUPLA/GEDIS/DR/

SPI, em resposta à indicação nº 472/2015, de autoria do vereador Pau-

lo Sérgio Osti, informando, com imensa satisfação, que já está implan-

tada a distribuição domiciliária de correspondências no Loteamento 

Giraldi, inclusive na Rua Santa Emília, bem como no Bairro das Pos-

ses, Serra Negra/SP. Esclarece que para a distribuição ocorra de ma-

neira eficiente, é importante que os moradores atualizem seus endere-

ços junto aos remetentes e instalem caixas receptoras de 

correspondências em locais adequados, dentre outros importantes 

procedimentos, visando proteger os objetos postais do vento e da chu-

va e evitar o ataque de cães aos carteiros. Esclarece que segundo infor-

mação do supervisor da unidade de distribuição de Serra Negra, na 

Rua Santa Emília já há entrega de correspondência, porém, parte da 

referida rua mudou de nome para Rua Antonio Malagodi, a qual não 

atende a Portaria nº 567/2011 do Ministério das Comunicações, uma 

vez que o mencionado logradouro não dispõe de placa indicativa de 

nome, instalada pelo órgão municipal responsável, impossibilitando 

assim, a distribuição de correspondências. Além do referido logradou-

ro não atender a Portaria 567/2011, informa também que a maioria 

dos moradores da Rua Antonio Malagodi ainda continua usando o en-

dereçamento Rua Santa Emília, por conseguinte, solicita, para que a 

distribuição ocorra de maneira eficiente, que os moradores atualizem 

seus endereços junto aos remetentes e, até que isso não ocorra, as cor-

respondências permanecerão na Agência dos Correios – AC Serra 

Negra, endereço Rua Tiradentes 232 – Centro, aguardando a retirada 

por parte do destinatário. - Ofício RG 147/2015 – da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, Unidade de 

Negócio Pardo e Grande, em atendimento à Lei Complementar nº 

101/2000 – Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finan-

ças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administra-

ções municipais necessitam adotar providências de natureza orça-

mentária e financeira. Ciente da importância da Lei e com o objetivo 

de aprimorar as relações contratuais que a SABESP mantem com o 

Município de Serra Negra/SP, nos serviços de fornecimento de água, 

coleta e tratamento de esgotos, apresentando informações relevantes 

para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconiza-

das pelos artigos 2º, 48 e 60 da Lei Federal 4.320, e artigos 4º, 5º e 48 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para as programações e 

execuções financeiras. - Ofício RGL 6058/2015 – da Assembleia Le-

gislativa do Estado de São Paulo – ALESP, encaminhando cópia do 

Requerimento nº 1570, de 25 de agosto de 2015, apresentando votos 

de congratulações e aplausos com a população de Serra Negra/SP, 

pelo aniversário do Município, comemorado dia 23 de setembro de 

2015. - Ofício nº 1010/2015 – da Câmara Municipal de Osasco/SP, en-

caminhando cópia da Moção de Repúdio nº 242/2015, de autoria do 

vereador André Sacco Júnior, repudiando todo e qualquer projeto de 

Lei Federal que vise o aumento de imposto ou recriar a CPMF – Con-

tribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira. - Ofício nº 

0105/2015, do SERPREV- Serviço de Previdência Social dos Funcio-

nários Municipais de Serra Negra, encaminhando Balancetes de Des-

pesa, Receita, e boletins de Caixa do FRAP (Fundo de Reservas de 

Aposentadorias e Pensões) e FAZ (Fundo Assistencial à Saúde), refe-

rente aos meses de julho e agosto de 2015. Correspondências recebi-

das no período de 15 a 28 de setembro de 2015. MENSAGENS E PRO-

JETOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Mensagem nº 

040/2015, encaminhando o projeto de lei nº 56/2015, que autoriza a 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 480.000,00 

(quatrocentos e oitenta mil reais), a ser destinado para a aquisição de 

equipamentos e mobiliários para o Pronto Socorro Municipal. Mensa-

gem nº 041/2015, encaminhando o projeto de lei nº 57/2015, que auto-

riza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 

252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), destinado ao re-

manejamento das dotações orçamentárias que são direcionadas para 

o pagamento de contas de água, energia elétrica e ligações telefôni-

cas, além de suplementações de dotações destinadas para a aquisição 

de cestas básicas de alimentos, que são fornecidas aos funcionários 

municipais. Mensagem nº 042/2015, encaminhando o projeto de lei nº 

58/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 166.200,00 (cento e sessenta e seis mil e duzentos reais), a 

ser destinado para atender despesas com o transporte de alunos. Men-

sagem nº 043/2015, encaminhando o projeto de lei nº 59/2015, que 

autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser destinado para atender as 

despesas com reparos em galeria de águas pluviais nas imediações da 

EMEI “Albino Brunhara”. PROJETOS DE RESOLUÇÕES E DE DE-

CRETOS LEGISLATIVOS: - Projeto de Decreto Legislativo nº 

13/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra 

Negra/SP, que fixa o número de Vereadores da Câmara Municipal da 

Estância de Serra Negra/SP, para a 17ª Legislatura – 2017/2020. - 

Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2015, de autoria do vereador Ri-
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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cardo Favero Fioravanti, que concede o Título Honorífico de “Cida-

dão Serrano” ao senhor FABIANO DE FARIA VAZ DE MELLO. 

Todos os documentos ficaram à disposição dos vereadores junto à 

Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: 

Indicação nº 552/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido 

Barbosa, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Pre-

feito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido 

de serem feitas lombadas na Rua Nossa Senhora das Brotas, Serra Ne-

gra/SP, em locais estratégicos e que sejam necessários, vez que os mo-

toristas estão trafegando em altíssima velocidade, gerando o sério 

risco de graves acidentes e atropelamentos. Indicação nº 553/2015, de 

autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na for-

ma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que 

com a máxima urgência, determine ao setor competente, no sentido de 

serem realizados os exames e análises técnicas da qualidade das águas 

em todas as fontes do município de Serra Negra, que estiverem com as 

análises em atraso ou que não foram realizados. Indicação nº 554/2015, 

de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na 

forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para 

que, com a máxima urgência, determine ao setor competente, no sen-

tido de ser realizada limpeza geral no espelho d’agua da Praça Sesqui-

centenário, bem como seja realizado o tratamento da água, vez que o 

local e a água estão muito sujos, contribuindo com a proliferação de 

animais e insetos, principalmente os transmissores da dengue. Indica-

ção nº 555/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, 

que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal para que determine ao setor competente, no sentido de serem 

consertadas ou reinstaladas as telas de proteção que estão todas reta-

lhadas e em precário estado de conservação, no CILES “Luiz Gonza-

ga Colli Beghini”, vez que as telas não estão mais contendo as bolas, 

que toda hora sai para fora do campo, atrapalhando o normal anda-

mento dos jogos. Indicação nº 556/2015, de autoria do vereador Paulo 

Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor 

Prefeito Municipal para que determine ao setor competente, no senti-

do de ser cascalhado o trecho na altura do número 420 da Rua Edson 

Fávero Bueno, situada no Loteamento Jardim Serra Negra, Serra Ne-

gra/SP, vez que o local está intransitável. Indicação nº 557/2015, de 

autoria do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que indica, 

na forma regimental, seja oficiado ao Departamento de Estradas de 

Rodagem - D.E.R. para que determine a abertura ou o corte do guard 

rail na Rodovia SP-105 (Rodovia Rubens Pupo Pimentel), altura do 

Km 02 - sentido Serra Negra/Amparo, para que os proprietários e 

moradores do referido imóvel possam passar e adentrar normalmente 

em suas propriedades, inclusive com seus veículos, vez que atualmen-

te o guard rail colocado pelo DER está bloqueando a entrada das pes-

soas em seus imóveis. Indicação nº 558/2015, de autoria do vereador 

Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que indica, na forma regimen-

tal, seja oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem - D.E.R. 

para que determine a abertura ou o corte do guard rail na Rodovia 

SP-105 (Rodovia Rubens Pupo Pimentel), altura do Km 2,5 - sentido 

Serra Negra/Amparo, para que os proprietários e moradores do refe-

rido imóvel possam passar e adentrar normalmente em suas proprie-

dades, inclusive com seus veículos, vez que atualmente o guard rail 

colocado pelo DER está bloqueando a entrada das pessoas em seus 

imóveis. Indicação nº 559/2015, de autoria do vereador Roberto Se-

bastião de Almeida, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor competente, 

no sentido de ser asfaltado o trecho de aproximadamente 30 metros 

na Rua João Lombardi, via que dá acesso ao Jardim Itália. Indicação 

nº 560/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, 

que indica, na forma regimental, seja oficiado a VIVO/Telefônica 

para que determine ao setor competente, no sentido de ser retirado e 

instalado em outro ponto o orelhão existente no cruzamento da Rua 

José Bonifácio com Dr. Firmino Cavenaghi, visto que o mesmo está 

atrapalhando a visibilidade no local. Indicação nº 561/2015, de auto-

ria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica, na forma 

regimental, ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor 

competente, no sentido de recapear a entrada do Loteamento Refúgio 

da Serra. Indicação nº 562/2015, de autoria do vereador Roberto Se-

bastião de Almeida, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor competente, 

no sentido de colocar placas de sinalização e de entrada no Bairro dos 

Leais, Rodovia Rubens Pupo Pimentel. Indicação nº 563/2015, de au-

toria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica ao De-

partamento de Estradas de Rodagem - D.E.R., para que, em caráter de 

urgência, realize um estudo para após serem adotadas as medidas ca-

bíveis, no sentido de ser melhorada a segurança na Rodovia SP-105, 

que liga o município de Serra Negra aos municípios de Amparo e Ita-

pira, vez que os motoristas que vêm do Bairro dos Leais, através da 

Estrada Municipal Antonio Renato Gasparini Marson, Serra Negra, 

não possuem visão dos veículos que estão transitando no sentido Ita-

pira/Serra Negra, podendo ocorrer graves acidentes no local, que, ali-

ás, é um trecho onde os motoristas imprimem alta velocidade. Indica-

ção nº 564/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de 

Almeida, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Pre-

feito Municipal para que determine ao setor competente, no sentido 

de ser feita uma nova rotatória com tachões na Avenida Juca Preto, 

cruzamento com a Rua Petrópolis, vez que os motoristas não estão 

respeitando as demarcações de solo existentes no local, podendo ge-

rar graves acidentes. Indicação nº 565/2015, de autoria do vereador 

Roberto Sebastião de Almeida, que indica, na forma regimental, seja 

oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor 

competente, no sentido de fazer nova rotatória com tachões na Rua 

dos Italianos, cruzamento com a Rua Adelina Humbert de Quency, 

Rua Coronel Pedro Penteado e Rua Nossa Senhora do Rosário, vez 

que os motoristas não estão respeitando as demarcações de solo exis-

tentes no local, podendo gerar graves acidentes. Indicação nº 

566/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 

indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Munici-

pal para que determine ao setor competente, no sentido de realizar 

demarcação de vagas na Rua Dr. Firmino Cavenaghi. Indicação nº 

567/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 

indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Munici-

pal, para que juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito, 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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estudem as possibilidades de formar mão única o trecho compreendi-

do entre os números 73 e 123 da Travessa São Benedito, vez que a refe-

rida Travessa é muito estreita, dificultando o tráfego de veículos e, 

ainda, os veículos podem transitar pela Rua em frente ao Hospital 

Santa Rosa de Lima. Indicação nº 568/2015, de autoria do vereador 

Roberto Sebastião de Almeida, que indica, na forma regimental, seja 

oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 

competente, ou seja, o Departamento Municipal de Trânsito, para que 

sejam colocadas as placas necessárias de sinalização aérea e de solo, 

no perigoso cruzamento/esquina da Rua dos Expedicionários com a 

Rua João Pires (em frente à Loja Gabrielly). Indicação nº 569/2015, de 

autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica, na for-

ma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que, 

em caráter de extrema urgência, determine ao setor competente, no 

sentido de ser consertado o telhado da Unidade Básica de Saúde - 

UBS do Loteamento Alto das Palmeiras. Indicação nº 570/2015, de 

autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que indica, na for-

ma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que 

determine ao setor competente, no sentido de serem devidamente co-

locadas e fixadas as tampas dos bueiros, no mesmo nível das calçadas 

ou da massa asfáltica na Rua Padre João Batista Lavello, Centro, Serra 

Negra/SP, vez que muitos munícipes, principalmente os mais idosos, 

estão caindo, se acidentando e se machucando nestes locais, citando 

como exemplo em frente ao número 20 (no leito carroçável - massa 

asfáltica), e nas calçadas em frente aos números 31 e 107. Ressalto que 

durante a procissão realizada em 25 de setembro de 2015, duas senho-

ras caíram e se machucaram na Rua Padre João Batista Lavello, em 

virtude da má colocação/fixação das tampas dos bueiros. Indicação 

nº 571/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, 

que indica, na forma regimental, seja oficiado a SABESP para que de-

termine ao setor competente, no sentido de serem devidamente colo-

cadas e fixadas as tampas dos bueiros, no mesmo nível das calçadas ou 

da massa asfáltica na Rua Padre João Batista Lavello, Centro, Serra 

Negra/SP, vez que muitos munícipes, principalmente os mais idosos, 

estão caindo, se acidentando e se machucando nestes locais, citando 

como exemplo em frente ao número 20 (no leito carroçável - massa 

asfáltica), e nas calçadas em frente aos números 31 e 107. Ressalto que 

durante a procissão realizada em 25 de setembro de 2015, duas senho-

ras caíram e se machucaram na Rua Padre João Batista Lavello, em 

virtude da má colocação/fixação das tampas dos bueiros. Indicação 

nº 572/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, na 

forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que 

determine ao setor competente, no sentido de ser feita limpeza geral e 

coleta de lixo e materiais descartados, no final da Rua Rodolfo Marchi, 

Loteamento Jardim Itália, Serra Negra/SP, vez que o local está muito 

sujo, com o aspecto de abandonado e de desleixo por parte da admi-

nistração pública. Indicação nº 573/2015, de autoria do vereador Pau-

lo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Se-

nhor Prefeito Municipal para que determine aos setores competentes, 

seja construída uma rotatória no perigoso cruzamento das Ruas Ro-

dolfo Marchi, João Lombardi e Luigi Bernardo Marchi, Chácara Nho-

zinho, Serra Negra/SP, vez que os motoristas estão trafegando em al-

tíssima velocidade no local, sem respeitar as normas e Leis de Trânsito 

e muitas vezes na contramão de direção, o que pode gerar gravíssimos 

acidentes no local. Indicação nº 574/2015, de autoria do vereador Pau-

lo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Se-

nhor Prefeito Municipal para que, em caráter de urgência, determine 

ao setor competente, no sentido de serem instaladas ou pintadas todas 

as placas aéreas e as demarcações de solo no perigoso cruzamento das 

Ruas Rodolfo Marchi, João Lombardi e Luigi Bernardo Marchi, Chá-

cara Nhozinho, Serra Negra/SP, vez que no local não há qualquer sina-

lização que indique de quem é a mão de direção, placas de pare, faixa 

de pedestres, velocidade máxima permitida, etc., sendo que no local o 

trânsito está uma total bagunça por falta da sinalização, o que favore-

ce a ocorrência de acidentes. Indicação nº 575/2015, de autoria do ve-

reador Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficia-

do ao Senhor Prefeito Municipal para que, com a máxima urgência, 

determine ao setor competente, no sentido de serem adotadas todas as 

medidas cabíveis e necessárias para conter a erosão que vem ocorren-

do no barranco localizado no cruzamento das Ruas Deputado Romeu 

de Campos Vergal e Antonio Jorge José (atrás do Palace Hotel), vez 

que o local está muito perigoso, pois abaixo deste barranco circulam 

muitas pessoas e ficam carros estacionados. Ressalto que pouco a 

pouco o barranco vem cedendo, há árvores que estão à beira deste 

barranco, correndo o sério risco de desmoronamento, conforme de-

monstram as fotos em anexo, datadas de 28/09/2015. Indicação nº 

576/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que 

indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Munici-

pal para que determine ao setor competente, no sentido de que a Fon-

te Santo Agostinho seja aberta diariamente no horário determinado, 

ou seja, às 7:00 horas, conforme placa afixada no local informando o 

horário de funcionamento daquele próprio público, vez que a popula-

ção está reclamando que a Fonte Santo Agostinho não está sendo 

aberta no horário marcado, situação esta presenciada e comprovada 

por este vereador em 27/09/2015 (domingo) onde por volta das 8:00 

horas a referida Fonte ainda estava fechada, com várias pessoas 

aguardando para entrarem para buscar água e passar horas de lazer 

com seus familiares. Indicação nº 577/2015, de autoria do vereador 

Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja 

oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor 

competente, para que as Fontes, Parques e locais públicos do municí-

pio de Serra Negra sejam abertos diariamente no horário determina-

do, evitando-se os indesejados atrasos. Indicação nº 578/2015, de au-

toria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na forma 

regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que seja 

analisada a possibilidade de serem devidamente feitas e acabadas as 

calçadas, inclusive com piso/ladrilho, na Rua José Maria Franco de 

Godoy (do trecho ao lado da Delegacia), até a Avenida Juca Preto e, 

deste ponto da Avenida Juca Preto até encontrar com a Rua Januário 

Blotta. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminha-

mento das indicações aos setores competentes para, dentro do possí-

vel, serem adotadas as medidas cabíveis. PEQUENO EXPEDIENTE: 

usaram da palavra os vereadores Eduardo Aparecido Barbosa e Ed-

son B. O. Marquezini. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. RE-

QUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 626/2015, 

de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na 

forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Municipal para que, informe a esta Casa de 

Leis, se o setor competente da Prefeitura Municipal recebeu, durante 

os últimos 06 (seis) meses, alguma reclamação de usuário (s) ou fun-

cionário público municipal sobre a demora no atendimento prestado 

pela Clínica Odontológica São Francisco, antiga Bucal Help, vez que 

há notícia que o atendimento de urgência está horrível e muito demo-

rado. Caso tenha havido alguma denúncia, qual procedimento a Pre-

feitura Municipal de Serra Negra adotou com relação à questão, con-

siderando que a Clínica Odontológica acima citada possui convênio 

firmado com a Prefeitura Municipal de Serra Negra, para atendimen-

to dos funcionários municipais. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 627/2015, de 

autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na 

forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Municipal para que, através do setor compe-

tente, encaminhe a esta Casa de Leis as informações abaixo solicita-

das, todas referentes ao cumprimento dos trajetos e dos horários pelos 

ônibus que realizam o transporte público no município de Serra Ne-

gra. 1) Encaminhar relação discriminando todos os trajetos e horários 

que devem ser efetivamente cumpridos pela empresa contratada para 

realizar o transporte público em todo o município de Serra Negra. 2) A 

Prefeitura Municipal de Serra Negra recebeu, durante os últimos 06 

(seis) meses, alguma denúncia ou reclamação de munícipes sobre o 

não cumprimento dos trajetos e horários pelos ônibus que realizam o 

transporte público no município de Serra Negra? Em caso positivo 

encaminhar cópia de todas as denúncias e reclamações apresentadas, 

bem como seja informado quais procedimentos a Prefeitura Munici-

pal adotou com relação a essas denúncias. 3) Qual setor da Prefeitura 

Municipal de Serra Negra é responsável por fiscalizar o cumprimento 

das cláusulas do contrato firmado para prestação dos serviços de 

transporte público municipal, bem como o cumprimento integral dos 

trajetos e os respectivos horários? Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 628/2015, de 

autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita, na 

forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Municipal para que, através do setor compe-

tente, encaminhe a esta Casa de Leis as informações abaixo solicita-

das, todas referentes à Casa do Músico (Sala da Banda), localizada na 

Rua Dr. Firmino Cavenaghi. 1) A Casa do Músico (Sala da Banda), lo-

calizada na Rua Dr. Firmino Cavenaghi, Serra Negra/SP, está em fun-

cionamento?  Caso esteja desativada, informar desde que data. 2) Es-

tão sendo ministradas aulas de música na Casa do Músico (Sala da 

Banda)? Em caso positivo, quais são os professores, cursos e horários? 

3) Porque a placa de denominação da Casa do Músico (Sala da Banda) 

foi retirada? 4) Onde são guardados os instrumentos, que são muito 

caros, pertencentes à Orquestra Municipal? 5) A Casa do Músico 

(Sala da Banda) vem sendo utilizada indevidamente para realização 

de atividades diversas a que foi criada? Em caso positivo, quais? 6) 

Quem é o atual maestro da Orquestra Municipal? 7) A Banda Lira de 

Serra Negra recebe algum tipo de subvenção financeira? Em caso po-

sitivo, qual valor mensal? 8) A Banda Lira de Serra Negra se utiliza de 

algum instrumento adquirido pela Prefeitura Municipal de Serra Ne-

gra? Em caso positivo, quais e desde que data? 9) Em que fase estão os 

procedimentos para ser ampliada e reformada a Casa do Músico (Sala 

da Banda), vez que havia informação de estar disponível o valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para realização dessas 

importantes obras? Posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade (10 votos). Requerimento nº 631/2015, de autoria do ve-

reador Paulo Sérgio Osti, que solicita, na forma regimental, após ouvi-

do o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Corpo de Bombeiros 

de Serra Negra para que informe a esta Casa de Leis, no prazo regi-

mental de 15 (quinze) dias, qual o número de registros de queimadas 

ocorridas no período de janeiro a setembro/2015. Posto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 

643/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco Andrade Guerrei-

ro, que solicita, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano 

Plenário, seja oficiado à Telefônica / VIVO, para que informe a esta 

Casa de Leis, qual a previsão (data) para que o Loteamento Residen-

cial Serra Negra, Serra Negra/SP, seja totalmente atendido com os 

serviços de telefonia fixa. Posto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade (10 votos). Para constar, os requerimentos de infor-

mações de nºs 632/2015, 633/2015, 634/2015, 635/2015, 636/2015, 

637/2015, 638/2015 e 647/2015, foram retirados por seus autores. RE-

QUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. Reque-

rimento nº 621/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, 

que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos 

para com ELCIO MOREIRA, pela sua página no Facebook denomi-

nada “Quanta Coisa”, que há meses vem divulgando o município de 

Serra Negra/SP, através de bonitas matérias sobre os pontos turísticos 

e sobre nossa gente. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada 

ciência ao homenageado. Posto em discussão e votação, foi aprovado 

por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 624/2015, de autoria do 

vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação em Ata, 

votos de congratulações e aplausos para com o casal AMADEU 

LONA BONAMI E LUIZA GALAVERNA BONAMI, pelos 57 anos de 

união conjugal, comemorados em 20 de setembro de 2015, sendo o ca-

sal um perfeito exemplo de união, respeito e companheirismo. Peço a 

Deus para que continue abençoando o casal e toda a sua família. Da 

decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência ao casal homena-

geado. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 

(10 votos). Requerimento nº 625/2015, de autoria do vereador Eduar-

do Aparecido Barbosa, que solicita consignação em Ata, votos de con-

gratulações e aplausos para com o estabelecimento comercial SAGUI 

MOTOR RACING PEÇAS E SERVIÇOS, que há dois meses vem 

prestando excelentes serviços no município de Serra Negra/SP, sem-

pre com o atendimento e serviços qualificados, que vem agradando a 

todos os seus clientes, desejando muito sucesso nesta nova empreita-

da. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência aos pro-

prietários, familiares, funcionários e colaboradores que direta ou indi-

retamente contribuem com o sucesso da SAGUI MOTOR RACING. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 vo-

tos). Requerimento nº 629/2015, de autoria do vereador Edson B. O. 

Marquezini, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações 

e aplausos para com TODOS OS RADIALISTAS, pela passagem do 

“Dia em Comemoração aos Radialistas”, comemorado em 21 de se-

tembro de 2015. Apresento meus parabéns a todos os Radialistas dese-

jando muito sucesso a todos. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja 

dada ciência aos senhores Pedro Giovany Scachetti, Cláudio Siqueira 

e José Maria Scachetti. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade (10 votos). Requerimento nº 630/2015, de autoria do ve-

reador Edson B. O. Marquezini, que solicita consignação em Ata, vo-

tos de congratulações e aplausos para com as ESCOLAS MUNICI-

PAIS, ESCOLAS ESTADUAIS, ESCOLAS PARTICULARES, 

MELHOR IDADE, TIRO DE GUERRA DE AMPARO, FANJOV, WI-

ZARD, FROTA MUNICIPAL E CANIL, pela brilhante participação 

no Desfile em Comemoração ao 187º Aniversário de Serra Negra, 

ocorrido em 23 de setembro de 2015. Da decisão desta Casa, requeiro 

mais, seja dada ciência aos homenageados. Posto em discussão e vota-

ção, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 

644/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita 

consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SERRA NEGRA/

SP, nas pessoas da Secretária Magali Aparecida Pinheiro Taborda Sa-

ragiotto e de toda a Equipe de Servidoras (es) da Secretaria Municipal 

da Educação, pela excelente organização do bonito desfile cívico 

apresentado no dia 23 de setembro de 2015, em comemoração aos 187 

anos do município de Serra Negra/SP. Da decisão desta Casa requeiro 

mais, seja dada ciência aos homenageados. Posto em discussão e vota-

ção, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 

645/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que solicita 

consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com 

TODAS AS DIRETORAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE 

SERRA NEGRA/SP, pelo excelente organização do bonito desfile cí-

vico apresentado no dia 23 de setembro de 2015, em comemoração 

aos 187 anos do Município de Serra Negra/SP. Da decisão desta Casa, 

requeiro mais, seja dada ciência a todas as diretoras das Escolas do 

Município de Serra Negra/SP. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 646/2015, de au-

toria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que solicita consigna-

ção em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o atuante 

DEPUTADO FEDERAL RICARDO IZAR JUNIOR, pelos relevantes 

serviços prestados ao município de Serra Negra/SP e a sua população, 

bem como pelas importantíssimas emendas parlamentares que enca-

minham verbas financeiras para o nosso município citando, como 

exemplo recente, a liberação do valor de R$ 480.000,00 (quatrocen-

tos e oitenta mil reais), que será empregado na aquisição de equipa-

mentos e mobiliário para equipar o Pronto Socorro Municipal. Em 

nome da população do Município de Serra Negra/SP, agradeço a to-

dos os trabalhos realizados e a dedicação para com a Estância Hidro-

mineral de Serra Negra/SP. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja 

dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade (10 votos). REQUERIMENTOS DE PE-

SAR: Requerimento nº 622/2015, de autoria da Câmara Municipal de 

Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-

sar pelo falecimento do senhor Sidnei Aparecido Coelho Lima. Reque-

rimento nº 623/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, 

que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo faleci-

mento do senhor Newton José Franco Machado. Requerimento nº 

639/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-

ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 

senhor Antoine Boutros Darhouni. Requerimento nº 640/2015, de 

autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consigna-

ção em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Jan-

dira Martins. Requerimento nº 641/2015, de autoria da Câmara Muni-

cipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de 

profundo pesar pelo falecimento do senhor Alcides Marson. Requeri-

mento nº 642/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, 

que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo faleci-

mento do senhor Valdemiro Francisco Alves. Os requerimentos de pe-

sar são de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, sendo os mes-

mos deferidos pelo Presidente, determinando fosse oficiado às famílias 

enlutadas. ORADORES: usou da palavra o vereador Ricardo Favero 

Fioravanti. 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 Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andra-

de Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Edu-

ardo Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti 

Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Ro-

berto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo 

número regimental, passou-se à discussão e à votação dos projetos 

constantes da pauta. I – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 

53/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

alteração da Lei Municipal nº 3851/2015, que trata da instituição do 

Sistema Municipal de Cultura de Serra Negra. Primeiramente foi pro-

ferida 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 (10 vo-

tos). Após, foi proferida a leitura da Emenda Modificativa nº 22/2015, 

de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida. Posta em dis-

cussão e votação, a Emenda Modificativa nº 22/2015, foi aprovada por 

unanimidade (10 votos). II – 1ª Discussão e votação do projeto de lei 

nº 56/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 480.000,00 

(quatrocentos e oitenta mil reais), a ser destinado para a aquisição de 

equipamentos e mobiliários para o Pronto Socorro Municipal. Primei-

ramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguin-

tes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orçamento. 

Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 vo-

tos). III – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 58/2015, de auto-

ria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 166.200,00 (cento e sessenta e 

seis mil e duzentos reais), a ser destinado para atender despesas com o 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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transporte de alunos. Primeiramente foi proferida a leitura dos pare-

ceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, 

b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (10 votos). IV – Discussão e votação única do 

projeto de decreto legislativo nº 13/2015, de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, que fixa o número 

de vereadores da Câmara Municipal de Serra Negra/SP para a 17ª Le-

gislatura – 2017/2020. Primeiramente foi proferida a leitura dos pare-

ceres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, 

b) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (10 votos). 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 sessão extraordinária que será realizada 

logo após o término desta sessão ordinária, declarando-a encerrada 

às 22h34min, Para constar eu, (a) vereador José Luiz Bertevello, Secre-

tário 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 áu-

dio e vídeo que, em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 118-

A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra 

Negra, possuem valor oficial para todos os efeitos legais. -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-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-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-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 VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 

SEXTA LEGISLATURA.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e 

quinze, às 22h35min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 

de Serra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Se-

nhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, 

nesta cidade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andra-

de Guerreiro, e secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Berte-

vello – 2º Secretário da Mesa Diretora, sua 21ª Sessão Extraordinária, 

da 03ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos ve-

readores Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andrade 

Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 

Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pin-

ton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto 

Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. 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 53/2015, de autoria 

do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei 

Municipal nº 3851/2015, que trata da instituição do Sistema Munici-

pal de Cultura de Serra Negra. Em se tratando de segunda discussão 

e votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). II – 2ª Discussão 

e votação do projeto de lei nº 56/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no 

valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a ser des-

tinado para a aquisição de equipamentos e mobiliários para o Pronto 

Socorro Municipal. Em se tratando de segunda discussão e votação, 

foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade (10 votos). III – 2ª Discussão e votação 

do projeto de lei nº 58/2015, de autoria do Poder Executivo Munici-

pal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor 

de R$ 166.200,00 (cento e sessenta e seis mil e duzentos reais), a ser 

destinado para atender despesas com o transporte de alunos. Em se 

tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos 

pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-

de (10 votos). Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado 

na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram 

da palavra os vereadores Roberto Sebastião de Almeida e Edson B. O. 

Marquezini. Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas Explica-

ções 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 que será realizada no dia 

05 de outubro de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando en-

cerrada a presente sessão extraordinária às 23h07min, Para constar 

eu, (a) vereador José Luiz Bertevello, Secretário da Mesa Diretora, 

mandei lavrar esta ata, que conferi e achei conforme, ficando faculta-

da a assinatura por todos os Edis desta Casa, ressaltando que a íntegra 

desta sessão encontra-se registrada em áudio e vídeo que, em confor-

midade com o parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, possuem valor oficial 

para todos os efeitos legais. -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-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-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-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-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 
2015 PELA COMISSÃO PERMANENTE 

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, EM CUMPRIMENTO 

AO § 4º, DO ARTIGO 9º, DA LEI 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 423
02

Preço desta edição  R$ 1.188,00 -  Lei Municipal  - nº 2.641, de 20/11/01

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13.930-000
Fone: (19) 3892-9600

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br
Tiragem: 2.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1

Diagramação e Impressão: 
Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” Ltda.

Jornalista Responsável: Patrícia Rodelli Amoroso-MTB 27044/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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COMPLEMENTAR N.º 101/00 – “LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL”, PARA 

AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS 
METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PELO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – 
REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE 

DE 2015.

Às 14h30min do dia 29 de setembro de 2015, no Plenário da Câ-

mara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, localizado 

na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n.º, Centro de Convenções “Cir-

cuito das Águas”, Serra Negra/SP, reuniram-se em Audiência Pública, 

os seguintes vereadores Wagner da Silva Del Buono – Presidente da 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Munici-

pal de Serra Negra -; Cesar Augusto Oliveira Borboni – Membro da 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Munici-

pal de Serra Negra - e Roberto Sebastião de Almeida – Vereador da 

Câmara Municipal de Serra Negra; em cumprimento ao § 4º, do ar-

tigo 9º, da Lei Complementar n.º 101/00 – “Lei de Responsabilidade 

Fiscal”, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais es-

tabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, referentes ao 2º quadri-

mestre do exercício de 2015, ou seja, referente aos meses de maio de 

2015 a agosto de 2015. Iniciados os trabalhos, o Exmo. Sr. Presidente 

convidou o senhor José Alexandre Malagodi Vasconcelos, DD. Secre-

tário Municipal do Planejamento, para que procedesse a entrega dos 

documentos relativos aos meses de maio/agosto do exercício de 2015, 

referentes às metas fiscais realizadas pelo Município de Serra Negra/

SP, bem como fossem iniciadas as explanações e os esclarecimentos 

necessários. Conforme anteriormente solicitado, o Sr. José Alexandre 

Malagodi Vasconcelos apresentou os demonstrativos, anexos, cálcu-

los, tabelas, balancetes e demais documentos contendo os valores rea-

lizados das receitas e despesas do Município de Serra Negra, referente 

ao 2º quadrimestre de 2015 que, inclusive, já havia sido publicado no 

Diário Oficial do Município de Serra Negra/SP, edição nº 0455, de 25 

de setembro de 2015. Ato contínuo, procedeu-se às explicações e os es-

clarecimentos necessários sobre as Metas Fiscais do Poder Executivo 

do Município de Serra Negra realizadas no 2º quadrimestre de 2015, 

sendo apresentados os seguintes valores: receita prevista (período de 

janeiro/2015 a dezembro/2015) R$ 89.262.973,58, receita efetivamen-

te arrecadada até o mês de agosto de 2015 R$ 53.502.540,96, faltando 

a ser realizada (durante o 3º quadrimestre de 2015) a receita no valor 

de R$ 33.636.432,62; receita corrente líquida – RCL R$ 76.390.714,43; 

despesa prevista (período de janeiro/2015 a dezembro/2015) R$ 

85.009.973,58, dotação das despesas atualizadas R$ 93.147.367,18, 

despesas empenhadas (período de janeiro/2015 a agosto/2015) R$ 

61.894.109,56, despesas liquidadas (período de janeiro/2015 a agos-

to/2015) R$ 47.494.115,28, faltando a ser realizada (durante o 3º qua-

drimestre de 2015) a despesa no valor de R$ 45.653.251,90. Ressaltou 

que até o final do 2º quadrimestre de 2015 as receitas estão maiores 

que as despesas, gerando um superávit no valor de R$ 4.361.454,75. 

Dívida consolidada (-) R$ 1.788.195,22, sendo o limite definido por 

Resolução do Senado Federal em R$ 91.668.857,32. Despesas com 

pessoal R$ 34.916.144,35, representando a porcentagem de 45,71% 

da despesa total com pessoal, sendo ressaltado que o limite máximo 

é de 54,00%, estando, portanto, o índice abaixo do limite prudencial 

e máximo. Ressaltou que não houve a apresentação de garantias de 

valores pelo Município de Serra Negra/SP. Resultado nominal R$ 

1.461.411,36, cuja previsão até o final deste exercício é de que chegue 

ao valor da meta; Resultado primário: meta R$ 8.730.000,00, realiza-

do R$ 5.849.278,59, vez que este valor reflete a crise atualmente pas-

sada por todos os Municípios Brasileiros. Restos a pagar (processados) 

R$ 154.895,09. Com relação as despesas previdenciárias está sendo 

verificado um superávit de R$ 1.263.349,54. Após, foram analisados, 

explicados e debatidos os Balancetes Orçamentários – Relatórios Re-

sumidos da Execução Orçamentária, Demonstrativo da Receita Cor-

rente Líquida, Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, De-

monstrativo da Despesa com Pessoal, Demonstrativo Simplificado do 

Relatório de Gestão Fiscal, Demonstrativo Simplificado do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, dentre outros dados e assun-

tos financeiros, contábeis, tributários e orçamentários do Município 

de Serra Negra. Em seguida, foram sanadas as dúvidas apresentadas 

pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Mu-

nicipal de Serra Negra e, após, do Vereador presente nesta Audiência 

Pública. Não havendo outras perguntas ou esclarecimentos a serem 

prestados, tendo em vista não haver nenhum munícipe presente à Au-

diência Pública, o Exmo. Sr. Presidente, após a necessária análise de 

todos os documentos apresentados,  considerou a Audiência Pública 

como devidamente realizada, apresentada e todos os pontos escla-

recidos, vez que cumpridos os requisitos legais necessários, julgando 

que as Metas do Poder Executivo do Município de Serra Negra vem 

sendo, até o momento, devidamente cumpridas e analisadas. Em se-

guida, pelo Exmo. Sr. Presidente foi determinada a impressão de duas 

vias da presente Ata, sendo uma delas entregue ao Poder Executivo 

Municipal para a devida prestação de contas junto ao Egrégio Tribu-

nal de Contas do Estado de São Paulo, determinando, ainda, que toda 

a documentação apresentada nesta Audiência Pública fosse juntada 

aos autos do processo n.º 094/2015 – expediente n.º 018/2015, do 

Poder Legislativo de Serra Negra, ficando o mesmo à disposição dos 

munícipes e demais interessados para consulta e análise. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Finan-

ças e Orçamento agradeceu a colaboração de todos indistintamente, 

declarando encerrada a presente Audiência Pública. Para constar eu, 

________________ vereador Wagner da Silva Del Buono, Presidente 

da Comissão de Finanças e Orçamento, mandei lavrar esta ata, que 

após lida, conferida e achada conforme, vai devidamente assinada 

pelos vereadores que compõe a Comissão de Finanças e Orçamento, 

ficando facultada a assinatura pelos demais vereadores da Câmara 

Municipal de Serra Negra/SP. Publique-se. Nada mais. -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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Vereador CESAR AUGUSTO OLIVEIRA BORBONI        
Membro da Comissão

“N O T I F I C A Ç Ã O”

Ilmo. Sr.
Augusto Tadeu Pereira

 
Fica V.Sª. NOTIFICADO a proceder ao corte e a retirada do 

mato, bem como a limpeza do imóvel sob Lote nº 1, da Quadra 40 do 
Loteamento “Nova Serra Negra”, inscrito nesta municipalidade sob 
o nº 01.09.061.0017.001.

Para tanto, solicitamos a sua colaboração no sentido de sanar as 
irregularidades apontadas, no prazo de 15 dias a contar desta pu-
blicação, ou dentro do mesmo prazo, justificar por escrito o seu não 
atendimento, sob pena de não o fazendo vir a sofrer as sanções pre-
vistas na Lei Municipal n° 2.711 de 22 de Agosto de 2002.

O não atendimento desta notificação poderá acarretar na execu-
ção dos serviços pela Prefeitura Municipal conforme preços defini-
dos por decreto vigente a seguir:

Limpeza dos terrenos: R$ 2,24 por metro quadrado;

Transporte e carga: R$ 15,81 por metro cúbico;

Acrescidos de uma Taxa de Administração de 15% (quinze por 
cento).

Serra Negra, 09 de outubro de 2015.
  

Agente de Fiscalização de Posturas
- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento urbano -

Lei nº. 3.860 de 6 de outubro de 2015

Projeto de Lei nº 57/2015
                
(Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar)

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 abrir um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 252.000,00 (duzentos e 
cinquenta e dois mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, 
a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339032.01 

 Material distribuição gratuita  R$ 6.210,00

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 20.000,00

02.01.20.606.0003.2.003.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 2.340,00

02.01.20.606.0003.2.003.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.000,00

03.01.08.244.0004.2.004.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.060,00

04.01.04.122.0005.2.005.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.690,00

04.01.04.122.0005.2.005.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.000,00

04.01.08.243.0006.2.009.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 10.000,00

04.01.12.361.0005.2.006.339032.01
Material distribuição gratuita  R$ 6.570,00

04.01.12.365.0005.2.008.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 30.690,00

04.01.12.367.0005.2.006.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.780,00

04.01.13.392.0008.2.011.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.000,00

05.01.27.812.0009.2.012.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.710,00

05.01.27.812.0009.2.012.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 2.400,00

06.01.04.122.0010.2.013.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.710,00

07.01.04.122.0012.2.014.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 7.110,00

07.01.04.122.0012.2.014.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 1.600,00

08.01.04.122.0013.2.015.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 810,00

09.01.04.122.0014.2.016.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.260,00

10.01.04.122.0015.2.017.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.440,00

11.01.10.301.0016.2.018.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 19.170,00

11.01.10.301.0016.2.018.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.000,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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12.01.23.695.0017.2.022.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.530,00

12.01.23.695.0017.2.022.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.000,00

13.01.15.452.0018.2.023.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 8.640,00

13.01.15.452.0018.2.023.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 85.000,00

13.01.26.782.0018.2.024.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 4.680,00

13.01.26.782.0018.2.025.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.600,00

Total R$ 252.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, corre-
rão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentá-
rias abaixo:

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01 
Material de consumo   R$ 3.200,00

03.01.08.248.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 28.000,00

03.01.08.244.0004.2.004.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 1.200,00

03.01.08.244.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 1.300,00

03.01.08.244.0004.2.004.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 11.000,00

04.01.08.243.0006.2.009.339030.01 
Material de consumo   R$ 10.800,00

04.01.12.361.0007.2.010.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.300,00

04.01.12.363.0005.2.007.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.700,00

04.01.13.392.0008.2.011.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 3.700,00

05.01.27.812.0009.2.012.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 28.600,00

06.01.04.122.0010.2.013.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 1.700,00

06.01.04.123.0010.1.000.339091.01 
Sentenças Judiciais   R$ 79.700,00

06.01.28.843.0011.2.002.329021.01 
Juros sobre dívida por contrato  R$ 25.000,00

07.01.04.122.0012.2.014.339039.01 

Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 24.000,00

09.01.04.122.0014.2.016.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.800,00

09.01.04.122.0014.2.016.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.100,00

09.01.04.122.0014.2.016.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 1.200,00

10.01.04.122.0015.2.017.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 12.000,00

11.01.10.301.0016.2.018.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 3.700,00

Total     R$ 252.000,00

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, 6 
de outubro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei nº. 3.861 de 6 de outubro de 2015

Projeto de Lei nº 59/2015
                
(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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 abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais), que será destinado para reparos em galeria de águas plu-
viais nas imediações da EMEI “Albino Brunhara”.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, corre-
rão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

09.01.15.451.0014.1.008.449051.01 – Obras e instalações R$ 
45.000,00

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, 6 
de outubro de 2015.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.434 de 6 de outubro de 2015

(Abre um crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 3.861, de 6 de 
outubro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que será destinado para re-
paros em galeria de águas pluviais nas imediações da EMEI “Albino 
Brunhara”.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamen-
tária:

09.01.15.451.0014.1.008.449051.01 
Obras e instalações   R$ 45.000,00

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, 6 
de outubro de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.435 de 6 de outubro de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar) 

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, em base na Lei Municipal nº. 3.860, de 6 de 
outubro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), para reforço das 

dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 6.210,00

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 20.000,00

02.01.20.606.0003.2.003.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 2.340,00

02.01.20.606.0003.2.003.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.000,00

03.01.08.244.0004.2.004.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.060,00

04.01.04.122.0005.2.005.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.690,00

04.01.04.122.0005.2.005.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.000,00

04.01.08.243.0006.2.009.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 10.000,00

04.01.12.361.0005.2.006.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 6.570,00

04.01.12.365.0005.2.008.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 30.690,00

04.01.12.367.0005.2.006.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.780,00

04.01.13.392.0008.2.011.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.000,00

05.01.27.812.0009.2.012.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.710,00

05.01.27.812.0009.2.012.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 2.400,00

06.01.04.122.0010.2.013.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.710,00

07.01.04.122.0012.2.014.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 7.110,00

07.01.04.122.0012.2.014.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 1.600,00

08.01.04.122.0013.2.015.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 810,00

09.01.04.122.0014.2.016.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.260,00

10.01.04.122.0015.2.017.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.440,00

11.01.10.301.0016.2.018.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 19.170,00
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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11.01.10.301.0016.2.018.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.000,00

12.01.23.695.0017.2.022.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 1.530,00

12.01.23.695.0017.2.022.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.000,00

13.01.15.452.0018.2.023.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 8.640,00

13.01.15.452.0018.2.023.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 85.000,00

13.01.26.782.0018.2.024.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 4.680,00

13.01.26.782.0018.2.025.339032.01 
Material distribuição gratuita  R$ 3.600,00

Total     R$ 252.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias abaixo:

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01 
Material de consumo   R$ 3.200,00

03.01.08.248.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 28.000,00

03.01.08.244.0004.2.004.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 1.200,00

03.01.08.244.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 1.300,00

03.01.08.244.0004.2.004.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 11.000,00

04.01.08.243.0006.2.009.339030.01 
Material de consumo   R$ 10.800,00

04.01.12.361.0007.2.010.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.300,00

04.01.12.363.0005.2.007.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.700,00

04.01.13.392.0008.2.011.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 3.700,00

05.01.27.812.0009.2.012.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 28.600,00

06.01.04.122.0010.2.013.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 1.700,00

06.01.04.123.0010.1.000.339091.01 
Sentenças Judiciais   R$ 79.700,00

06.01.28.843.0011.2.002.329021.01 
Juros sobre dívida por contrato  R$ 25.000,00

07.01.04.122.0012.2.014.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 24.000,00

09.01.04.122.0014.2.016.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.800,00

09.01.04.122.0014.2.016.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.100,00

09.01.04.122.0014.2.016.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 1.200,00

10.01.04.122.0015.2.017.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 12.000,00

11.01.10.301.0016.2.018.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 3.700,00

Total     R$ 252.000,00

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, 6 
de outubro de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA 
DE COMPRAS, 

CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 018/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ENGSEEMI – ENGENHARIA ELETRO-ELE-
TRONICA LTDA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E 
COMBATE À INCÊNDIO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NES-
TE MUNICÍPIO.
PRAZO – 150 DIAS
DATA – 14/08/2015

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 005/2015
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  Y.F.C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO 
CENTRO ESPORTIVO “DR. MARIO PEREIRA DOS SANTOS”, 
NESTE MUNICÍPIO.
VALOR – R$ 310.544,46
DATA – 06/10/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 046 / 2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 016/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁL-
TICA

Aos 30 dias do mês de Junho de 2015, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede lo-
calizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob 
o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato de-
nominada simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Pre-
sencial nº 016/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) 
item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e 
ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Munici-
pal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 
presente ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convoca-
tório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 

1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-
TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 
fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EI-
RELI EPP 

CNPJ nº: 52.770.039/0001-91
Endereço: ROD SP 147 – MOGI MIRIM – ITAPIRA, S/N – KM 

54,2 – SALA 02 – PINHEIROS – MOGI MIRIM – SP – CEP: 13.800-
970

Telefone: 19-3862-3641
Representada por: CLAUDIO CARMONA

ITEM
Q U A N T. 
ESTIMA-
DA

DESCRIÇÃO
PREÇO 
U N I T 
(R$)

P R E Ç O 
T O T A L 
(R$)

01
600 Tone-
ladas

MASSA ASFÁLTICA: 
CONCRETO BETU-
MINOSO USINADO 
À QUENTE – CBUQ – 
FAIXA “C” / DER

194,00 116.400,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 
Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 
ao controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses contada a par-
tir da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 016/2015, bem como 
seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 

1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 116.400,00 (Cento e dezesseis mil e quatrocentos reais)

7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 

1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 
de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-
zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 30 de Junho de 2015. DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
Prefeito Municipal P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) CLAUDIO CARMO-
NA
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Praticantes do esporte radical podem preparar o coração para a 
primeira edição do Lord Of The Bowl Serra Negra, competição com 
praticantes de skate que deve acontecer no dia 7 de novembro, na 
Praça Sesquicentenário,s/n, Centro. 

O projeto foi idealizado pelos skatistas Lamar Skitnevsky, Lucas 
Niero e Romeu Pompeu com apoio da Prefeitura Municipal por meio 
da Secretaria de Turismo e Lazer, cujo objetivo é fomentar a prática 
de Skate na cidade e na região do Circuito das Águas Paulista, pro-
porcionando uma atividade esportiva, social e de lazer, no formato de 
uma competição. 

Para o Prefeito Municipal, Antonio Luigi Ítalo Franchi (Bimbo), 
“É com grande alegria oferecer um evento desse porte na nossa cida-
de, além de ver uma obra entregue há cerca de um ano sendo utilizada 
com tanto carinho e preservada por seus usuários, proporcionando 
lazer e bem-estar aos amantes da prática do esporte”, ressaltou com 
contentamento o Chefe do Executivo.   

Segundo Lamar , “o objetivo é trabalhar e proporcionar o melhor 
uso possível deste espaço, dando novas oportunidades aos jovens lo-
cais e trazer cada vez mais famílias envolvidas no esporte do Brasil 
e do mundo para a nossa cidade”, salientou um dos idealizadores do 
projeto.

Outra frente da disputa está na aproximação dos praticantes da 
cidade, além das informações sobre a prática saudável de um esporte 
é trazer para o município pessoas relacionadas ao esporte, incentivan-
do os setores do turismo.

A competição será realizada no dia 7 de novembro, a partir das 
8horas . Os competidores serão divididos em 4 categorias: Iniciante, 
Amador, OldSchool (+ de 35 anos) e Feminino.O evento contará com 
praça de alimentação.

A disputa terá um limite máximo de 25 competidores por cate-
goria que farão suas inscrições antes da data do evento (ver abaixo). 
Cada categoria terá sua bateria eliminatória e final. Após o término da 
competição, teremos apresentação de duas bandas de rock, são elas: 
Dona Rute e Noizzy. Na edição, a modalidade “Bowl” contará com 
participantes garotos e garotas de 6 anos até adultos de 60 anos.

Do 1° ao 3° colocado de cada categoria, há premiação em dinheiro 
e troféus. Para os 4° e 5° colocados, premiação com medalha, brindes 
e acessórios de skate. Um total de mais de R$ 10.000 em prêmios para 
20 participantes que forem melhores colocados entre as 4 categorias 
serão distribuídos. 

O Lord of The Bowl tem confirmados atletas de diversas cidades 
da região, do ABC Paulista, Grande São Paulo, Baixada Santista, Li-
toral Norte e até alguns atletas de outros estados do país.

O evento tem a parceria da RedBull e como patrocinadores, mar-
cas conceituadas como a “Freedom Fog”, Sandro Dias Skateshop, 

Campanha HPV 2015 continua! 
 
Leve a sua filha entre 9 e 11 anos de idade para tomar a 1ª dose da 

vacina contra o HPV e entre 09 e 13 anos para a 2ª dose, inclusive as 
meninas que tomaram a 1º dose em 2014 e se esqueceram da 2º dose.

Local: Unidade de Saúde Dr. Firmino Cavenaghi ou fique atento 
ao Período de Vacinação em sua Escola entre setembro e outubro de 
2015!  Não se esqueça da carteirinha de vacinação.

São três doses, sendo a segunda aplicada após um intervalo de seis 
meses e a terceira, de reforço, cinco anos após a primeira.

HPV
É um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas 

infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido 
da mãe para filho no momento do parto. Segundo pesquisas da Orga-
nização Mundial da Saúde  (OMS), 290 milhões de mulheres no mun-
do são portadoras.

Pista de Skate de Serra Negra terá competição 
Lords Of The Bowl em novembro 

“New Skate” que enviarão suas equipes de atletas profissionais para 
sessão de autógrafos e distribuição de brindes para o público presente 
no evento. O evento conta também com a presença da lenda viva do 
skate brasileiro Sérgio Negão,  além  de Lécio Batista, Fabio Break, 
Renatinha Paschini e o Hexa Campeão Mundial Sandro Dias “Minei-
rinho” e outros grandes nomes do esporte.

Mais informações, falar com Lamar Skitnevsky (19) 98191-1662 ou 
(19) 99774-2782.

 
SERVIÇO:
 
1º Lords Of The Bowl
Data: Sábado, dia 07 de Novembro, a partir das 8h
Local: Praça Sesquicentenário, s/n, Centro, Serra Negra/SP

Categorias:
Iniciante (25 vagas);
Amador (25 vagas);
Oldschool (25 vagas para competidores com mais de 35 anos);
Feminino (10 vagas).

Premiação em dinheiro + Materiais e Equipamentos.

As inscrições são limitadas e  antecipadas pela página oficial do 
facebook   www.facebook.com/lordsofthebowl . Não serão feitas ins-
crições no dia do evento.
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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A Prefeitura Municipal com apoio e organização da primeira-
-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zaira Antunes 
Franchi, em convênio firmado no ano de 2014 com o FUSSESP (Fun-
do Social de Solidariedade do Estado de São Paulo), dirigida pela 
primeira-dama Lu Alckmin, certificou na última quarta-feira (28), às 
15h, a segunda turma da Escola de Beleza de Serra Negra, localiza-
da na sede da Escola Profissionalizante José Franco de Godoy, Praça 
Lions - Centro, com o curso de Auxiliar de Cabeleireiro.

Para a primeira-dama, Zaira Antunes Franchi, o curso teve muita 
procura, pois gera incentivo e favorece o empreendedorismo na área 
da beleza, a que mais cresce no Brasil.  “Estou contente em participar 
da primeira formatura dos alunos do curso da nossa Escola da Bele-
za, e já podendo aqui dizer que estão todos saindo habilitados para o 
mercado de trabalho, basta observar toda essa produção!”, ressaltou.

O aluno Carlos Venturini declarou, “o curso foi excelente, mui-
to profissional, aprendi muito mais do que imaginava, a professora 
é muito dedicada e atenciosa. É um curso que o aluno sai apto para 
atuar no mercado de trabalho”.

A Diretora da Escola Profissionalizante, Fátima Gambetta, or-
gulhou-se dos formandos, “foi com imensa satisfação que podemos 
recebê-los e com alegria de que não ocorreu desistência dos inscritos, 
o quê nos garante a qualidade do curso”, disse. Informa ainda que há 

A prefeitura Municipal de Serra Negra com o apoio cultural da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura irá promover o concerto 
em homenagem às Crianças e a Nossa Senhora Aparecida com a Ban-
da Musical Lira de Serra Negra, no próximo domingo, 11 de outubro, 
a partir das 10h30min., na Praça Pref. João Zelante, gratuito.

Confira a Programação: 
Abertura
01.  “Americo Bertinato”, dobrado, cujo compositor não foi iden-

tificado;
1ª Parte
02.  “A Whiter Shade of Pale-A Rede (tema de filme)”,  de Gary 

Brooker, Keith Reid e Procol Harum, arranjo Antonio César Pimenta;
03.  “Estoy Enamorado”, canção composta por Donato y Estefano 

em arranjo para banda;
04.  “Monina”, cha cha cha, composiação e instrumentação de 

João Evaristo Silveira Junior;
05.  “Ansiedad”, guarania composta por Jose Enrique Sarabia Ro-

driguez imortalizada na voz de Nat King Cole;
06.  “Colegas de Arte”, dobrado, autoria Manoel de Campos; 
07.  “Tudo Passará”, balada composição de Nelson Ned, em arran-

jo para banda.
2.ª Parte
08.  “El Gato Montes”,Paso-Doble Toureiro autor Manuel Penella 

com arranjo de Abillio da Silva; 
09.  “Camanducaia”, dobrado, autoria de S. Alcantara;
10.  “Nossa Senhora”, balada religiosa de Roberto Carlos, arranjo 

Marcelo A. Vitor;
11.  ““Canção da Criança”, Francisco Alves (1907-1952) e René 

ESCOLA DE BELEZA forma a sua segunda 
turma do curso Auxiliar de Cabeleireiro

outros cursos em andamento e outros que estarão iniciando neste mês 
de outubro , e continua aberto o período de cadastramento dos inte-
ressados, o mesmo deverá telefonar nos números (19) 3842-2496 ou 
2467 e deixar o nome completo e número de RG para garantir a vaga.

Cada curso é de capacitação de iniciação básica, com duração que 
varia de dois a quatro meses e os alunos recebem certificação no tér-
mino. 

Concerto musical em homenagem 
às Crianças e a Nossa Senhora Aparecida

Bittencourt (1917-1979);;
12.  “Antille”, composição de V. Narcisi, arranjo para banda;
13.  “Tem Gato na Tuba”, fantasia da marcha João de Barro e Al-

berto Ribeiro; arranjo de Cláudio Bernardino Marques
14.  “Chielita - (Está chegando a hora)”,  tradicional canção mexi-

cana em arranjo para banda.
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do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 6 de março de 2015 - Ani VIII - nº 425 8

A Prefeitura Municipal de Serra negra por 
meio da Guarda Civil Municipal (GCM) propor-
cionou um curso de tiros para os membros da 
Guarda. O curso de Armamento de Tiro Teórico 
e Prático teve a supervisão do Subtenente Edson 
Batista e a companhia do TG (Tiro de Guerra) de 
Amparo. 

  As atividades tiveram o início na segunda-
-feira (02) para dez Guardas Municipais, com o 
objetivo de habilitar e conduzir três tipos de ar-
mamento, Pistola 380, Revólver 38 e Espingarda 
Calibre 12. 

 “Pode ter certeza que foi um momento muito 
especial para os atiradores”, ressaltou o Subte-
nente.

 O prefeito de Serra Negra frisou a importân-
cia do treinamento, “atirar é uma das atividades 
na função de um policial e para isso é preciso do 
exercício prático e teórico para sua capacitação”.

 O curso visa melhorar o atendimento à popu-
lação, capacitando estes profissionais para que 
os mesmos possam enfrentar as situações mais 
difíceis, garantindo desta forma mais segurança 
a todos os cidadãos.

GCM participa de curso 
de Armamento de Tiro

Março Dia da semana Farmácia
1 Domingo São Luiz
2 Segunda feira São Jose
3 Terça-feira Danilo
4 Quarta-feira Serrana
5 Quinta-feira Naturallis
6 Sexta-feira Popular
7 Sábado Central
8 Domingo Serra Negra
9 Segunda feira Vip
10 Terça-feira São Luiz
11 Quarta-feira São Jose
12 Quinta-feira Danilo
13 Sexta-feira Serrana
14 Sábado Naturallis
15 Domingo Popular
16 Segunda feira Central
17 Terça-feira Serra Negra
18 Quarta-feira Vip
19 Quinta-feira São Luiz
20 Sexta-feira São Jose
21 Sábado Danilo
22 Domingo Serrana
23 Segunda feira Naturallis
24 Terça-feira Popular
25 Quarta-feira Central
26 Quinta-feira Serra Negra
27 Sexta-feira Vip
28 Sábado São Luiz
29 Domingo São Jose
30 Segunda feira Danilo
31 Terça-feira Serrana
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
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25 Quarta-feira Central 
26 Quinta-feira Serra Negra 
27 Sexta-feira Vip 
28 Sábado São Luiz 
29 Domingo São Jose 
30 Segunda feira Danilo 
31 Terça-feira Serrana 
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todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

 Dia da semana Farmácia 
1 Domingo São Luiz 
2 Segunda feira São Jose 
3 Terça-feira Danilo 
4 Quarta-feira Serrana 
5 Quinta-feira Naturallis 
6 Sexta-feira Popular 
7 Sábado Central 
8 Domingo Serra Negra 
9 Segunda feira Vip 
10 Terça-feira São Luiz 
11 Quarta-feira São Jose 
12 Quinta-feira Danilo 
13 Sexta-feira Serrana 
14 Sábado Naturallis 
15 Domingo Popular 
16 Segunda feira Central 
17 Terça-feira Serra Negra 
18 Quarta-feira Vip 
19 Quinta-feira São Luiz 
20 Sexta-feira São Jose 
21 Sábado Danilo 
22 Domingo Serrana 
23 Segunda feira Naturallis 
24 Terça-feira Popular 
25 Quarta-feira Central 
26 Quinta-feira Serra Negra 
27 Sexta-feira Vip 
28 Sábado São Luiz 
29 Domingo São Jose 
30 Segunda feira Danilo 
31 Terça-feira Serrana 
   
   
   
   
   
   
   

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Educação e Cul-
tura promoveu na última terça-feira (17), no auditório do Centro de 
Convenções Circuito das Águas Paulista, a Palestra com o tema: Fa-
tores de Risco Relacionados à uso de Álcool e Drogas, ministrada pelo 

Coordenador do Grupo Amor Exigente, Fábio Magalhães da Silva.O 
público alvo foi professores, funcionários e pais das escolas Munici-
pais.  

Coordenador do Grupo Amor Exigente 
fala sobre Fatores de Risco Relacionados 

ao uso de Álcool e Drogas

Farmácias de Plantão
Confira abaixo a tabela mensal das farmácias de plantão.

Vale lembrar que este plantão é válido após às 19h, 
em horário comercial todas estarão funcionando normalmente:

http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/
confira abaixo a tabela mensal DO MÊS VIGENTE 

Dia da semana Farmacia
1 Quinta-feira Serra Negra
2 Sexta-feira Vip
3 Sábado Rubi
4 Domingo São Luiz
5 Segunda feira São Jose
6 Terça-feira Danilo
7 Quarta-feira Serrana
8 Quinta-feira Naturallis
9 Sexta-feira Popular
10 Sábado Central
11 Domingo Serra Negra
12 Segunda feira Vip
13 Terça-feira Rubi
14 Quarta-feira São Luiz
15 Quinta-feira São Jose
16 Sexta-feira Danilo
17 Sábado Serrana
18 Domingo Naturallis
19 Segunda feira Popular
20 Terça-feira Central
21 Quarta-feira Serra Negra
22 Quinta-feira Vip
23 Sexta-feira Rubi
24 Sábado São Luiz
25 Domingo São Jose
26 Segunda feira Danilo
27 Terça-feira Serrana
28 Quarta-feira Naturallis
29 Quinta-feira Popular
30 Sexta-feira Central
31 Sábado Serra Negra

PAT de Serra Negra tem 51 vagas
 
01   REPRESENTANTE COMERCIAL 
AUTÔNOMO
01   AUXILIAR DE COZINHA
02   COZINHEIRO
01   GARÇOM
02   PIZZAIOLO
01   ATENDENTE DE MESA
01   COPEIRO

01   LAVADOR DE VEÍCULOS
40   TRAINEE INSTALADOR E REPARADOR 
(HOMEM)
01   AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (HOMEM)
 
 
OBS: Interessados devem comparecer a Rua José 
Bonifácio, 283, Centro, munidos de carteira de 
trabalho, RG e CPF.
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

Para auxiliar no apren-
dizado ao longo do ano esco-
lar, os estudantes receberam 
os kits escolares individuais. 
Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
ries, mas todos os alunos des-
de o maternal até a primeira 
série do ensino fundamen-
tal e até mesmo os alunos 
do EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos) recebem o material 
essencial para suprir as ne-

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

segunda-feira do dia (9) em 
toda a rede municipal de en-
sino. Hoje a rede municipal 
de educação de ensino conta 
com 17 escolas e têm apro-
ximadamente 1.811 alunos 
matriculados, 132 professo-
res, 238 profissionais que au-
xiliam na educação, além de 
fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.

Mais informações es-
tão disponíveis na Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura pelo fone (19) 3842-2880.

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

Aconteceu na tar-
de de quinta-feira (12), a 
entrega do cheque prê-
mio a Corte de Carnaval 
que participará do Car-
naval Bem Legal 2015.

Os cheques foram 
entregues pelo Prefeito 
Municipal e pela asses-
sora de Turismo nos va-
lores de R$900,00 para 
o Rei Momo e Rainha e 
R$500,00 para cada Prin-
cesa, sendo esta a pri-
meira parcela do total de 
duas.

Para encerrar, o 
Prefeito agradeceu a pre-
sença e lembrou a todos 
que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 

Carnaval é sempre a pri-
meira a promover alegria 
aos foliões.

“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
do Carmo e Lucineia Efi-
gênia do Carmo.

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
Março o curso acontece sob 
o comando do chef Eduardo 
Moraes, das 13h às 17h, todos 
gratuitos.

As inscrições devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de pelos fones (19) 3842-2466 
ou (19) 3892-2668, situado na 
Av. João Gerosa, 98.

 Siga a nossa página no 
twitter (@senegra) e curta o 
Facebook (prefeituradeser-
ranegra), assim receberá as 
informações atualizadas da 
prefeitura ou acompanhe as 
notícias no portal www.serra-
negra.sp.gov.br/noticias.

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 2 de outubro de 2015 - Ani VIII - nº 456 20

A Prefeitura Municipal com apoio e a organização da secretaria Municipal da Educação e 
Cultura e diretoras e funcionários das Escolas Municipais promoveram atividades especiais ao 
longo da semana em comemoração ao Dia das Crianças.

Os pequenos estão se divertindo com todas as atrações preparadas, com gincana, cinema 
com pipoca, sorvete, pizza e refrigerante, pastel e algodão doce, parque, brinquedo inflável e 
futebol de sabão, teatro infantil, pintura facial, passeio turístico de trenzinho pela cidade, en-
trega de lembrancinhas e muitas brincadeiras.

“É uma festa animada todos os dias, as crianças se divertem e podem brincar com todos os 
coleguinhas”, disse a diretora da E.M.E.B. Dr. Geraldo de Faria Lemos Pinheiro.

E para a secretária da Educação e Cultura, faço minhas as palavras de Cláudio Nucci, “No 
amor de uma criança tem tanta canção pra nascer, carinho e confiança, vontade e razão de 
viver”, que jamais podemos deixar de comemorar o seu dia, ressaltou a secretaria. 

Confira toda essa alegria nas fotos da página oficial do Facebook Prefeitura de Serra Negra.

Escolas municipais 
comemoram Dia das Crianças 

com programação especial


