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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 1

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1

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 456

Domingo (04) acontece a Eleição para 
a escolha dos  5 membros que farão 

parte do CMDCA 

Prefeito irá inaugurar duas obras neste 
domingo (04) no município

Campanha HPV 
2015 já começou!

Poupatempo Móvel 
fará a última entrega 

de documentos
 sexta-feira , dia 02 
de outubro no Paço 

Municipal 
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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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 O Prefeito Municipal informa que neste domingo, 04 de outubro, 
às 17h, irá inaugurarduas obras, são elas: a construção da Unidade 
Básica de Saúde do bairro da Serra e a construção do Complexo Tu-
rístico também localizado 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 - Gover-
no Federal.

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 cha-

Prefeito irá inaugurar duas obras 
neste domingo (04) no município 

fariz 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.

 Para o Prefeito, “esse é o resultado de muito trabalho e apreço 
pelo nosso município”, ressaltou e, ainda, “ terei o orgulho de entregar 
mais dez obras em andamento até 2016”, destacou o Chefe do Exe-
cutivo.  

Isenção de IPTU/2016 
vai até o dia 10 de outubro!

 
A secretaria municipal da Fazenda comunica que a partir de 10 de 

agosto de 2014 os aposentados, pensionistas e proprietários de imó-
veis com até 70 m² de construção interessados na obtenção de ISEN-
ÇÃO “IPTU/2015”, a apresentarem documentação junto a recepção 
da Prefeitura de Serra Negra.

•        ISENÇÃO IPTU APOSENTADO
Apresentar os seguintes documentos:
-Fotocópia do espelho do IPTU
-Fotocópia de Comprovante de Residência (Água, luz ou telefone)
-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho
-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada 
(que conste que o requerente possui somente um imóvel)
-Extrato do recebimento da Aposentadoria* (atualizada) 
*R$ 2.758,00 Teto Máximo (Exercício de 2015)
-Declaração que é domiciliado a mais de 5(cinco) anos no Muni-

cípio e que a renda não ultrapasse 3,5(três e meio)salários mínimos**
**(constante no requerimento especifico)                                      
•        ISENÇÃO IPTU 70 M²
Apresentar os seguintes documentos:
-Fotocópia do espelho do IPTU
-Fotocópia de Comprovante de Residência (Água, luz ou telefone)
-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho
-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada
 (que conste que o requerente possui somente um imóvel)
-Declaração de que é possuidor somente de um imóvel e que usa o 

mesmo para residência.*
*(constante no requerimento especifico)
Os requerimentos estão disponíveis para impressão no endere-

ço do site da Prefeitura de Serra Negra (www.serranegra.sp.gov.br) 
, no espaço da secretaria municipal da Fazenda nos ícones “Isenção 
IPTU” e “Requerimentos Diversos” ou na recepção da sede de segun-
das à sextas-feiras das 08h às 11h30 e 13h às 18h.

Não deixe para última hora evitando filas e complicações, pois o 
prazo final encerra-se em 10 de outubro de 2015. 
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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 3

O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP (CMDCA) deverá 
eleger neste domingo, 04 de outubro, das 8h às 
17h, na Escola Dr. Jovino Silveira, localizada na 
Rua dos Estudantes, n.92, Centro, Serra Negra, 
os cinco membros que farão parte do Conse-
lho Tutelar para o quadriênio 2016/2019. 

A eleição é facultativa, direta, secreta e 
aberta a todos os eleitores do município que 
queiram participar. O eleitor deverá levar do-
cumento com foto e título de eleitor.

São 15 (quinze) candidatos que concorrem 
a 5 (cinco) vagas do Conselho Tutelar, veja a 
lista abaixo dos candidatos. A posse dos eleitos 
e seus respectivos suplentes ocorrerá em 10 de 
janeiro de 2016.

O Processo de Escolha em Data Unificada 
é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), Resolução nº 
170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CONANDA, as-
sim como pela Lei Municipal nº 2.472/1999 e, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente Lei Municipal 3.777/2014, 
sendo realizado sob a responsabilidade deste e 
fiscalização do Ministério Público;

A saber: O Conselho Tutelar é um órgão 
permanente e autônomo, 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) recondução, mediante novo proces-
so de escolha em igualdade de escolha com os 
demais pretendentes.

Domingo(04) acontece a Eleição 
para a escolha dos  5 membros 

que farão parte do CMDCA 
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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 
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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

Aos quatorze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quinze, 
às 19h40min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade Guer-
reiro, e secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Bertevello – 2º 
Secretário da Mesa Diretora, sua 29ª Sessão Ordinária, da 03ª Sessão 
Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vereadores Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andrade Guerreiro, De-
métrius Ítalo Franchi, Eduardo Aparecido Barbosa, José Luiz Berte-
vello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono; com a ausência do vereador Edson B. O. Marquezini. 
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 foi lida, discuti-
da, votada e aprovada, por unanimidade (09 votos), a ata da 28ª ses-
são ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada 
em 08 de setembro de 2015. EXPEDIENTE DO PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL: Ofício nº 742/2015, em resposta ao requerimento 
nº 560/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, in-
formando que a Rua que se inicia na Rua Nossa Senhora das Brotas – 
próximo ao Posto de Saúde da Família “Dr. Francisco Vicente Braga” 
– Loteamento Alto das Palmeiras, Serra Negra/SP, possui como me-
lhoria apenas a rede de esgotamento sanitário e que a referida Rua 
não possui denominação oficial. Ofício nº 743/2015, em resposta ao 
requerimento nº 557/2015, de autoria do vereador Demétrius Ítalo 
Franchi, informando que a Rua localizada ao lado da Praça 01, na con-
fluência das Avenidas Professor José Laffranchi com Oswaldo Apare-
cido Thomazi, Loteamento Nova Serra Negra, Serra Negra/SP, possui 
como melhoramentos a rede de energia elétrica e rede de abasteci-
mento de agua potável, informando ainda que a referida Rua não pos-
sui denominação oficial. Ofício nº 744/2015, em resposta ao requeri-
mento nº 553/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 
encaminhando cópia do parecer do Secretário Municipal da Saúde, 
referente à distribuição de “Bolsa Colostomia”, informando que atu-
almente o Município de Serra Negra/SP conta com 18 pacientes osto-
mizados fazendo o uso de bolsas de colostomia e que o fornecimento 
de tais insumos é previsto por lei, sendo seu fornecimento de respon-
sabilidade do Estado. Ocorre que, eventualmente o Estado não forne-
ce algumas medidas de bolsas, ou seja, há falta no fornecimento. Nes-
ses casos, a Prefeitura Municipal de Serra Negra sempre fez a compra 
para suprir tais faltas. Porém, ressalta que o fornecimento dos mesmos 
é de obrigação do Estado. Com relação ao alegado pelo vereador Pau-
lo Sérgio Osti, de que há pacientes desassistidos de bolso colostomia, 
solicita a gentileza de informar o nome destes pacientes, para que pos-
sa ser solucionado o problema o mais rápido possível. Por fim, esclare-
ce que por se tratar de cuidados especializados, esses pacientes são 
atendidos e orientados em Unidade de Saúde e não na Farmácia Mu-
nicipal, conforme alegado pelo Nobre vereador. Ofício nº 741/2015, 
em resposta ao requerimento nº 545/2015, de autoria do vereador Ro-

berto Sebastião de Almeida, encaminhando parecer do Secretário de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, informando que a Prefei-
tura Municipal de Serra Negra não possui condições de plotar os ma-
pas e plantas solicitados. Todavia, encaminha arquivo digital, em for-
mato .pdf e .dwg (AutoCad), contendo os mapas e plantas solicitados. 
Ofício nº 740/2015, em resposta ao requerimento nº 491/2015, de au-
toria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, informan-
do que a Rodoviária localizada na Praça Sesquicentenário, recebeu a 
denominação oficial de “Terminal Rodoviário de Serra Negra”, atra-
vés da Lei Municipal nº 2604/2001. Ofício nº 748/2015, em resposta 
ao requerimento nº 555/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, encaminhando parecer do Secretário Municipal da Saúde, refe-
rente aos critérios para serem marcados exames e cirurgias pelo Siste-
ma SUS, esclarecendo que o critério utilizado é o da prioridade, con-
forme detalhamento médico no encaminhamento de exame ou 
especialidade, além do apontamento do médico regulador. Informa 
ainda, que os exames ou consultas são agendadas de acordo com a 
disponibilização das vagas pelos prestadores, sejam eles privados ou 
particulares. Por fim, esclarece que em algumas especialidades pode 
haver demora maior no agendamento, tendo em vista o alto número 
de encaminhamentos e o baixo número de vagas disponibilizadas. 
Nesses casos, como nos demais, é dada prioridade as casos mais gra-
ves, de acordo com os apontamentos constantes nos encaminhamen-
tos médicos. Ofício nº 751/2015, em resposta ao requerimento nº 
558/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, en-
caminhando parecer do Secretário Municipal da Saúde, referente ao 
horário de atendimento da Farmácia Municipal de Serra Negra, escla-
recendo que o horário de atendimento ao público é de segunda a sex-
ta-feira, das 07h00min às 17h:00min. Informa que todas as Unidades 
de Saúde possuem dispensários de medicação que também funcionam 
durante o período de funcionamento das respectivas Unidades. Por 
fim, esclarece que a razão pela qual houve, momentaneamente, a in-
terrupção do atendimento aos sábados, está no baixo índice de frequ-
ência de usuários, que corresponde a cerca de 2,2% dos atendimentos 
mensais, além dos demais ajustes de gastos com o dinheiro público. 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - Cursos: IBRAP – Instituto Brasilei-
ro de Administração Pública - oferecendo cursos em diversas áreas. - 
Ofício da Pia Associação de Santo Antonio de Pádua, agradecendo a 
todos os vereadores da Câmara Municipal de Serra Negra, pelo Re-
querimento de Congratulações e Aplausos de nº 472/2015, de autoria 
da Nobre vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que foi 
aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores, con-
gratulando pela belíssima organização da Festa em Louvor a Santo 
Antonio de Pádua, realizada durante o mês de junho de 2015. Acres-
centa que este reconhecimento, por parte do Poder Legislativo do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, deixa todos os integrantes da Pia Associa-
ção de Santo Antonio de Pádua – Serra Negra/SP - bastante 
lisonjeados pelos méritos alcançados pelo trabalho de benevolência, 
em prol dos irmãos menos favorecidos. Por fim, informa que o referido 
requerimento de congratulações e aplausos constará em ata e rogam a 
Deus e a Santo Antonio de Pádua para que derramem copiosas bên-
çãos a todos os vereadores desta Edilidade. - EDITAL DE AUDIÊN-
CIA PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP. A COMISSÃO PERMA-
NENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, nos 
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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 5

termos do artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, faz saber que realizará audiência pública no dia 29 de setem-
bro de 2015, terça-feira, às 14h30min, na sede do Poder Legislativo, 
instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será 
avaliado o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder 
Executivo Municipal, referente ao 2º quadrimestre de 2015.  Serra Ne-
gra, 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. - E-mail da AEFFAL – Associação dos Funcionários da Fun-
dação Prefeito Faria Lima – CEPAM, agradecendo imensamente pelo 
posicionamento dos vereadores em favor da manutenção do CEPAM, 
que juntamente com dezenas de outras manifestações, foi fundamen-
tal para subsidiar os debates e sensibilizar o público envolvido nesse 
processo. Lamentamos, mas, o PL 38 foi aprovado pela maioria dos 
deputados da Alesp (salvas as exceções das bancadas do PT e do 
PSOL que votaram contra), autorizando o governador a proceder à 
extinção do CEPAM. A luta pela manutenção das fundações públicas 
e institutos de pesquisa, bem como pela excelência da gestão pública 
continua e, nesse sentido, sua manifestação foi e continua sendo de 
grande valor. Nossas cordiais saudações. - Ofício RC1.4-029, de 03-
09-2015, do Departamento de Estradas de Rodagem – DER – Secre-
taria de Logística e Transportes, em resposta à indicação nº 322/2015, 
de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, encaminhando 
manifestação sobre o pedido de serem construídos pontos de ônibus, 
devidamente cobertos e com assentos (bancos), nos dois lados da Ro-
dovia SP360, sentido Serra Negra/Amparo, nas proximidades da Pra-
ça Aline Teixeira Tau, Bairro das Posses, Serra Negra/SP, encaminhan-
do também relação dos documentos e demais procedimentos 
necessários para o atendimento e prosseguimento do assunto. - E-mail 
do Poeta e Cidadão Serrano, senhor Alceu Sebastião Costa, apresen-
tando texto poético em homenagem aos 187 anos da cidade de Serra 
Negra/SP, a ser comemorado em 23 de setembro de 2015. - Correspon-
dências recebidas no período de 09 a 14 de setembro de 2015. MEN-
SAGENS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Mensagem nº 038/2015, encaminhando o projeto de lei nº 52/2015, 
que dispõe sobre a alteração do Plano de Carreira do Magistério Pú-
blico do Município de Serra Negra/SP, referente aos cargos de Aten-
dente de Puericultura. Mensagem nº 039/2015, encaminhando o pro-
jeto de lei nº 53/2015, que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 
3851/2015, que trata sobre a instituição do Sistema Municipal de Cul-
tura de Serra Negra, alterando-se a constituição – quantidade de 
Membros – para comporem o Conselho Municipal de Política Cultu-
ral. Todos os documentos ficaram à disposição dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 536/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido 
de ser realizada toda a manutenção necessária nos brinquedos infantis 
existentes na “Terra da Magia” - Praça Sesquicentenário, Serra Ne-
gra/SP, vez que muitos brinquedos estão quebrados, defeituosos, com 
parafusos aparentes e com o plástico quebrado, formando pedaços 
com pontas cortantes, fazendo com que inúmeras crianças se machu-
quem no local que, aliás, se não for realizada a manutenção e conserto 
nos brinquedos, muito em breve, o local se tornará insalubre e perigo-
so para nossas crianças. Ressalto que vem se aproximando o “Dia da 
Criança”, a ser comemorado no dia 12 de outubro de 2015, ocasião em 

que serão realizados vários eventos, comemorações e passeios com 
nossas crianças, inclusive organizados pelas escolas públicas munici-
pais e pela Secretaria Municipal da Educação, de modo que um dos 
locais mais visitados certamente será a “Terra da Magia”, devendo, 
portanto, todos aqueles brinquedos estarem consertados, limpos e 
principalmente seguros para poder ser utilizados sem riscos por nossas 
inúmeras crianças. Indicação nº 537/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica, na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem realizadas, de forma mais periódica, a 
limpeza na “Terra da Magia” - localizada na Praça Sesquicentenário, 
vez que o local, por ser muito utilizado e visitado por turistas e muníci-
pes, deve permanecer sempre limpo e apresentável. Indicação nº 
538/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que in-
dica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal 
para que estude as possibilidades de instalar uma cobertura em toda a 
“Terra da Magia” - situada na Praça Sesquicentenário, para proteger 
nossas crianças do sol, chuva e sereno, bem como proteger os brinque-
dos da ação do tempo, vez que são de plástico e frágeis, além de que, 
quando chove ou no período da manhã, em virtude do sereno, muitos 
brinquedos não podem ser utilizados pois estão todos molhados. Indi-
cação nº 539/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possi-
bilidades de recapear toda a extensão da Rua Irineu Baldini, situada 
no Loteamento São Luiz, Serra Negra/SP, vez que a referida via públi-
ca encontra-se com inúmeros buracos e falhas asfálticas. Indicação nº 
540/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no 
sentido de serem cascalhadas todas as ruas de terra do Loteamento 
Jardim Serra Negra, vez que devido às últimas chuvas, o referido lote-
amento está intransitável. Indicação nº 541/2015, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que estude as possibi-
lidades de realizar recape asfáltico em toda a extensão da Rua Lauro 
Saragiotto, Loteamento São Luiz, vez que a referida via pública en-
contra-se com inúmeros buracos e com muitas falhas asfálticas, ge-
rando o risco de ocasionarem graves acidentes no local. Indicação nº 
542/2015, 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 serem 
plantadas mudas de grama na entrada da Escola Estadual Romeu de 
Campos Vergal, localizada no Loteamento São Luiz, Serra Negra/SP, 
vez que o local foi recentemente reformado, de modo que está faltan-
do terminar a reforma com o plantio de mudas de grama, pois existe 
um barranco em declive no local e, quando chove, o local (entrada da 
escola) fica cheio de barro, atrapalhando a passagem dos alunos, pro-
fessores e demais pessoas que passam pelo local. Indicação nº 
543/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que 
indica, na forma regimental, seja oficiado à Polícia Militar de Serra 
Negra, para que realize com maior frequência Ronda Escolar nos horá-
rios de entrada e saída dos alunos da E.E. Dr. Jovino Silveira, com o 
objetivo de proteger nossas crianças da criminalidade que vem ocor-
rendo nas proximidades da referida escola. Indicação nº 544/2015, de 
autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado à Guarda Civil Municipal, para que reali-
ze com maior frequência Ronda Escolar nos horários de entrada e saí-
da dos alunos da E.E. Dr. Jovino Silveira, com o objetivo de proteger 
nossas crianças da criminalidade que vem ocorrendo nas proximida-
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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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des da referida escola. Indicação nº 545/2015, de autoria do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja 
oficiado à Guarda Civil Municipal, para que realize com maior frequ-
ência Ronda Escolar nos horários de entrada e saída dos alunos da E.E. 
Maria do Carmo de Godoy Ramos, com o objetivo de proteger nossas 
crianças da criminalidade que vem ocorrendo nas proximidades da 
referida escola. Indicação nº 546/2015, de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja oficiado 
à Polícia Militar de Serra Negra, para que realize com maior frequên-
cia Ronda Escolar nos horários de entrada e saída dos alunos da E.E. 
Maria do Carmo de Godoy Ramos, com o objetivo de proteger nossas 
crianças da criminalidade que vem ocorrendo nas proximidades da 
referida escola. Indicação nº 547/2015, de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal para que determine ao setor competen-
te, no sentido de, com a máxima urgência, serem trocadas as tampas 
dos bueiros existentes em toda a extensão da Rua Umberto Amadeu 
Catanezzi Baccin, Loteamento Alto das Palmeiras, Serra Negra/SP, 
vez que pessoas estão caindo e se machucando no local, devido à má 
conservação das tampas de bueiros que estão com buracos e muito 
tortas. Indicação nº 548/2015, de autoria do vereador Eduardo Apare-
cido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que determine ao setor competente, no senti-
do de, com a máxima urgência, serem trocadas as tampas dos bueiros 
existentes em toda a extensão da Rua Belizária Maria de Jesus, Serra 
Negra/SP, vez que pessoas estão caindo e se machucando no local, de-
vido à má conservação das tampas de bueiros que estão com buracos 
e muito tortas. Indicação nº 549/2015, de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competen-
te, no sentido de ser feita uma lombada na Rua Armando Argentini, 
altura do número 245. Indicação nº 550/2015, de autoria do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser feita uma lombada na Rua Armando Ar-
gentini, altura do número 850. Indicação nº 551/2015, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de ser construída uma cisterna para capta-
ção e depósito da água potável não utilizada da Fonte Albino Brunha-
ra, para ser utilizada na EMEI Albino Brunhara, localizada ao lado da 
referida Fonte, na Avenida João Gerosa, Serra Negra/SP, e se possível 
em outros locais, evitando-se, desta forma, o desperdício irracional de 
água, considerando que atualmente aquela água potável, de excelente 
qualidade, não consumida ou não utilizada pela população, está esco-
ando e se perdendo pelo ralo, sem qualquer utilidade e totalmente 
desperdiçada, considerando que aquela Fonte jorra água sem parar 
durante o dia e a noite. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou 
o encaminhamento das indicações aos setores competentes para, den-
tro do possível, serem adotadas as medidas cabíveis. PEQUENO EX-
PEDIENTE: usaram da palavra os vereadores Paulo Sérgio Osti, Ro-
berto Sebastião de Almeida, Cesar Augusto Oliveira Borboni e 
Wagner da Silva Del Buono. Não havendo mais nenhum vereador ins-
crito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 
611/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que so-
licita, na forma regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos 

setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas referentes às ruas ou via públicas existentes 
no Loteamento Jardim do Salto I, Serra Negra/SP. 1) Quais são as 
ruas, avenidas e demais vias públicas existentes no Loteamento Jar-
dim do Salto I e quais as respectivas denominações oficiais? 2) Quais 
as ruas, avenidas e demais vias públicas do Loteamento Jardim Salto I, 
estão atualmente na programação da Prefeitura Municipal de Serra 
Negra para receberem pavimentação asfáltica? 3) Há avenidas, ruas 
ou vias públicas no Loteamento Jardim Salto I que ainda não foram 
abertas? Em caso positivo, quais são estas vias públicas? 4) Que tipo 
de serviços ou manutenção a Prefeitura Municipal de Serra Negra re-
aliza nas ruas, avenidas e demais vias públicas do Loteamento Jardim 
do Salto I e com que periodicidade? Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 612/2015, de 
autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta Casa de Leis as informações abaixo solicita-
das, todas referentes às ruas ou via públicas existentes no Loteamento 
Jardim Serra Negra, Serra Negra/SP. 1) Quais são as ruas, avenidas e 
demais vias públicas existentes no Loteamento Jardim Serra Negra e 
quais as respectivas denominações oficiais? 2) Quais as ruas, avenidas 
e demais vias públicas do Loteamento Jardim Serra Negra, estão atu-
almente na programação da Prefeitura Municipal de Serra Negra 
para receberem pavimentação asfáltica? 3) Há avenidas, ruas ou vias 
públicas no Loteamento Jardim Serra Negra que ainda não foram 
abertas? Em caso positivo, quais são estas vias públicas? 4) Que tipo 
de serviços ou manutenção a Prefeitura Municipal de Serra Negra re-
aliza nas ruas, avenidas e demais vias públicas do Loteamento Jardim 
Serra Negra e com qual periodicidade? Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade (09 votos). REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. Requerimento nº 613/2015, de 
autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com TODOS 
OS FUNCIONÁRIOS DO MINIFÉRICO, que efetuaram a limpeza 
geral das imediações do Parque Cristo Redentor, parabenizando tam-
bém os proprietários e funcionários da Lanchonete Miniférico que 
ajudaram na limpeza. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada 
ciência aos homenageados. Posto em discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 614/2015, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Al-
meida, Paulo Sérgio Osti e José Luiz Bertevello, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o senhor 
FRANCISCO CARLOS GIANOTTI, o conhecido “KIKO GIANOT-
TI”, por ter se tornado recentemente o novo Presidente do Diretório 
Municipal (Serra Negra/SP) do Partido Verde - PV. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 618/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que so-
licita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com o Promotor de Justiça da Comarca de Serra Negra/SP, DR. LEO-
NARDO CARVALHO BORTOLAÇO e para com todos os integran-
tes da “ONG REVIVER”, pela feliz iniciativa de implantar no Municí-
pio de Serra Negra o “cofrinho do bem”, com o objetivo de angariar 
recursos financeiros para o único Nosocômio da cidade, o Hospital 
Santa Rosa de Lima. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada 
ciência ao Excelentíssimo Senhor Promotor Doutor Leonardo Carva-
lho Bortolaço e aos integrantes da ONG Reviver. Posto em discussão e 
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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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votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
619/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que solicita con-
signação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com TO-
DOS OS INTEGRANTES DA “ONG REVIVER” pelos excelentes e 
relevantes trabalhos e ações realizadas para ajudar financeiramente o 
Hospital Santa Rosa de Lima, único hospital do nosso Município, cujo 
auxílio contribuirá em muito com a manutenção do atendimento pres-
tado a toda população. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos integrantes da ONG Reviver. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
620/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que solicita con-
signação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o se-
nhor EDVALDO MOREIRA LOPES, conhecido “TCHUBA”, e todos 
os colaboradores, pelos excelentes e relevantes trabalhos e ações rea-
lizadas para colaborar financeiramente com o Hospital do Câncer de 
Barretos e ao Hospital Santa Rosa de Lima, cujo auxílio contribuirá 
em muito com o atendimento prestado a população. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada ciência ao senhor Edvaldo Moreira Lo-
pes, extensivo a todos os colaboradores. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimidade (09 votos). REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 615/2015, de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento da senhora Ramira Zeferino Barro Novo. 
Requerimento nº 616/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Maria Benedicta Thereza Tomazelli da Fonse-
ca. Requerimento nº 617/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor Ennio Canhoni. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Presidente, determinando fosse oficiado às fa-
mílias enlutadas. Não havendo nenhum vereador inscrito como Ora-
dor 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, Eduardo Aparecido Barbosa, 
José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Paulo 
Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almei-
da e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimental, pas-
sou-se à discussão e à votação dos projetos constantes da pauta. I – 1ª 
Discussão e votação do projeto de lei nº 45/2015, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que reorganiza o quadro de pessoal em comis-
são da Prefeitura Municipal de Serra Negra e dá outras providências. 
Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). II – 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 52/2015, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração no 
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal – Lei Municipal nº 
3378/2010 – referente aos cargos de Atendente de Puericultura. Pri-
meiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas se-
guintes 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 (09 votos). Não havendo mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do Dia, nenhum vereador inscrito nas Expli-
cações 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 21h00min, 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-.

ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 

SEXTA LEGISLATURA.

Aos quatorze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quinze, 
às 21h01min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade Guer-
reiro, e secretariando os trabalhos o vereador José Luiz Bertevello – 2º 
Secretário da Mesa Diretora, sua 19ª Sessão Extraordinária, da 03ª 
Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vereadores 
Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco Andrade Guerrei-
ro, Demétrius Ítalo Franchi, Eduardo Aparecido Barbosa, José Luiz 
Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, 
Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a ausência do vereador Edson B. O. Marque-
zini. 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 delibe-
rados os seguintes projetos: I – 2ª Discussão e votação do projeto de 
lei nº 45/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que reorgani-
za o quadro de pessoal em comissão da Prefeitura Municipal de Serra 
Negra e dá outras providências. Primeiramente, foi proferida a leitura 
da Emenda Modificativa nº 21/2015, de autoria do vereador Demé-
trius Ítalo Franchi, que altera a redação do artigo 3º, do projeto de lei 
nº 45/2015, passando a Lei Municipal objeto deste projeto, a vigorar, 
caso seja aprovado, a partir de 1º de novembro de 2015. Posta em dis-
cussão e votação, a Emenda Modificativa nº 21/2015, foi aprovada por 
unanimidade (09 votos). Em seguida, foi colocado em segunda vota-
ção o projeto de lei nº 45/2015, já devidamente emendado. Em se tra-
tando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos pa-
receres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). II – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 52/2015, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração no 
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal – Lei Municipal nº 
3378/2010 – referente aos cargos de Atendente de Puericultura. Em se 
tratando de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Não havendo mais nenhum projeto para ser delibera-
do na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usou 
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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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da palavra o vereador Roberto Sebastião de Almeida. Não havendo 
mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que será realizada no dia 21 de setembro de 2015, 
segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão 
extraordinária às 21h19min, Para constar eu, (a) vereador José Luiz 
Bertevello, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 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-.

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 

SEXTA LEGISLATURA.

Aos vinte e um dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quin-
ze, às 19h04min, 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 20ª 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. 
Primeiramente foi rezado o Pai-Nosso. Após, em se tratando de sessão 
extraordinária, passou-se imediatamente à ORDEM DO DIA, na qual 
foram deliberados os seguintes projetos: I – Discussão e votação única 
do projeto de lei nº 54/2015, de autoria do vereador Demétrius Ítalo 
Franchi, que denomina a Praça Pública localizada na confluência da 
Rodovia Joaquim Alexandre Zocchio, Rua Nelson Briotto Marchi e da 
Estrada Municipal João Bigarella, no Complexo Turístico do Bairro 
da Serra, Serra Negra/SP, com o nome de “PRAÇA ANTONIO BI-
GARELLA”. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres ela-
borados pelas seguintes Comissões Permanentes desta Casa de Leis: 
a) Comissão de Justiça e Redação e; b) Comissão de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (11 votos). II – 
Discussão e votação única do projeto de lei nº 55/2015, de autoria do 
vereador Demétrius Ítalo Franchi, que denomina o Complexo Turísti-
co situado no Bairro da Serra, localizado na confluência da Rodovia 
Joaquim Alexandre Zocchio e Estrada Municipal João Bigarella, Serra 
Negra/SP, com o nome de “COMPLEXO TURÍSTICO JORGE SID-
NEY COLI”. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres ela-

borados pelas seguintes Comissões Permanentes desta Casa de Leis: 
a) Comissão de Justiça e Redação e; b) Comissão de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Pos-
to em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (11 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 
ordinária que será realizada na presente data, ou seja, 21 de setem-
bro de 2015, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão 
extraordinária às 19h26min, Para constar eu, (a) vereador José Luiz 
Bertevello, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 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-.

ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

Aos vinte e um dias do mês de setembro, do ano de dois mil e 
quinze, às 19h39min, 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 Ber-
tevello – 2º Secretário da Mesa Diretora, sua 30ª Sessão Ordinária, 
da 03ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos 
vereadores Cesar Augusto Oliveira Borboni, Danilo Francisco An-
drade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a pre-
sente sessão. Para constar, estavam presentes nesta sessão ordinária 
as seguintes autoridades: Doutor Antonio Luígi Ítalo Franchi – Pre-
feito Municipal de Serra Negra/SP, Doutor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca – Vice-Prefeito do Município de Serra Negra/SP, que com-
puseram a Mesa Diretora, bem como estavam presentes vários Pre-
feitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, Assessores 
e demais Agentes Políticos de outras Cidades da Região do Circuito 
das Águas Paulista. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente, ressaltou que 
estávamos na semana em que se comemoram os 187 (cento e oitenta 
e sete) anos de fundação do Município de Serra Negra/SP e, consi-
derando a aprovação do requerimento nº 600/2015, bem como não 
haver documentos para ser dada a leitura durante o expediente, nem 
de indicações e requerimentos para serem deliberados e a ausência 
de vereadores inscritos no Pequeno e Grande Expediente, passou-
-se diretamente à Ordem do Dia, para que, excepcionalmente nesta 
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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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sessão ordinária, fosse realizada a solenidade de entrega do título 
honorífico de “Cidadão Serrano” ao Excelentíssimo Senhor Doutor 
Vanderlei Macris - Deputado Federal. ORDEM DO DIA. I - DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 315, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014, DE 
AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO APARECIDO BARBOSA, 
QUE CONCEDE O TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO SER-
RANO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR VANDERLEI 
MACRIS – DEPUTADO FEDERAL. Primeiramente, usou da pala-
vra o vereador Cesar Augusto Oliveira Borboni, saudando o ilustre 
homenageado, discorrendo sobre a sua emocionante e maravilhosa 
história e trajetória de vida. Em seguida usaram da palavra o Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara Municipal e aos demais vereadores que 
compõem atualmente o Poder Legislativo de Serra Negra, inclusive 
ao vereador Eduardo Aparecido Barbosa, autor do Decreto Legisla-
tivo que concedeu esta homenagem ao Doutor Vanderlei Macris. Em 
seguida foi dada a palavra às autoridades presentes. Ato contínuo, à 
frente da Mesa Diretora, o Presidente da Câmara Municipal, vereador 
Danilo Francisco Andrade Guerreiro, juntamente com os vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa e Cesar Augusto Oliveira Borboni, pro-
cederam à entrega do pergaminho representativo do Título Honorífi-
co de “Cidadão Serrano” ao Excelentíssimo Senhor Doutor Vanderlei 
Macris. Em seguida, usou da palavra o homenageado, que agradeceu 
a todos pela condecoração. Nada mais havendo 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. Presiden-
te agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores 
para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 28 de se-
tembro de 2015, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada 
a presente sessão às 21h21min, Para constar eu, (a) vereador José Luiz 
Bertevello, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 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-.

 
CONSIDERANDO que o Município de Serra Negra possui 26.362 

habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE, colhidos quando da realização do último Censo De-
mográfico, divulgado em 29 de novembro de 2010;

CONSIDERANDO que o Município de Serra Negra possui a “es-
timativa” de 28.321 habitantes para o ano de 2015, conforme dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 
29, IV, “b”, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 58, de 
2009, prevê o limite máximo de 11 (onze) Vereadores para compor as 
Câmaras Municipais nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) 
habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Constituição Fe-
deral, em seu artigo 29, que apresenta os preceitos básicos a serem 
observados pelos Municípios;

CONSIDERANDO as competências e atribuições da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal de Serra Negra, constantes no artigo 22 de 
seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO, por fim, as demais normas legais, dentre elas 
as eleitorais, vigentes e aplicáveis ao caso.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga o seguinte 
Decreto Legislativo:

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado em 11 (onze) o número de vagas de Vereadores 
para comporem a Câmara Municipal de Serra Negra/SP, durante a 17ª 
Legislatura, que compreenderá os anos de 2.017 a 2.020. 

Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo corre-
rão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, suplementadas se necessário.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 
de setembro de 2015.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ LUIZ BERTEVELLO
Secretário da Mesa Diretora

 Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, na data supra.

JOÃO ALCIDES DEI SANTI
Secretário Geral Administrativo

DECRETO LEGISLATIVO 
nº 326, DE 2015

Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2015
Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Ser-

ra Negra/SP

(Fixa o número de Vereadores da Câmara Municipal da Estância 
de Serra Negra/SP para a 17ª Legislatura - 2017/2020) 

 
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Serra 

Negra dispõe em seu artigo 30, caput, bem como o Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de Serra Negra, que dispõe em seu artigo 2º, 
caput, que o número de Vereadores será fixado pela Câmara Muni-
cipal, por Decreto Legislativo, até o final da sessão legislativa do ano 
que anteceder as eleições, observadas as normas e os limites previstos 
no artigo 29, da Constituição Federal e demais disposições aplicáveis;
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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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Extrato de contrato:

Contrato celebrado em 19/05/2015, nº 0400.880-15/2015, entre o 
Agente Financeiro Caixa Econômica Federal e o município de Serra 
Negra/SP, tendo como Gestor da Aplicação o Ministério das Cidades, 
para realização de INFRAESTRUTRA E PAVIMENTACAO DO JAR-
DIM SERRA NEGRA no âmbito do Programa PROTRANSPORTE - 
PAC, com recursos do FGTS, no valor total de R$ 3.407.051,00, sendo 
R$ 3.236.698,45 de financiamento e R$ 170.352,55, de contrapartida.

Decreto no 4.429 
de 29 de setembro 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 3.858, de 29 de 
setembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), que será destinado 
para aquisição de equipamentos e mobiliários para o Pronto Socorro 
Municipal.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta do excesso de arrecadação motivado pela transfe-
rência de recursos do Governo Federal.

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, 29 
de setembro 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 4.430 
de 29 de setembro de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 3.859, de 29 de 
setembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
166.200,00 (cento e sessenta e seis mil e duzentos reais), para reforço 
da dotação orçamentária, a saber:

04.01.12.361.0007.2.010.339039.02 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica R$ 166.200,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta da anulação parcial da dotação orçamentária 
abaixo e do excesso de arrecadação, motivado pelo Convênio Estadu-
al / Transporte de Alunos, sendo:

04.01.12.361.0007.2.010.339030.02 
Material de consumo  R$ 7.960,00

Excesso de arrecadação 

Convênio Estadual / 
Transporte de Alunos  R$ 158.240,00

Total    R$ 166.200,00

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, 29 
de setembro 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 4.431 
de 29 de setembro de 2015

(Dispõe sobre alteração do Decreto nº. 4.378/2015, que trata so-
bre a regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – FMDCA) 

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º. O parágrafo único, do artigo 8º, do Decreto nº. 4.378, de 25 
de fevereiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º. ...
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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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Parágrafo único – Os recursos que compõem o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, serão deposi-
tados no Banco do Brasil e/ou Caixa Econômica Federal, em conta 
especial sob designação idêntica.” (NR).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 
de setembro 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. 3.857 de 29 de setembro de 2015

Projeto de Lei nº 53/2015
                
(Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº. 3.851/2015, que trata 

da instituição do Sistema Municipal de Cultura de Serra Negra)

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. O artigo 8º, da Lei 3.851/2015, passa a ter a seguinte reda-
ção:

“Art. 8º. O Conselho Municipal de Política Cultural será constitu-
ído por 12 (doze) membros titulares e igual número de suplentes, com 
a seguinte composição:

6 (seis) membros titulares e respectivos suplentes representando o 
poder público, através dos seguintes órgãos e quantitativos:

Secretaria de Educação e Cultura, 2 (dois) representantes;

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, 1 (um) re-
presentante;

Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, 1 (um) represen-
tante;

Departamento Jurídico, 1 (um) representante; e

Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, 1 (um) repre-
sentante.

6 (seis) membros titulares e respectivos suplentes, representando 
a sociedade civil, através dos seguintes segmentos artísticos e quanti-
tativos:

Artes Visuais, 1 (um) representante;

Artes Cênicas, 1 (um) representante;

Música, 1 (um) representante;

Artes Escritas e Literatura, 1 (um) representante;

Cultura Popular e Artesanato, 1 (um) representante; e

Patrimônio Cultural Material e Imaterial, 1 (um) representante.

§ 1º. O Conselho Municipal de Política Cultural deverá eleger, en-
tre seus membros, o Presidente e o Secretário Geral com os respecti-
vos suplentes.

§ 2º. Nenhum membro representante da sociedade civil, titular ou 
suplente, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de con-
fiança vinculada aos Poderes Executivo e Legislativo do Município.

§ 3º. O Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural é 
detentor do voto de minerva.

§ 4º. O exercício da função de membro do Conselho Municipal de 
Política Cultural não será remunerado, constituindo serviço público 
relevante prestado ao Município.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 
de setembro 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. 3.858 de 29 de setembro de 2015

Projeto de Lei nº 56/2015
                
(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$ 480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais), que será destinado para aquisição de equipamentos 
e mobiliários para o Pronto Socorro Municipal.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, corre-
rão por conta do excesso de arrecadação motivado pela transferência 
de recursos do Governo Federal.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
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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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Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 29 
de setembro 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. 3.859 de 29 de setembro de 2015

Projeto de Lei nº 58/2015
                
(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$ 166.200,00 (cento e ses-
senta e seis mil e duzentos reais), para reforço da dotação orçamentá-
ria, a saber:

04.01.12.361.0007.2.010.339039.02 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica R$ 166.200,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, cor-
rerão por conta da anulação parcial da dotação orçamentária abai-
xo e do excesso de arrecadação, motivado pelo Convênio Estadual / 
Transporte de Alunos, sendo:

04.01.12.361.0007.2.010.339030.02 
Material de consumo  R$ 7.960,00

Excesso de arrecadação Convênio Estadual 
/ Transporte de Alunos  R$ 158.240,00

Total    R$ 166.200,00

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, 29 
de setembro 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
CARTA CONVITE N. 002/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ACQUA – TECNOLOGIA DA AGUA EIRELLI 
EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS E SERVI-
ÇOS DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO.
PRAZO – 60 DIAS
DATA – 16/07/2015

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 007/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃI 
EIRELI EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA E PAVIMENTA-
ÇÃO ASFALTICA NA RUA GUERINO DE SALVE SALZANO E RUA 
REINALDO POLIDORO, NESTE MUNICÍPIO.
PRAZO – 20 DIAS
DATA – 18/09/2015

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS N. 
005/2015. OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE-
FORMA DO CENTRO ESPORTIVO “DR. MARIO PEREIRA DOS 
SANTOS”, NESTE MUNICÍPIO. A Comissão Permanente de Licita-
ções, conforme consta em parecer juntado aos autos, decide CLASSI-
FICAR as empresas / propostas (valor total global) conforme segue: 1º: 
Y.F.C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME. R$ 310.544,46. 
2º: EMPREITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP - R$ 341.560,59.  3º: 
CACERS E CIA LTDA. EPP - R$ 352.903,36. 4º: BERNARDI E SOUZA 
CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. EPP - R$ 372.221,37. Sendo as-
sim, a Comissão Permanente de Licitações, nos termos do Artigo 109 da 
Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, INTIMA os interessados no pro-
cedimento da presente licitação a terem ciência dos autos do processo, 
de forma a exercerem, se assim desejarem, a sua defesa. Serra Negra, 17 
de Setembro de 2015. JOSÉ RICARDO CUSTÓDIO DA SILVA. Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitações.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N. 005/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE-
FORMA DO CENTRO ESPORTIVO “DR. MARIO PEREIRA DOS 
SANTOS”, NESTE MUNICÍPIO. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e atualizações, HOMOLOGO a licitação 
em epígrafe conforme julgamento exarado pela Comissão Permanente 
de Licitações, bem como demais documentos juntados aos autos. Sendo 
assim, ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa a seguir: Y. 
F. C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ME -  VALOR TO-
TAL GLOBAL: R$ 310.544,46. Serra Negra, 30 de Setembro de 2015. 
Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. Prefeito Municipal. 
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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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O Poupatempo Móvel informa que  sexta-feira, dia 02 de outubro 

estará entregando os documentos no Paço Municipal de Serra Ne-
gra, localizado na Praça John Kennedy, s/n, centro, das 10h30min. às 
14h30min..

O cidadão que não comparecer deverá retirar o documento na De-
legacia de Polícia Civil de Serra Negra, localizada na Rua Maria Fran-
co de Godoy, n. 51, Vila Dirce. Ele será inutilizado após um período de 
180 dias contados a partir da data de emissão.

A coordenadora ainda informa que qualquer pessoa poderá 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.

Poupatempo Móvel fará a última entrega 
de documentos sexta-feira, 

dia 02 de outubro

 
Acontece no próximo dia 07, às 19h, no Palácio Pri-

mavera, a 1ª Conferência Regional de Saneamento 
Básico, que será realizada pelo CISBRA (Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do 
Circuito das Águas) com apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por meio da secretaria do Meio 
Ambiente. A conferência tem por objetivo examinar, 
avaliar e debater temas e elaborar propostas de inte-
resse da gestão do saneamento básico nos municípios 
consorciados.

 A Conferência, além de abrir mais um espaço para 
a população reivindicar os seus direitos, propicia a in-
terlocução entre sociedade e poder público e, conse-
quentemente, o exercício da cidadania.

Ao despertar o interesse comum e incentivar a par-
ticipação da população e das lideranças, a Conferên-
cia passa a se constituir em um instrumento eficaz de 
participação popular e controle social, e, principal-
mente, em um importante instrumento para a formu-
lação da política municipal de saneamento ambiental.

Para saber mais sobre o regimento interno da con-
ferência, acesse: www.cisbra.eco.br

Acontece a 1ª Conferência 
Regional de Saneamento Básico 
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VITORIA 3 X 4 SÃO JOÃO 

Arbitragem: Jair R. da Silva, Edson Antero, Adriano Assis; anota-
dor: Carlos Valentino

Com o placar alterado a todo momento,  o São João encontrou difi-
culdades mas acabou derrotando o Vitoria e assumiu provisoriamente 
a vice liderança da 1ª fase do campeonato de futebol amador. O time do 
Vitoria terminou o primeiro tempo em desvantagem: Diego C. abriu o 
marcador e Val e Vaguinho colocaram o adversário na frente; na volta 
do intervalo, Diego C. e Caimbra viraram para o Vitoria, e o São João 
teve que correr muito para provocar a reviravolta no placar final com 
gols do artilheiro do campeonato Lucas Pereira. Esse resultado, deixa  
momentaneamente o São João na segunda colocação, aguardando o 
desempenho do Villa diante do Sapatine nesse domingo. E quem ter-
minar na frente nessa fase, leva a vantagem numa das semifinas da série 
Ouro. O Vitoria também acompanha o resultado do Guarani Serrano, 
para conhecer quem será o adversário na semifinal da série Prata.                               

TORINO 3 x 3 XV de NOVEMBRO 
Um jogo com emoção até o final. Foi assim o empate em três tentos 

entre as duas equipes. Depois de dominar o adversário e marcar duas 
vezes na primeira etapa – João Carlos e Yago- o XV foi tranquilo para 
o intervalo; na volta, porém, o panorama mudou e o Torino reagiu: Du 
Charlestão e Du Bearari igualaram o placar, sendo que Lucas Piffer 
ainda chutou uma penalidade máxima na trave; Yago colocou nova-
mente o XV em vantagem, e pouco antes do final da partida, Lucas 
Piffer deixou tudo igual. O XV pode ficar com a última vaga da série 
Ouro, desde que o Guarani Serrano não vença seu compromisso nesse 
domingo; já o Torino fica aguardando seu adversário pela semifinal da 
série Prata.  

CLASSIFICAÇÃO: 
1º PAULISTA                            18 PTS
2º SÃO JOÃO                     15 PTS          
3º VILLA                                   13 PTS           
4º XV NOVEMBRO                 09PTS 

 Nesta semana, as equipes que fizeram as inscrições prévias para dispu-
tar o Campeonato Society – categoria livre . Realizaram a devolução das 
relações nominais de seus jogadores perante a Secretaria Municipal de Es-
portes. 

Foi agendada para terça-feira a reunião entre as equipes participantes 
e a entidade organizadora definiu os detalhes para o início da competição 
que começa já na próxima semana. Os jogos devem acontecer no Society 
do Campo do Sete no período noturno.  Após debaterem questões técni-
cas, veio o momento mais aguardado por todos os presentes: o sorteio dos 
grupos da 1ª fase da competição. A disputa contará com 17 equipes partici-
pantes, distribuídos em 3 grupos com 4 times e 1 grupo com 5 agremiações; 
os dois primeiros colocados de cada grupo passam a fase seguinte – quartas 
de final- e seguem fazendo jogos eliminatórios até a decisão do título pelos 
finalistas. 

Na avaliação do Secretário Municipal de Esportes, as disputas no Fute-

Campeonato  Municipal de Society 
começa dia 05 de outubro

bol Society estão atraindo a cada ano um número maior de participantes. 
Neste ano, já aconteceram competições voltadas a diversas faixas etárias e 
agora na categoria livre, quase 300 jogadores estarão envolvidos na dispu-
ta e os jogos acabam contando sempre com uma boa presença de público. 

Os grupos após o sorteio realizado ficaram assim: 
GRUPO A: Paulistinha, Floresta, Cruzeiro e Feras. 
Grupo B: Muleks, Vitoria, Santo Aleixo e São João. 
Grupo C: XV de Novembro, Torino, Galera e Silvestre IV . 
Grupo D: Fim de Tarde, Girassol, Multiaço, Piracatu e Dortmund. 
A rodada de abertura será nesta 2ª feira 05/10-  20 h: Cruzeiro x Feras 

e a seguir Paulistinha x Floresta pelo Grupo A. 
Na 3ª feira 06/10 -  20 h: Santo Aleixo x São João e Muleks x Vitoria 

jogam pelo Grupo B.
Na 4ª feira 07/10 -  20 h: Galera x Silvestre IV e XV de Novembro x 

Torino atuam pelo Grupo C. 
 

Boletim de Esportes

5º VITORIA                               07 PTS 
6º GUARANI SERRANO        07PTS 
7º TORINO                                03PTs 
8º SAPATINE                            01 PT 

Próximos Jogos   
Última rodada da 1ª fase

Domingo  04/10       

14 h               Paulista x Guarani Serrano
15h45min.   Villa x Sapatine

ARTILHEIROS PRINCIPAIS:                                   
Com 09 gols: Lucas Pereira(São João) 
Com 05 gols: Mauricio “Tatu” (Paulista)          
Lucas Piffer (Torino)                    
Yago Silva (XV Novembro)

DEFESAS MENOS VAZADAS:            
Paulista:                 02 gols
Villa:                       08 gols
Guarani Serrano    09 gols                                                                                            

Com 04 gols:                                                          
Vivaldo  (Vitoria)  Diego C. (Vitoria)                       
Jônatas Carneiro (Paulista)                                                                                                                                                                                                      

ATAQUES + POSITIVOS :
Paulista:                        23 gols
São João:                       17 gols
XV Novembro :            16 gols
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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 
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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 
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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 
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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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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

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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1 Domingo São Luiz 
2 Segunda feira São Jose 
3 Terça-feira Danilo 
4 Quarta-feira Serrana 
5 Quinta-feira Naturallis 
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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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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 
 

 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
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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

Sexta-feira, 2 de outubro de 2015 - Ani VIII - nº 456 16

Com a cerimônia de abertura marcada para quinta-feira (08) em 
Campinas,  a partir das 9 horas na Arena Concórdia, acontece mais 
uma edição do JAI. Os representantes das cidades classificadas no 
JORI (Jogos Regionais do Idoso) nas diversas modalidades disputa-
das entram em ação na busca por medalhas. 

Os Jogos serão disputados até domingo (11) na cidade sede e o 
casal Walter de Assumpção Raphael – Celia Patusca, acompanhados 
pela professora Dayana B. Rezende, da Secretaria Municipal de Es-
portes, orientadora e coreógrafa responsável pela apresentação da 
dupla na Dança de Salão, tentarão repetir o feito de 2013, quando se 
tornaram campeões estaduais nos Jogos naquela ocasião realizados 
em Santos-SP. A apresentação do casal que representa a cidade de 
Serra Negra está marcada para a noite de sábado de 10 de outubro.   

Jogos abertos do idoso - JAI

Veja como foi comemorada 
a semana do idoso


