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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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ISENÇÃO IPTU 2016
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”

Prazo 10 de agosto a 10 de outubro/2015.  Não deixe para a última hora!

 Impostos atrasados podem ser pagos em até 60 vezes

Sábado(12) é o último dia do Poupatempo 
Móvel no município. Aproveite!

Sexta-feira, 11 de setembro de 2015 -  VIII - nº 453

Confira os melhores momentos dos eventos que 
aconteceram no feriado p. 12 a 16

3ª. Mostra de Orquídeas de Serra Negra 
Acontece neste final de semana 

Veja a programação da Semana do 
Município em homenagem ao 187º 

aniversário de Serra Negra

Prefeitura realiza coleta de embalagens 
de Agrotóxicos no dia 16 de setembro
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O Mercado Cultural “José Pedro Salomão” 
será a sede da 3ª Mostra de Orquídeas nos dias 12 
e 13 de Setembro, das 10h às 17h. O evento recebe 
o apoio da Prefeitura Municipal de Serra Negra e 
do Sindicato Rural de Serra negra/SENAR-SP, e 
pretende atrair o público apaixonado por flores. 

As organizadoras pretendem superar a últi-
ma exposição. As serranegrenses Neuza Marchi, 
Neusa Marson, Kimiko Honda, Eliza Marson e 
Marilena Griesinger preparam a Mostra que con-
tará também com palestra sobre o gênero.

Para o Prefeito Municipal, “a iniciativa visa 
obter um crescimento da exposição no municí-
pio, e expor é um incentivo, um impulso à cultura 
do cultivo de orquídeas e flores em geral”, res-
saltou. 

Com os resultados obtidos na primeira Mos-
tra, a diretoria de Cultura informou que apoia a 
realização para atrair mais cultivadores de Or-
quídeas, “e para isso o evento é organizado, para 
que esses cultivadores possam aparecer e apre-

3ª. Mostra de Orquídeas de Serra Negra 
acontece neste final de semana

sentar as suas flores”, disse o Diretor de Cultura. 
Um segundo objetivo da Mostra é transformá-la 
em um encontro do Circuito das Águas Paulista. 
“A região tem o clima característico para a pro-
dução de Orquídeas. Esse evento tem um poten-
cial para crescer a cada ano”, ressaltou o Diretor. 
A participação na Mostra de Orquídeas é aberta 
a todos aqueles que têm vasos floridos em suas 
casas. Quem quiser participar expondo suas flo-
res deve entregar seus vasos no sábado dia 12 e 
retirá-los às 17 horas do dia 13.
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A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal  
prestou esclarecimentos nesta manhã de quinta-feira (03) 
à jornalista da rede  Globo de televisão da programação 
EPTV, Helen Sacconi , sobre as incumbências do Prefeito 
para com o Hospital Santa Rosa de Lima. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Serra Negra 
o Prefeito apoia a campanha “Vida que Corre” para ONG 
Reviver, que teve início no dia 25 de agosto pelo munícipe 
Leonardo Accorsi.

No mês de agosto o prefeito recebeu no show de en-
cerramento do Festival de Inverno 2015 a doação de uma 
viola autografada do cantor Mazinho Quevedo e fez a en-
trega à recente criada ONG Reviver. 

Segundo o Prefeito, os compromissos assumidos com 
a saúde estão sendo honrados integralmente, ou seja, cer-
ca de R$430 mil são investidos mensalmente na saúde dos 
munícipes, totalizando desde o início deste ano R$3,16 
milhões de auxílio ao Hospital Santa Rosa de Lima e ao 
atendimento de especialidades Conisca. Além da recente 
entrega de equipamentos para suporte ao atendimento, 
medicamentos e auxílio na reforma de obras emergenciais 
do hospital. “Eu acredito e confio seriamente no trabalho 
que os membros desta ONG farão em prol do hospital e 

conto com a participação e colaboração da nossa socieda-
de. A minha incumbência está sendo honrada”, destacou o 
chefe do executivo.

 
Veja o vídeo da Campanha na página oficial do Face-

book Prefeitura de Serra Negra
 
“Vamos correr juntos...? ... Então belê...”
Dia #09 da Campanha “Vida que corre”, hoje com 
a participação especial dos Cidadãos Serranegrenses 
“Pacapim” e “Macarrão”.
Eles também estão contribuindo para a campanha !
Vamos ajudar também!!?
Doações a partir de R$ 10,00
Para doar é fácil, e você ainda leva prêmios !!!
Basta acessar o site e conferir!
Sua ajuda vale muito!!!
www.kickante.com.br/campanhas/vida-que-corre
O hospital é de todos nós!
Bom dia a todos!!!
#vidaquecorre

Prefeitura apoia a Campanha 
“Vida que Corre” em prol 

do Hospital Santa Rosa de Lima
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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TER-

CEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGISLA-

TURA.

Aos trinta e um dias do mês de agosto, do ano de dois mil e quinze, 

às 19h37min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 

Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do 

Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nesta 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 27ª Sessão Ordinária, 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 justificada 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 

foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, por unanimidade (09 

votos), as seguintes atas: 1) ata da 26ª sessão ordinária, da 03ª sessão 

legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 24 de agosto de 2015 e, 2) 

ata da 18ª sessão extraordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Le-

gislatura, realizada em 24 de agosto de 2015. EXPEDIENTE DO PO-

DER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 714/2015, em resposta ao 

requerimento nº 530/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 

informando que o valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil 

reais), oriundo do convênio firmado com o Ministério do Esporte, 

para a Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, está 

direcionado para a reforma do Centro Esportivo Dr. Mário Pereira 

dos Santos, conhecido popularmente por “Discão”. EXPEDIENTE 

DE DIVERSOS: - Da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral 

de Serra Negra, através da Secretaria Municipal de Educação e Cul-

tura, convidando para palestra especial com o escritor e jurista Dr. 

Adilson Dallari, cujo tema será: “Presidente da República – perda de 

mandato – motivos e consequências” com abordagem impessoal, sem 

qualquer julgamento da atual Presidente da República, numa pers-

pectiva eminentemente jurídica, mas com o objetivo de explicar, de 

maneira simples e compreensível, a crise atual, apontando as decor-

rências das saídas teoricamente possíveis, que será proferida no dia 

29 de Agosto, às 19h30min, no Mercado Cultural de Serra Negra. 

Atenciosamente. Circulo de Leitura de Serra Negra. Conselho Muni-

cipal de Política Cultural de Serra Negra. Divisão de Cultura. Secre-

taria Municipal de Educação e Cultura. Prefeitura Municipal da Es-

tância Hidromineral de Serra Negra. - Convite do senhor Wilson 

Alves de Castro, do Instituto Cultural Cidadania... Pense Nela..., para 

a “Passeata da Independência”, que será realizada no próximo dia 07 

de setembro, a partir das 12h00min, com concentração na Praça João 

Pessoa, Serra Negra/SP, contra a imoralidade pública e civil e corrup-

ção em todos os partidos políticos que participam dos três poderes. A 

passeata percorrerá as Ruas 7 de setembro, José Bonifácio, Saldanha 

Marinho, Avenida João Gerosa, Rua dos Expedicionários, Avenida 

Laudo Natel e Rua Coronel Pedro Penteado, com encerramento na 

Praça Sesquicentenário, próximo à pista de skate. - Correspondências 

recebidas no período de 25 a 31 de agosto de 2015. PROJETOS DE 

LEIS DE AUTORIA DOS VEREADORES: Projeto de Lei nº 50/2015, 

de autoria do vereador Demétrius Ítalo Franchi, que denomina a Rua 

“10” do Loteamento Jardim do Salto I, com o nome de RUA ARISTI-

DES PEDRO ROSA. Projeto de Lei nº 51/2015, de autoria do vereador 

Demétrius Ítalo Franchi, que denomina as Ruas “A” e “C” do Lotea-

mento Giraldi, com o nome de RUA ANTONIO MALAGODI. PRO-

JETOS DE RESOLUÇÕES E DE DECRETOS LEGISLATIVOS: - 

Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2015, de autoria do vereador 

Eduardo Aparecido Barbosa, que concede o Título Honorífico de 

Cidadão Serrano ao senhor Luiz Aparecido Franco de Sousa. - Proje-

to de Decreto Legislativo nº 12/2015, de autoria do vereador Edson B. 

O. Marquezini, que concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano 

ao senhor Cleber Sarao Scarparo. Todos os documentos ficaram à dis-

posição dos vereadores junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi profe-

rida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 509/2015, de autoria 

do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefei-

to Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de 

serem podadas as copas das árvores que já estão invadindo as ruas e 

atrapalhando a passagem dos veículos/caminhões e até dos pedestres, 

em todas as ruas do Loteamento Nossa Senhora de Lourdes, Bairro 

das Posses, Serra Negra/SP, sendo esta uma solicitação dos morado-

res daquele populoso loteamento. Indicação nº 510/2015, de autoria 

do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefei-

to Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de 

ser realizada, de forma periódica, a varrição e a limpeza geral em to-

das as ruas do Loteamento Nossa Senhora de Lourdes, Bairro das 

Posses, Serra Negra/SP, vez que os inúmeros moradores do referido 

loteamento estão reclamando da sujeira das ruas. Indicação nº 

511/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Se-

nhor Prefeito Municipal, para que determine a adoção de todos os 

procedimentos necessários para ser asfaltado o trecho final da Estra-

da Municipal Carlos Cagnassi, Bairro dos Leais, Serra Negra/SP, no 

trecho que se inicia em frente à Quadra Poliesportiva do Bairro dos 

Leais, até o seu término, o que gerará muitas melhorias para a popu-

lação daquele populoso bairro. Indicação nº 512/2015, de autoria do 

vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que solicite à CPFL para que disponibilize ilumina-

ção pública em toda a extensão da Rua Francisco Vicentini, sendo 

esta uma antiga solicitação dos moradores da referida rua. Indicação 

nº 513/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que 

indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilida-

des de, com a maior urgência possível, realizar as obras de infraestru-

tura necessárias, além da pavimentação asfáltica, em toda a extensão 

da Rua Mauro de Paula, localizada no Loteamento Parque Fonte São 

Luiz, Serra Negra/SP, vez que esta é uma antiga solicitação de cente-

nas de moradores da referida rua, que estão tendo muitos contratem-

pos e dificuldades por não ser aquela importante e movimentada via 

pública asfaltada. Indicação nº 514/2015, de autoria do vereador 

Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 

para que estude as possibilidades de mudar de local o ponto de ônibus 

existente no início da Rua Luiz Roberto Dallari - Loteamento Resi-

dencial das Posses, ao lado da “casa do Didi”, vez que o local está mui-

to perigoso, pois podem ocorrer graves acidentes e atropelamentos, 

em virtude daquele ponto de ônibus estar em um local totalmente ina-
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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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dequado e sem qualquer segurança. Indicação nº 515/2015, de autoria 

do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefei-

to Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de 

serem feitas 02 (duas) lombadas na Rua Luiz Roberto Dallari, entre o 

atual ponto de ônibus existente no local, vez que o local está muito 

perigoso, podendo ocorrer sérios acidentes e atropelamentos naquele 

trecho que está totalmente sem segurança. Indicação nº 516/2015, de 

autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor 

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

tido de serem feitas pelo menos 02 (duas) lombadas em pontos estra-

tégicos da Rua Guerino de Salve Salzano - Loteamento Parque das 

Cachoeiras, vez que os motoristas estão trafegando nesta rua em al-

tíssima velocidade, gerando o risco de graves acidentes ou atropela-

mentos. Indicação nº 517/2015, de autoria do vereador Wagner da 

Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que 

determine ao setor competente, no sentido de serem feitas pelo menos 

02 (duas) lombadas na Estrada Municipal Sebastião de Godoy Bueno, 

entre as proximidades da entrada para o Loteamento Residencial das 

Posses, Serra Negra/SP, vez que os motoristas estão trafegando com 

seus veículos em altíssima velocidade, gerando o risco de serem oca-

sionados gravíssimos acidentes e atropelamentos. Indicação nº 

518/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que in-

dica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor com-

petente, no sentido de serem feitas pelo menos 02 (duas) lombadas na 

Estrada Municipal Sebastião de Godoy Bueno, entre a rua que dá 

acesso ao Loteamento Nova Serra Negra, Serra Negra/SP. Em segui-

da, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminhamento das indica-

ções aos setores competentes para, dentro do possível, serem adota-

das as medidas cabíveis. Não havendo nenhum vereador inscrito no 

Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. RE-

QUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 574/2015, 

de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que solicita, na forma regi-

mental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos setores compe-

tentes; considerando a promulgação da Lei Federal nº 11947/2009 

que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Progra-

ma Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; encami-

nhe a esta Casa de Leis as informações, esclarecimentos e documen-

tos abaixo solicitados, todos referentes ao efetivo cumprimento da 

Lei Federal 11947/2009. 1) Quais os valores mensais e anuais do total 

dos recursos financeiros repassados pelo FNDE - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, no âmbito do PNAE - Programa Na-

cional de Alimentação Escolar, o município de Serra Negra/SP utili-

zou para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricul-

tura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

nos meses/anos de 2009, 2010 2011, 2012, 2013, 2014, até agosto de 

2015? 2) O percentual de 30% (trinta por cento) dos recursos financei-

ros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, conforme previsto 

no caput do artigo 14, da Lei Federal nº 11947/2009, vem sendo rigo-

rosamente observado e devidamente cumprido no município de Serra 

Negra/SP? Por quê? 3) De quais famílias/agricultura familiar o muni-

cípio de Serra Negra/SP vem adquirindo os gêneros alimentícios para 

a merenda escolar distribuída aos alunos da educação básica, infor-

mando os respectivos endereços. 4) Quais os valores mensais pagos a 

cada um dos produtores da agricultura familiar, durante os anos de 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 com base na Lei Federal nº 

11947/2009? 5) Na eventual hipótese da Prefeitura Municipal de Ser-

ra Negra não estar cumprindo integralmente com as normas trazidas 

pela Lei Federal nº 11947/2009, informar qual a data prevista para 

começar a ser cumprida a referida norma legal e quais os procedimen-

tos vem sendo atualmente adotados para o seu efetivo cumprimento. 

6) Quais são os produtos ou gêneros alimentícios adquiridos pela Pre-

feitura Municipal de Serra Negra, diretamente da agricultura fami-

liar, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da educação 

básica, em conformidade com a Lei Federal nº 11947/2009? Posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Re-

querimento nº 575/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 

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

Plenário, seja oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem 

para que, no prazo regimental de 15 (quinze) dias informe a esta Casa 

de Leis, por qual (is) motivo (s) o radar/lombada eletrônica não está 

em funcionamento na Rodovia SP-360 (Rodovia Engenheiro Cons-

tâncio Cintra) no trecho entre Serra Negra / Lindóia, bem em frente à 

Igreja de São Roque e da Escola Estadual Nair de Almeida, Serra Ne-

gra/SP esclarecendo, inclusive, qual a data prevista para que aqueles 

radares/lombadas eletrônicas serão ativados e passarão a multar os 

motoristas que estão trafegando em altíssima velocidade naquele lo-

cal, considerando que aquele trecho é muito movimentado, inclusive 

há a travessia de crianças que estudam na Escola Estadual Nair de Al-

meida, que estão correndo o sério risco de serem atropeladas. Para 

facilitar o encaminhamento da resposta deste requerimento, poderá 

ser as informações/esclarecimentos encaminhados através do e-mail: 

secretaria@cmserranegra.sp.gov.br. Posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 576/2015, 

de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que solicita, na forma regi-

mental, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos setores compe-

tentes, informe a esta Casa de Leis se a rua recentemente aberta, que 

tem seu início na Estrada Municipal Sebastião de Godoy Bueno, até o 

cruzamento com as Ruas Benjamin Lopes Filho e Esequias Marques, 

Loteamento Jardim Residencial das Posses, Serra Negra/SP, possui 

denominação oficial e quais os melhoramentos nela existentes. Posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 

Requerimento nº 582/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero 

Fioravanti, 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 competentes, encaminhe a esta Casa de 

Leis as informações abaixo solicitadas, todas referentes à disponibili-

zação do sinal de WI-FI público para acesso à internet, no município 

de Serra Negra/SP. 1) Há previsão (data) para que o município de 

Serra Negra disponibilize a população o sinal de WI-FI público para 

acesso à internet? 2) Considerando que praticamente todas as cida-

des que são Estâncias Turísticas disponibilizam o sinal de WI-FI pú-

blico para a população, porque até a presente data a atual administra-

ção pública do nosso município não adotou os procedimentos 

necessários para disponibilizar o sinal do “WI-FI” público para uso da 

população e turistas no município de Serra Negra/SP? 3) Se a atual 

administração do município de Serra Negra/SP entende ser útil, além 

de necessária a disponibilização do sinal “WI-FI” público para uso 

dos munícipes e turistas, sendo este um serviço que pode ser conside-
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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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rado essencial à população? 4) Por quais motivos foi desinstalado o 

sinal de “WI-FI” público que existia na área central do município de 

Serra Negra/SP, que a administração anterior do nosso município ins-

talou e que funcionava muito bem, de modo que atendia as necessida-

des da nossa população e turistas? 5) Caso esteja em negociação a 

disponibilização do sinal do “WI-FI” público em nosso município, 

informar em que fase encontra-se esta importante negociação? Posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 

Requerimento nº 586/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero 

Fioravanti, 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 competentes, informe a esta Casa de 

Leis, se a estrada que se inicia à direita (sentido centro/bairro) da es-

trada que se inicia na Estrada Municipal Romão Francisco Massaro, 

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

sociação do Bairro das Tabaranas, Bairro das Tabaranas, Serra Ne-

gra/SP, é de propriedade pública ou particular. Caso pertença ao mu-

nicípio de Serra Negra/SP, informar se possui denominação oficial. 

Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 vo-

tos). Requerimento nº 588/2015, de autoria do vereador Ricardo Fa-

vero Fioravanti, que solicita, na forma regimental, após ouvido o 

Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Munici-

pal para que, com o auxílio dos setores municipais competentes, es-

clareça a esta Casa de Leis, qual é o tempo médio (em dias) para ser 

aberta uma nova firma junto à Prefeitura Municipal de Serra Negra/

SP, esclarecendo, detalhadamente, quais são os procedimentos, requi-

sitos, documentos, etc. devem ser cumpridos, verificados ou apresen-

tados para a respectiva abertura da nova firma/empresa. Posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Re-

querimento nº 592/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del 

Buono, que solicita, na forma regimental, após ouvido o Douto e So-

berano Plenário, seja oficiado a Empresa de Correios e Telégrafos, 

para que informe a esta Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quin-

ze) dias, a razão pela qual a Rua Guerino de Salvi Salzano, Loteamen-

to Parque das Cachoeiras, Serra Negra/SP, não possui entrega de cor-

respondências, vez que a referida rua atualmente cumpre com todos 

os requisitos constantes nas Portarias nº 311, de 1998, do Ministério 

das Comunicações, considerando ainda que todas as demais ruas do 

Loteamento Parque das Cachoeiras, inclusive as ruas paralelas e ad-

jacentes, são atendidas com este serviço essencial de entrega domici-

liária de correspondências. Posto em discussão e votação, foi aprova-

do por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 596/2015, de 

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

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

ciado ao Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos seto-

res competentes, principalmente do Secretário Municipal de Espor-

tes, para que esclareça a esta Casa de Leis, o que ocorreu no dia 23 de 

agosto de 2015, domingo, ocasião em que o Poder Executivo Munici-

pal de Serra Negra/SP se comprometeu e confirmou que uma van le-

varia pessoas de Serra Negra para participarem de uma importante 

corrida/maratona, com saída às 05h30min., que no dia e horário pre-

viamente agendado e confirmado NAO APARECEU, deixando irrita-

das as pessoas que contavam com aquele transporte e sem saber o que 

fazer na ocasião, demonstrando total falta de comprometimento por 

parte dos setores responsáveis da Prefeitura Municipal de Serra Ne-

gra. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 

votos). Para constar, o requerimento de informações de nº 581/2015 

foi retirado por seu autor. REQUERIMENTOS DE CONGRATULA-

ÇÕES E APLAUSOS. Requerimento nº 577/2015, de autoria dos ve-

readores Edson B. O. Marquezini e Paulo Sérgio Osti, que solicita 

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

organizadores da 40ª CONVENÇÃO ESTADUAL QUADRANGU-

LAR 2015, brilhantemente realizada entre os dias 25 e 27 de agosto de 

2015, nas dependências do Centro de Convenções “Circuito das 

Águas”, no Município de Serra Negra/SP, Congresso este que foi co-

roado de pleno êxito e sucesso de participantes. Da decisão desta 

Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao Reverendo Rocco Digilio 

Filho, à senhora Eunice B. Digilio, Reverendo Rinaldi Digilio, Reve-

rendo Waldir Küllian, Reverendo Rick Digilio, ao Pastor José Pagliari-

ni Filho, ao Pastor Antonio Fernando dos Santos - Igreja Quadrangu-

lar de Serra Negra /SP, e aos Deputados Carlos César e Jefferson 

Campos, extensivo a todos os organizadores e participantes do gran-

dioso Congresso. Posto em discussão e votação, foi aprovado por una-

nimidade (09 votos). Requerimento nº 578/2015, de autoria dos vere-

adores Edson B. O. Marquezini e Paulo Sérgio Osti, que solicita 

consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com 

VALERIA LASCA por ter sido uma das vencedoras do Concurso Co-

mida é Arte, participando com um álbum de 100 (cem) fotos de pratos 

culinários diferentes que fez ao longo do tempo, ressaltando que cozi-

nhar é um hobbie com muitos adeptos em nosso município e tem um 

sentido de expressão e integração de emoções. Parabéns pelo grande 

feito conquistado! Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ci-

ência a homenageada. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade (09 votos). Requerimento nº 579/2015, de autoria do 

vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que solicita consigna-

ção em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a inaugura-

ção da nova lanchonete “KRESPO LANCHES” situada no box nº 3 

da Praça de Alimentação da Praça Sesquicentenário, Serra Negra/SP, 

voltando com os seus tradicionais lanches que são referências em nos-

so município, além do variado cardápio, produtos da mais alta quali-

dade, atendendo os gostos do público mais exigente. Da decisão desta 

Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao proprietário e sua família, 

extensivo a todos os funcionários e colaboradores. Posto em discus-

são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requeri-

mento nº 580/2015, de autoria dos vereadores Edson B. O. Marquezi-

ni e Paulo Sérgio Osti, que solicita consignação em Ata, votos de 

congratulações e aplausos para com TODOS OS PSICÓLOGOS DO 

MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, pela passagem do Dia do Psi-

cólogo, comemorado dia 27 de agosto de 2015, parabenizando pelos 

excelentes trabalhos e tratamentos realizados à população. Da deci-

são desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência para os doutores: 

Maurício Barros, Ethel Canhoni, Ana Paula Palanch, Aniele Manzato, 

Carla Cristina, Ariadne Berton, Carina Couto Estácio, Juliana Apare-

cida Silva, Juliana Pereira Silveira e Mariane Menegatti Coviello, ex-

tensivo a todos os Psicólogos. Posto em discussão e votação, foi apro-

vado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 583/2015, de 

autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que soli-

cita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos pela re-

alização da 5ª FLISERRA - FEIRA DO LIVRO DE SERRA NEGRA, 

ocorrida de 27 a 30 de agosto, no Mercado Cultural “Centro Cultural 
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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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Prefeito José Pedro Salomão”. Da decisão desta Casa requeiro mais, 

seja dada ciência ao senhor Renan Cordeiro, extensivo a todos os 

membros do Círculo de Leitura de Serra Negra, idealizadores deste 

magnífico evento literário. Posto em discussão e votação, foi aprova-

do por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 584/2015, de auto-

ria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que solicita 

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

jurista e escritor serrano ADILSON DE ABREU DALLARI, pela be-

líssima palestra proferida sobre o tema Presidente da República - per-

da de mandato - motivos e consequências, ocorrida no último dia 29 

de agosto de 2015 no Centro Cultural Prefeito José Pedro Salomão, 

como parte da programação da Feira do Livro de Serra Negra. Da 

decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência ao ilustre home-

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

de (09 votos). Requerimento nº 585/2015, de autoria da vereadora 

Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que solicita consignação em 

Ata, votos de congratulações e aplausos para com o CONSEG - Con-

selho Comunitário de Segurança Pública de Serra Negra, que pelo 

terceiro ano consecutivo promoveu a premiação dos estudantes do 

ensino médio que se destacaram nas escolas da cidade no primeiro se-

mestre de 2015. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciên-

cia a todos os membros do CONSEG, na pessoa de seu Presidente, 

senhor Marco Antonio Serafim, à senhora Magali Aparecida Pinheiro 

Taborda Saragiotto, Secretária Municipal de Educação; aos Diretores 

das Escolas, aos Professores das Escolas, a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juliana Maria Finati - Juíza de Direito da Comarca de Serra 

Negra, ao Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo Silos de 

Araújo, Juiz de Direito da Comarca de Serra Negra, Doutor Leonardo 

Carvalho Bortolaço, Promotor de Justiça da Comarca de Serra Negra, 

ao Excelentíssimo Senhor Antonio Luigi Ítalo Franchi, Prefeito Muni-

cipal de Serra Negra, ao Doutor Rodrigo Cantadori, Delegado de Po-

lícia de Serra Negra, ao PM Fabiano de Faria Vaz de Mello, 1º Tenente 

da Polícia Militar de Serra Negra, bem como aos melhores alunos da: 

“Escola Estadual Doutor Jovino Silveira”: Mariana Graziano Oliveira 

Fagundes do Nascimento, Luana Scavassani Tavares, Cátia Flávia 

Oraggio Martins, Gustavo Wellington Faria Guidetti, Eduardo Va-

lentino, Gabriel Zanella Silva, Rebeca de Oliveira Sousa, Wesley da 

Silva Araújo, Beatriz Aparecida Martineli Moreira, Gabrieli Apareci-

da Piccolo Ramos, Anderson Gabriel Forner Picolo, Lucas Gabriel de 

Moraes Lima, Aline Fernandes da Silva, Bruno José Avila Geraldo, 

Matheus Moraes Moreira, Stefany Gabrielli Pizi Batista, Adriane 

Aparecida Vasconcellos Cunha, Esther Venâncio Cruvinel Diniz Ri-

beiro, Larissa Melo Medeiros, Lizandra Vasquez de Freitas Mariano, 

Isabela Carvalho de Lima, Miguel Alves Brandini, Lucas Augusto So-

dré Marco, Nathalie Almeida de Paula, Adriana Froes Pinheiro, Heloi-

sa Aparecida Santos de Paula, Letícia Felipe Mielli, Caique Morais de 

Barros, Lucas Steiner Spinelli e Daniel da Silva Machado. Do Colégio 

Reino: Fernando Enrique Barbosa Santiago, Matheus Augusto de 

Aguiar Godoy, Victória Tomazi Colatto, Isadora Poletto Stefani, Yago 

Godoy Zampolli, Anna Beatriz Vasconcellos Scachetti, Luiza Vicenti-

ni Godoy e Stephany Gomes Silva. Do Colégio Libere Vivere: Aman-

da Felipe Polidoro, Ana Julia Lopes Del Buono, Bruna Silveira Avona, 

Murilo Buzzo Lugli, Ana Beatriz Bissoto de Jesus e Danilo Jorge Gar-

cia. Da Escola Estadual Professora Amélia Massaro: Emanuel Ferreira 

Martins, Yasmin Rafaella Favaro Azevedo, Gustavo de Freitas Souza, 

Giuliana Martins da Silva Santana, Stefani Gabriele da Silva Bueno, 

Gabriel de Mendonça, Maisa Gomes de Souza, Thyffani Maria Apare-

cida de Oliveira, Juliana Aparecida Guedes de Oliveira, Peterson Ru-

bim Trindade, Ana Beatriz Carniel Longo e Luciana do Carmo Pada-

vini. Da Escola Estadual Professora Franca Franchi: Euller da Silva 

Nascimento Lopes, Rodrigo da Silva, Beatriz Nascimento Lopes, 

Maira Helena Cazoti, Adania Nascimento Lopes e Eliane Garcia da 

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

(09 votos). Requerimento nº 587/2015, de autoria do vereador Ricar-

do Favero Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de con-

gratulações e aplausos para com o músico, compositor e escritor FER-

NANDO FIORITTI CORBO, o Mimo Fioritti, que apresentou seu 

mais recente trabalho concluído. O livro Revivendo o passado, regis-

trando o presente, perpetuando do futuro é uma publicação com 440 

páginas com o resultado das pesquisas feitas pelo autor sobre músicos 

de Serra Negra, contando suas histórias e a história da música na cida-

de a partir de 1898. Mimo conta histórias que remetem às Bandas Um-

berto I e Lira de Serra Negra, algumas orquestras como Blue Star, 

Orquestra da Boate, orquestra Yara, André e Orquestra e conjuntos 

que foram formados na cidade. Há ainda a biografia de 186 músicos 

do passado e presente. Dado o alto custo do exemplar, Mimo mandou 

produzir apenas um. Mas seus amigos e de familiares dos músicos cita-

dos na publicação estão encomendando a ele. Com isso novos exem-

plares devem circular pela cidade em breve. Da decisão desta Casa 

requeiro mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão 

e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento 

nº 589/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que 

solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 

com o casal WALTER DE ASSUMPÇÃO RAPHAEL e CÉLIA RA-

PHAEL, tricampeão da modalidade Dança de Salão, que recente-

mente ganhou medalha de prata com sua performance nos Jogos Re-

gionais do Idoso, ocorrido na cidade de Mogi Guaçu, bem como ao 

senhor JOÃO RUSSO, sétimo colocado na classificação geral do JORI 

e ao casal WOLNEY RODRIGUES MACIEL e WILMA RIBEIRO 

que ficaram entre os oito mais bem colocados da competição. Da de-

cisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência aos homenageados. 

Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 vo-

tos). Requerimento nº 590/2015, de autoria do vereador Ricardo Fa-

vero Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de congratu-

lações e aplausos para com O GRUPO DE MORADORES DE SERRA 

NEGRA E CIDADES VIZINHAS QUE PARTICIPARAM DA 8ª RO-

MARIA CICLÍSTICA SERRA NEGRA - APARECIDA entre os dias 

20 e 22 de agosto. O evento é realizado como forma de devoção a 

Nossa Senhora Aparecida e organizado por Angelo Saragiotto, Diogo 

(Piguá) e Ronaldo (Tufão) da equipe Serra Bikers. a decisão desta 

Casa requeiro mais, seja dada ciência aos participantes que pedala-

ram pouco mais de 230 quilômetros em aproximadamente 60 horas. 

Nesta ano participaram: André (Cascudo), Ailton Saragiotto, Alexan-

dre Cazotto (Pastel), Anderson (Balú), Ari Godoy, Arthur Postali, 

Bruno Lona, Celso (Info Serra), Cido, Diego Cazoti, Dú Pinheiro, 

Fernandinho (Lamparina), Gustavo Pires (Canequinha), Henrique 

Butini, Henry Faria, Humberto, Jaime (Varejão), Jair Conti, Jeferson 

(Marson), Joaquim, João (Gargamel), José Antônio, José Luiz (China), 

Karan, Luciano Afonso, Luís (Tuco), Marcio (Krepe), Marcos Godoy, 

Marco Lucca, Marco Henrique, Otávio, Paulinho (Bikers), Paulinho 
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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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Gianini, Pedro (Bodega), Pedro Delangélica, Rafael (Cabeça), Rafael 

(Buiu), Rafael Pinheiro, Ricardo Galina, Ricardo (Toiço), Rodrigo Bo-

rin, Rodrigo Magaldi, Rodrigo Marson, Tita, Toninho (SENEDATA), 

Vagner (Marson), Valdir Saragiotto, Zé Luiz e Zezo da farmácia. O 

evento teve apoio/patrocínio de: Fisioterapia Saragiotto, Info Serra, 

Hidro Bênes, Varejão Pioneiro, Marmoraria Cazotto, Escritório Go-

doy, Supermercado Peg Pag, Frigo Charque, Supermercado Saragiot-

to, AM Moto Shop, L.B. Constantino Couros, Marson Lar & Constru-

ção, Hotel Montana, L R Motos e Comercial Água Azul e Prefeitura 

de Serra Negra. Posto em discussão e votação, foi aprovado por una-

nimidade (09 votos). Requerimento nº 591/2015, de autoria do verea-

dor Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consignação em Ata, vo-

tos de congratulações e aplausos para com o pesquisador serrano 

CARLOS ROBERTO BUENO que no dia 19 de agosto recebeu o títu-

lo de “Cidadão do Amazonas”, em sessão especial para entrega do tí-

tulo, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus. 

Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência ao homenage-

ado. Breve currículo do Homenageado: Carlos Roberto Bueno tem 

Mestrado e Doutorado (Unicamp) em Biologia Vegetal. É autor de 14 

livros, 19 artigos em revistas especializadas e 45 publicações em anais 

de eventos. Participa de bancas de seleção e avaliação assim como 

orientação de alunos de Mestrado e Doutorado. Também é professor 

universitário tendo contribuído para a formação de mais de 300 alu-

nos especializados em meio ambiente. Atualmente é Coordenador de 

Extensão e desenvolve trabalhos ligados á valorização indígena e dos 

povos ribeirinhos Ele também trabalha na divulgação do INPA rela-

cionada à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos através das 

tecnologias sociais. Um grupo musical de Manacapuru (interior do 

Amazonas) criado a partir de um projeto do INPA emocionou a todos 

tocando melodias regionais. Representando o Plenário daquela Casa, 

o Deputado Serafim Corrêa fez uma saudação ao homenageado di-

zendo: “É uma ajusta homenagem a uma pessoa que dedica sua vida 

ao Amazonas. Fico feliz em saber que a partir de hoje Vossa Senhoria 

é um cidadão amazonense.” Carlos fez uma retrospectiva de sua tra-

jetória pessoal e profissional, agradeceu a honraria e lembrou que as 

ações das quais participou tiveram um fim social e humano. “Todo re-

sultado de pesquisa tem que ter um fim social, ambiental e econômico. 

O foco é o ser humano e isto dá sentido a nossa vida. Posto em discus-

são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requeri-

mento nº 597/2015, de autoria do vereador Cesar Augusto Oliveira 

Barbosa, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e 

aplausos para com a ABERTURA DA 33ª EXPOFLORA 2015, reali-

zada no último dia 27 de agosto de 2015 no município de Holambra/

SP, tratando-se de um evento grandioso, muito bem organizado e es-

truturado, onde receberá milhares de visitantes, movimentando to-

das as cidades que integram o Circuito das Águas Paulista, sendo uma 

excelente opção de passeio e lazer, fomentando o turismo em toda a 

nossa região. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência 

ao Prefeito da Cidade de Holambra/SP, senhor Fernando Fiori de Go-

doi, aos Diretores da Expoflora, senhor Rodrigo Pavaneli e senhor 

Pity. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 

votos). Requerimento nº 598/2015, de autoria do vereador Cesar Au-

gusto Oliveira Barbosa, que solicita consignação em Ata, votos de 

congratulações e aplausos para com o médico cardiologista DOU-

TOR RODRIGO TAKEBE ARRUDA, pelos excelentes serviços mé-

dicos prestados à população Serranegrense, bem como por integrar a 

equipe de médicos que vem atendendo no Centro de Especialidades, 

cujos atendimentos estão sendo elogiados pelos pacientes. Da decisão 

desta Casa requeiro mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 

REQUERIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 593/2015, de au-

toria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação 

em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Fro-

es. Requerimento nº 594/2015, de autoria da Câmara Municipal de 

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

sar pelo falecimento do senhor Antônio Nunes Pinto. Requerimento nº 

595/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-

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

senhora Teresa Preto da Silva. Os requerimentos de pesar são de au-

toria da Câmara Municipal de Serra Negra, sendo os mesmos deferi-

dos pelo Presidente, determinando fosse oficiado às famílias enluta-

das. Não havendo nenhum vereador inscrito como Orador no Grande 

Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Realizada a chamada no-

minal dos vereadores, verificou-se estarem presentes os 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. Havendo número regimental, passou-se à discus-

são e à votação do projeto constante da pauta. I – 2ª Discussão e vo-

tação do projeto de lei nº 48/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Serra Ne-

gra e dá outras providências. Em se tratando de segunda discussão e 

votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Primeiramente, foi 

proferida a leitura da Emenda Corretiva e Aditiva nº 20/2015, de au-

toria do vereador Demétrius Ítalo Franchi, ao projeto de lei nº 

48/2015. Posta em discussão e votação, a emenda corretiva e modifi-

cativa nº 20/2015, foi aprovada por unanimidade (09 votos). Em con-

tinuidade, passou-se à segunda discussão e votação do projeto de lei 

nº 48/2015, já devidamente emendado. Posto em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade (09 votos). Não havendo mais nenhum 

projeto para ser deliberado na Ordem do Dia, passou-se às EXPLI-

CAÇÕES PESSOAIS: usaram da palavra os vereadores Cesar Augus-

to Oliveira Borboni, Roberto Sebastião de Almeida e Maria Rita Me-

negatti Pinton Tomaleri. Não havendo mais nenhum vereador inscrito 

nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta ses-

são, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convo-

cou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que, em 

virtude do feriado nacional, será realizada no dia 08 de setembro de 

2015, terça-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente ses-

são 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-.
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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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EXTRATO DE CONTRATO
   

- Contrato n. 02/2015 - 

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Ser-
ra Negra – SP.

  
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.

Objeto: Contratação para gestão e o desenvolvimento de ativida-
des para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo 
com a Constituição Federal (artigo 203, inciso III e artigo 214, inciso 
IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estu-
dantes. O Estágio de Estudantes, obrigatório ou não, será desenvol-
vido conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso, in-
formadas pelas Instituições de Ensino, nos termos da Lei Federal nº 
11788/2008, tendo como finalidade a preparação para o trabalho pro-
dutivo de educandos. 

Quantidade de Vagas de Estagiários da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra: 02 (duas).

Contratação autorizada através da Resolução da Câmara Munici-
pal de Serra Negra nº 351, de 04 de novembro de 2009.    

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Valor: R$ 115,00 (cento e quinze reais) mensais, a título de contri-
buição, para cada estagiário, totalizando o valor mensal de R$ 230,00 
(duzentos e trinta reais) e o valor anual de R$ 2.760,00 (dois mil, sete-
centos e sessenta reais). 

Vigência: 12 meses – (23 de abril de 2015 a 22 de abril de 2016), po-
dendo ser prorrogados por iguais períodos, até o limite de 60 (sessen-
ta) meses, mediante a formalização de Termo Aditivo, após assenti-
mento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

         Serra Negra, 23 de abril de 2015.

Assinaturas:

P/Contratante: Vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro – 
Presidente da Câmara.

P/Contratada: Luiz Gustavo Coppolla – Centro de Integração 
Empresa Escola – CIEE.

Testemunhas:

RG: 22.811.153-5                                    RG: 15.265.166

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

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂN-

CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  VIAÇÃO PRINCESA DO VALE LTDA EPP.
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ES-

COLAR.
VALOR – R$ 36.114,44
DATA – 31/08/2015

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 004/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  EMPREITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-

ÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS VISANDO A 2ª ETAPA DA REUR-
BANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO SANTA LÍDIA, NESTE 
MUNICÍPIO.

PRAZO – 180 DIAS
DATA – 17/07/2015

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  EMPREITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRU-

ÇÃO DE CRECHE ESCOLA “FDE” NO BAIRRO DAS POSSES 
NESTE MUNICÍPIO.

PRAZO – 120 DIAS
DATA – 04/09/2015

A COMISSÃO ELEITORAL DO SERPREV informa que as elei-
ções para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal será realiza-
da no dia 16 de setembro de 2015, das 8h30min as 16h30, na sede do 
SERPREV. 

   Poderão votar todos os funcionários Estatutários efetivos, apo-
sentados e pensionistas do Serprev. 

Candidatos

Conselho Administrativo Conselho Fiscal

Cleide Gambeta S. Sigolo Olga Abadia P. T. Stolf

Carlos Domingos Canhassi Benedita Viviane A. Carraro

Cassia Gama Pola Maria Cecília Saragiotto

Maria Ines Ap. Ellero Luiz Roberto Padula

Regina C. Saragiotto Del Nero

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nanci Geraldo Marchi
Presidente da Comissão Eleitoral
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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
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CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Serra Negra através da Secretaria 
Municipal da Fazenda convoca os proprietários dos imóveis com ins-
crição cadastral abaixo relacionados para atualização dos endereços 
de entrega (correspondência) referente ao carnê de IPTU e TAXAS 
2016.

Os interessados deverão comparecer ao Setor de Tributação de 2ª 
a 6ª feira das 13:00 as 18:00 hs a fim de informar-nos os dados atuais, 
pois estavam com os seus endereços incompletos e/ou desatualizados 

conforme informações do entregador.(CORREIOS)  
Tal solicitação faz-se necessário para que no próximo exercício 

(2016) os contribuintes recebam as correspondências referentes ao 
Cadastro Imobiliário em seus respectivos endereços evitando trans-
tornos, complicações, multa, juros e não obtenção dos descontos para 
os contribuintes que recolhem seus impostos em dia.

As inscrições que não forem atualizadas, os carnês de IPTU e TA-
XAS para os próximos exercícios estarão disponíveis junto ao Setor 
de Tributação.

Secretaria Municipal da Fazenda

Planilha1

Página 1

SETOR 01 SETOR 04 SETOR 07 SETOR 09 SETOR 11
1010010131001 1040012105006 1070020194001 1090100111001 1110010100001
1010050337050 1040080466001 1070020303001 1090110112001 1110010115001
1010090190001 1040110145001 1070050277001 1090150101001 1110020343001
1010110118029 1070140025007 1090150510001 1110080852001
1010110118032 SETOR 05 1070150121001 1090150650001 1110080866001
1010110118066 1050040232007 1070240448001 1090150674001 1110086405001
1010130315001 1050060088009 1070280142001 1090180389001 1110140115001
1010140158006 1050060088046 1070350459001 1090180647001 1110140122001
1010190562021 1050060549001 1070350522001 1090190513001 1110150478001

1050103103001 1070380933001 1090230147001 1110160134001
SETOR 02 1050103448001 1070390404001 1090230500001 1110352294001

1020010246001 1050103801001 1070390416001 1090270086001 1110391604001
1020060183015 1050110887001 1070390428001 1090280143001 1110410879001
1020060183038 1050130492001 1070390449001 1090450201001 1110470072001
1020060280007 1050131664001 1070390468001 1090450496001 1110470086001
1020131544001 1050132502001 1070390488001 1090570284001 1110470099001
1020160587002 1050190313001 1070390725001 1090590108001 1110771642001
1020200224001 1050230207001 1070391766005 1090590360001 1110772364001
1020430081001 1050230207009 1070391766007 1090600617001 1110772374001
1020430696001 1050240905001 1070391766008 1090600629001 1110772384001
1020450363001 1050280057001 1070580553001 1090610194001 1111035023001
1020460256001 1050300022001 1070590434001 1090650015001
1020490075001 1050330257001 1070620247001 1090650199001 SETOR 12
1020490091001 1050350312001 1070810088001 1090690118001 1120020520001
1020490106001 1050431219001 1090700258001 1120040295001
1020490121001 1050440062001 SETOR 08 1090750090014 1120050222001
1020490758001 1050800180001 1080040336064 1090780401001 1120050298001
1020520388001 1050800250001 1080041097001 1091120017001 1120060226001
1020520702001 1050810087001 1080041117001 1091120050001 1120060263001

1050820118001 1080060165028 1091130138001 1120070159001
SETOR 03 1050850067001 1080180652001 1091140038001 1120070470001

1030110260008 1051540360001 1080221401001 1091150176001 1120080413001
1030170174001 1080221536001 1091240077001 1120100097001
1030190089001 SETOR 06 1080222324001 1120100112001
1030191520019 1060010230079 1080240695001 SETOR 10
1030220909001 1060020583001 1080251841001 1100010288001
1030240172020 1060040175014 1080252654001 1100010348001
1030240172032 1060100238001 1080252738001 1100010362001
1030360972001 1060100260001 1080252752001 1100010378001
1030450399001 1060130169001 1080252764001 1100010426001
1030451240001 1060140163001 1080265380001 1100010444001
1030451553001 1060140426001 1100010464001
1030451788001 1060190139004 1100010501001

1060200086001 1100022976001
1060230850001 1100023867001

1100024340001
1100050362001
1100050512001
1100090049001
1100090156001
1100120274001

RELAÇÃO 
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O Poupatempo Móvel estará em Serra Negra até amanhã, sába-
do (12). O atendimento é das 10h30minh as 14h30minh, no Centro de 
Convenções Circuito das Águas, na Rua Nossa Senhora do Rosário, 
s/n.

O Poupatempo Móvel está em Serra Negra desde o dia 1º de se-
tembro. É parceria entre a Prefeitura de Serra Negra e o Governo do 
Estado de São Paulo.

Serviços oferecidos
Entre os serviços oferecidos, o Poupatempo Móvel disponibilizará 

emissão da Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes 
Criminais (AAC) e serviços públicos pela internet, como os da Nota 
Fiscal Paulista, Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas 
de trânsito, pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
segunda via de conta, entre outros.

Para a emissão da 2ª via da Carteira de Identidade (RG), haverá 
o pagamento da taxa no valor de $ 31,88 que poderá ser feito  na rede 
bancária local.

Para a retirada dos documentos, uma equipe retornará à locali-
dadeem aproximadamente 20 dias. Para pessoas com RG emitido em 
São Paulo e que não tenham pendências com a justiça, o Atestado de 
Antecedentes pode ser retirado na hora. 

A Unidade Móvel
É dotada de toda a infraestrutura dos postos fixos, e têm  20 pon-

tos para atendimento simultâneo e uma sala de espera para mais 30 
pessoas. Cada uma possui 15 metros de comprimento e se expande 
com o simples acionamento de um controle remoto, oferecendo uma 
área útil de 95 metros quadrados para o atendimento ao público.  To-
das estão equipadas com ar-condicionado, copa, porta PNE – acessí-
vel para pessoas com deficiência -, e banheiros, também para cadei-

rantes.
 Para mais informações sobre serviços disponíveis, endereços e 

horários de atendimento dos postos Poupatempo, acesse o Guia de 
Serviços no site www.poupatempo.sp.gov.br ou ligue para o Disque 
Poupatempo, no 0800 772 36 33 - ligação gratuita.

ENTREGA DOS DOCUMENTOS
O Poupatempo Móvel informa que nas duas sextas-feiras dos dias 

25 de setembro e 02 de outubro, estará entregando os documentos no 
Paço Municipal de Serra Negra, localizado na Praça John Kennedy, 
s/n, centro.

O cidadão que não comparecer nestas duas datas deverá retirar o 
documento na Delegacia de Polícia de Serra Negra, localizada na Rua 
Maria Franco de Godoy, n. 51, Vila Dirce.

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

Sábado(12) é o último dia do Poupatempo 
Móvel no município. Aproveite!

A prefeitura Municipal de Serra Negra com o apoio cultural da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura irá promover os festejos 
na semana do Município do 187º aniversário de Serra Negra, “Cidade 
da Saúde”.

Estão confirmadas as seguintes atividades para a semana do mu-
nicípio:

Dias 14 e 15/09 , às 19h, no Mercado Cultural – apresentação de 
sarauzinho de aniversário da cidade com apresentações das Escolas 

Municipais, Estaduais e Particulares;
Dia 23/09, quarta-feira, às 8h, na Praça Barão do Rio Branco – 

Hasteamento dos pavilhões (Municipal, Estadual e Nacional). 
Dia 23/09, quarta-feira, às 9h, na Rua Sete de Setembro – Acon-

tece o desfile cívico-festivo em comemoração aos 187 anos da Cidade 
de Serra Negra.

Obs. A Secretaria da Educação e Cultura informa que toda a pro-
gramação acima está sujeita a alteração.

Veja a programação da Semana do Município em 
homenagem ao 187º aniversário de Serra Negra
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 A Prefeitura Municipal de Serra Negra por meio das secretarias da 
Agricultura e do Meio Ambiente organizam a campanha de recolhi-
mento de embalagens de agrotóxicos. Neste ano, a coleta será feita no 
dia 16 de setembro, quarta-feira, das 8h às 14h, no Recinto Casco de 
Ouro, localizado na Av. Juca Preto, s/n, Alto das Palmeiras. 

Os agricultores devem estar presentes nos pontos e horários esta-
belecidos nos roteiros para entregar seus recipientes. É obrigatória a 
realização da tríplice lavagem nas embalagens rígidas imediatamente 
após o produtor utilizar a última dose do agrotóxico. Para tanto, deve 
esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no pulverizador, adi-
cionar um quarto de água ao recipiente, tampar bem, agitar por 30 
segundos e despejar a água no tanque do pulverizador, repetindo o 
procedimento durante três vezes.

As secretarias também alertam para a importância das embala-
gens serem inutilizadas, a partir da perfuração do fundo, e armaze-
nadas em local apropriado até o momento da coleta. As tampas dos 
recipientes podem ser retiradas e armazenadas separadamente. Dessa 
forma, todas as embalagens serão recicladas e transformadas em no-
vos produtos, como embalagens de lubrificantes, caixas de luz e bate-
ria, canos e bombonas de plástico.

Para o Prefeito Municipal, “essa iniciativa visa gerar resultados 
positivos para  o meio ambiente e sociedade”, destacou.   

Segundo o secretário da Agricultura é necessário que todos os 
produtores rurais participem para dar o destino correto das embala-
gens. “Esse é o período em que devem colaborar com a consciência da 

Prefeitura realiza coleta de embalagens 
de Agrotóxicos no dia 16 de setembro

preservação do meio ambiente”, ressaltou. 
Os usuários de agrotóxicos, assim como os fabricantes, distribui-

dores e comerciantes são responsáveis pela destinação final dos reci-
pientes, conforme legislação vigente. 

A campanha pretende coletar cerca de 5mil frascos e dar o destino 
correto, visando à preservação do Meio Ambiente.

Ponto de coleta
 Dia 16/09 – Quarta-feira – Recinto Casco de Ouro – Av. Juca Pre-

to, s/n, Alto das Palmeiras.

Em 2014 o Prefeito de Serra Negra assinou um convênio com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, 
visando dar apoio à inscrição no CAR de pequenas propriedades ou 
posses rurais, ou seja, propriedades com área menor ou igual a 4 mó-
dulos fiscais, que corresponde a 64 hectares.

O prazo para inscrição, que era até 05 de maio de 2015 teve seu 
prazo prorrogado até 5 de maio de 2016. Por ser obrigatório o ca-
dastro, além da Secretaria do Meio Ambiente, a Casa da Agricultu-
ra também passa a disponibilizar atendimento e informações para a 
realização das inscrições, e convida os proprietários rurais que ainda 
não realizaram a agendar um horário e não deixar para a última hora. 
Como pudemos ver antes da prorrogação do prazo, quem deixou para 
fazer o cadastro de última hora além de enfrentar filas teve também 
dificuldades em acessar o sistema de cadastro, que ficou sobrecarre-
gado.

O que é o CAR (Cadastro Ambiental Rural)?
O CAR – Cadastro Ambiental Rural – constitui um cadastro 

eletrônico, obrigatório a todas as propriedades e posses rurais e é a 
principal ferramenta prevista na nova lei ambiental (n.12.651 de 2012) 
para a conservação do meio ambiente e a adequação ambiental de 
propriedades.

O CAR também facilitará a vida do proprietário rural que pre-
tende obter licenças ambientais, pois a comprovação da regularidade 
da propriedade se dará através da inscrição e aprovação do CAR e 

Casa da Agricultura vai auxiliar 
proprietários rurais no Cadastro 

Ambiental Rural
o cumprimento no disposto no Programa de Regularização Ambien-
tal, sem a necessidade de procedimentos anteriormente obrigatórios, 
como a averbação em matrícula de Reservas Legais no interior das 
propriedades.

As informações do cadastro são declaratórias, de responsabilida-
de do proprietário ou possuidor rural, e farão parte do Sistema Nacio-
nal de Cadastro Ambiental Rural – o SiCAR, que ficará sob responsa-
bilidade do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.

Orientações básicas para o cadastramento:
A inscrição no CAR deve ser agendada previamente de segunda 

à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, lembrando que o prazo 
final encerrará dia 5 de Maio de 2016. Poderá ser feita na Casa da Agri-
cultura ou na Secretaria do Meio Ambiente:

 - Casa da Agricultura: Praça Lions Internacional, n° 68, telefone 
(19) 3842-2815.

- Secretaria do Meio Ambiente: Praça John Kennedy, s/n (sede da 
Prefeitura), telefone (19) 3892-9613.

Os documentos necessários para o cadastro são:
- CPF e RG do proprietário ou possuidor do imóvel;
- Endereço da propriedade;
- Matrícula atualizada do imóvel;
- Planta ou croquis da área da propriedade (se disponível);
- Um endereço eletrônico (e-mail), obrigatório.
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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, 11 de setembro de 2015 - Ani VIII - nº 453 14

Confira os melhores momentos dos eventos 
do Feriado 7 de setembro

 EVENTO DO ENCONTRO DOS FUSCAS



S PS P

Diário Oficial de

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

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

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

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

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

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

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

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 11 de setembro de 2015 - Ani VIII - nº 453 15
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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, 27 de março de 2015 - Ani VIII - nº 428 30
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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

 

Farmácias de Plantão
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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 
 

 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 
 

 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 Terça-feira Serra Negra
2 Quarta-feira Vip
3 Quinta-feira Rubi
4 Sexta-feira São Luiz
5 Sábado São Jose
6 Domingo Danilo
7 Segunda feira Serrana
8 Terça-feira Naturallis
9 Quarta-feira Popular
10 Quinta-feira Central
11 Sexta-feira Serra Negra
12 Sábado Vip
13 Domingo Rubi
14 Segunda feira São Luiz
15 Terça-feira São Jose
16 Quarta-feira Danilo
17 Quinta-feira Serrana
18 Sexta-feira Naturallis
19 Sábado Popular
20 Domingo Central
21 Segunda feira Serra Negra
22 Terça-feira Vip
23 Quarta-feira Rubi
24 Quinta-feira São Luiz
25 Sexta-feira São Jose
26 Sábado Danilo
27 Domingo Serrana
28 Segunda feira Naturallis
29 Terça-feira Popular
30 Quarta-feira Central
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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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Melhores momentos da Festa Italiana 


