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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!

Estação meteorológica é instalada 
em Serra Negra

Confira a lista de relação dos 
candidatos aprovados em edital 
n.01/2015 do CMDA na página  8

Serra negra participará do JORI
 JOGOS REGIONAIS DO IDOSO 

Participe 
das aulas 
de dança 

da Melhor 
Idade!
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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, 21 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 450 2

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: 1.500 exemplares
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1
Diagramação e Impressão:
Empresa Jornalística Jornal Regional Ltda - EIRELI
Jornalista Responsável: Patrícia Rodelli Amoroso-MTB 27044/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Preço desta edição R$ 1627,60  Lei Municipal nº 2641, de 20/11/01

Participe das aulas de dança da Melhor 
Idade!

A Prefeitura Municipal 
por meio da organização 
da secretaria de Esportes 
e Lazer promove aulas de 
dança para o grupo da 
Melhor Idade. As aulas 
são gratuitas e acontecem 
todas às quartas e sextas-
-feiras, das 15h às 16h, na 
Rua José Bonifácio, 315, 
Centro, sob a coordena-
ção da Profa.Dayana B. 
Rezende.

Neste último sábado (15),o 
Grupo da Melhor Idade de 
Serra Negra participou do 
Encontro de Grupos da Me-
lhor Idade das cidades do 
Circuito das Águas, em Mon-
te Alegre do Sul. O grupo de 
dança apresentou a coreo-
grafia Maria Bonita, sob a co-
ordenação da Profa. Dayana 
B.Rezende. 
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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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Serra negra participará do 19º JORI  
JOGOS REGIONAIS DO IDOSO 

Marcada a abertura para o dia 20/08, 
5ª feira, em Mogi Guaçu, no ginásio de es-
portes do “Furno”, a 19ª edição do JORI 
deverá reunir aproximadamente 60 cida-
des na disputa. Com uma delegação com-
posta por integrantes do Grupo da Melhor 
Idade de Serra Negra, estarão represen-
tando a cidade nas modalidades de: Do-
minó (fem.), Buraco ( masc. e fem.) Dama 
(masc.), Natação( masc.) e Dança de Sa-
lão. O JORI é uma realização do Fundo 
Social de Solidariedade do governo do 
Estado de São Paulo. A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra através da coorde-
nação técnica da Secretaria de Esportes 
e a participação do Fundo Social darão 
o suporte para a participação dos atletas 
durante o período dos jogos que aconte-
cem de 20 a 23 de agosto na cidade sede.

Vacinação contra a pólio e multivacinação 
vai até 31 de agosto

Durante os dias 15 a 31 de Agosto, 
o município de Serra Negra estará 
em Campanha contra a Poliomielite 
(Paralisia Infantil) para as crianças 
entre 06 meses a 5 anos de idade e irá 
realizar a atualização da situação va-
cinal da população infantil contem-
plando a faixa etária entre 0 a 5 anos, 
11 meses e 29 dias.

Procure o Posto de Saúde mais 
próximo da sua residência, das 8h às 
11h30 e das 13h às 17h, para informa-
ções. Em caso de dúvidas, contate o 
fone (19)3842-2622.
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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, 21 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 450 4

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TER-
CEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGISLA-
TURA.

Aos dez dias do mês de agosto, do ano de dois mil e quinze, às 
19h39min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa 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 24ª Sessão Ordinária, da 03ª Sessão 
Legislativa, da 16ª Legislatura, com a presença dos vereadores Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria 
Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buo-
no; com a ausência do vereador Cesar Augusto Oliveira Borboni. Ha-
vendo número regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em seguida convidou a todos, para juntos, rezarem o 
Pai-Nosso. Após, passou-se ao EXPEDIENTE: onde foi lida, discuti-
da, votada e aprovada, por unanimidade (09 votos), a ata da 23ª ses-
são ordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada 
em 03 de agosto de 2015. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: 
IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública - oferecendo 
cursos em diversas áreas. - Ofício nº 1000/2015 – dhb, da Delegacia 
de Polícia do Município de Serra Negra/SP, referente ao inquérito po-
licial nº 160/2015, em resposta ao ofício nº 949/2015 da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra Negra/SP, informando que foi instaurado 
o Inquérito Policial nº 160/2015-dhb, a fim de apurar crime previsto no 
artigo 140 “caput” do Código Penal, tendo como autor a “ser apura-
do”. - Convite encaminhado pelo munícipe Alexandre Ribeiro Evan-
gelista, convidando todos os vereadores e servidores da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, para a inauguração do Espaço “Villa Eventtus”, 
a ser realizada no dia 07 de agosto de 2015, sexta-feira, às 17 horas, na 
Rua Amparo nº 91, Centro, Serra Negra/SP. Correspondências rece-
bidas no período de 04 a 10 de agosto de 2015. - Ofício Especial da 
Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, através da sua Diretoria Executiva, encaminhan-
do cópia da prestação de contas do mês de junho/2015, referente à 
subvenção municipal concedida pela Prefeitura Municipal de Serra 
Negra/SP, através da qual, todos os pagamentos estão sendo realiza-
dos com base no disposto da cláusula segunda, em todos os seus inci-
sos, do convênio firmado. MENSAGENS E PROJETOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL: Mensagem nº 034/2015, encaminhando 
o projeto de lei nº 46/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como assinar os res-
pectivos termos aditivos posteriores, visando o recebimento de recur-
sos financeiros para a realização de obras, projetos, eventos, progra-
mas e campanhas. PROJETOS DE RESOLUÇÃO E DE DECRETO 
LEGISLATIVO: Projeto de Resolução nº 02, de 2015, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, que 
cria uma COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO, com o fim de repre-
sentar a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
na busca de recursos públicos para investimento no Município de Ser-
ra Negra/SP, na cidade de Brasília/DF, durante os dias 11 de agosto de 
2015 a 14 de agosto de 2015. Projeto de Resolução nº 03, de 2015, de 
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Serra 
Negra, que cria uma COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO, com o fim 
de representar a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Ser-

ra Negra na cidade de Brasília/DF, na busca de recursos públicos para 
investimento no Município de Serra Negra/SP e para participarem do 
evento “Marcha dos Vereadores 2015”, promovido pela UVB - União 
dos Vereadores do Brasil, durante os dias 18 de agosto de 2015 a 21 de 
agosto de 2015. Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2015, de auto-
ria do vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro, que concede o 
Título Honorífico de Cidadão Serrano ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor JOSÉ RENATO NALINI. Todos os documentos ficaram à dis-
posição dos vereadores junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi profe-
rida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 463/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, ou seja, à Divisão/Departamento Municipal de Trânsito, 
para que sejam pintadas as faixas de pedestres necessárias em toda a 
extensão da Rua Guarani, principalmente nas proximidades com o 
cruzamento com a Rua da Dignidade, área central do município de 
Serra Negra. Indicação nº 464/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, ou seja, 
à Divisão/Departamento Municipal de Trânsito, para que seja pinta-
da uma faixa de pedestres na Rua da Dignidade, área central do muni-
cípio de Serra Negra. Indicação nº 466/2015, de autoria do vereador 
Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que determine à Secretaria Municipal 
de Agricultura, para que seja realizada a poda das árvores e pinos 
existentes em toda a extensão da Rua Nicolau Granziera, situada no 
Loteamento Estância Santa Maria, Serra Negra, vez que os galhos es-
tão obstruindo a fiação elétrica e muitas folhas estão entupindo as ca-
lhas dos imóveis, gerando muitos transtornos aos moradores. Indica-
ção nº 467/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, 
na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, no sentido de serem desentupidas 
todas as bocas de lobo e bueiros existentes em toda a extensão da Rua 
Nicolau Granziera, situada no Loteamento Estância Santa Maria, Ser-
ra Negra, vez que muitas delas estão totalmente entupidas. Indicação 
nº 468/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, para que seja realizada a limpeza 
geral e a varredura em toda a extensão da Rua Nicolau Granziera, si-
tuada no Loteamento Estância Santa Maria, Serra Negra, vez que 
aquela via pública está muito suja. Indicação nº 472/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica aos Correios, para que dis-
ponibilize/implante os serviços de entrega domiciliária de correspon-
dências a todos os moradores da Rua Santa Emília, Loteamento Giral-
di, Bairro das Posses, Serra Negra, vez que o local cumpre 
integralmente com os requisitos constantes na Portaria nº 567, do Mi-
nistério das Comunicações, não havendo motivos plausíveis para a 
não expansão deste serviço, que possui caráter essencial para a nossa 
população. Indicação nº 473/2015, de autoria do vereador Paulo Sér-
gio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido de colocar mais lixeiras na Praça João 
Pessoa, Centro, Serra Negra, vez que as pessoas estão deixando o lixo 
nas ruas e calçadas por não haver lixeiras suficientes no local. Indica-
ção nº 474/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, 
na forma regimental, seja reiterado ao Senhor Prefeito Municipal, o 
inteiro teor da Indicação nº 063/2013, solicitando para que seja con-
sertado o telhado onde funciona a sede da Guarda Mirim de Serra Ne-
gra, vez que há goteiras por todos os lados, que caem em cima das me-
sas, computadores e equipamentos, gerando grandes transtornos e 
prejuízos. Justificativa: Este é um pedido que vem sendo feito há anos, 



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 
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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 
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mas que até o momento, a administração municipal não adotou as 
providências cabíveis para a realização do conserto do telhado. Indi-
cação nº 475/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indi-
ca na forma regimental, seja oficiado à Telefônica / VIVO, para que 
determine ao setor competente, com a máxima urgência, no sentido de 
serem feitos todos os reparos necessários na fiação/cabos telefônicos 
que estão totalmente soltos e largados, estando muito baixos, chegan-
do em alguns pontos a baterem no chão, na Via Ângelo Zanini (à direi-
ta - sentido centro-bairro), Serra Negra, pouco antes da entrada para 
o Loteamento Suiza Park. Indicação nº 477/2015, de autoria do vere-
ador Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado 
à Guarda Civil Municipal, no sentido de aumentar a fiscalização os-
tensiva de trânsito, em todo o município de Serra Negra, visando inibir 
que os motociclistas trafeguem em altíssima velocidade, desrespeitan-
do a sinalização e as normas de trânsito, bem como os motociclistas 
com escapamentos abertos, que causam grandes ruídos que tanto pre-
judicam o sossego público. Indicação nº 478/2015, de autoria do vere-
ador Paulo Sérgio Osti, que indica, na forma regimental, seja oficiado 
à Polícia Militar Municipal, no sentido de aumentar a fiscalização os-
tensiva de trânsito, em todo o município de Serra Negra, visando inibir 
que os motociclistas trafeguem em altíssima velocidade, desrespeitan-
do a sinalização e as normas de trânsito, bem como os motociclistas 
com escapamentos abertos, que causam grandes ruídos que tanto pre-
judicam o sossego público. Indicação nº 492/2015, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, 
estudem as possibilidades de serem fixadas em locais estratégicos do 
município de Serra Negra, informando previamente o dia, horário e 
local em que serão realizadas campanhas visando a doação de sangue 
em nossa cidade, proporcionando a ampla divulgação, considerando 
que a atual falta de divulgação destas importantes e imprescindíveis 
campanhas diminui consideravelmente o número de doadores por fal-
ta de informações. Indicação nº 494/2015, de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, que indica, na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Departamento de Estradas de Rodagem, para que, com a 
máxima urgência, determine ao setor competente, no sentido de se-
rem colocados obstáculos visando melhorar a segurança, bem como 
reforçar a sinalização existente na rotatória existente na Rodovia SP-
360, no trecho entre os municípios de Serra Negra/Amparo (Avenida 
Ariovaldo Viana), que dá acesso à Via Ângelo Zanini e ao Condomínio 
Parque das Vertentes, Serra Negra, vez que naquele local há um acen-
tuado aclive no lado direito (sentido centro-bairro), de modo que se 
os motoristas perderem a direção de seus veículos, haverá graves aci-
dentes no local. Indicação nº 495/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de voltar a ser realizada a limpe-
za das vias públicas (varrição) em todas as ruas do Loteamento Vila 
Dirce, vez que inúmeros moradores do referido loteamento estão re-
clamando que já há vários dias nenhum gari é visto no local, estando as 
ruas muito sujas. Indicação nº 496/2015, de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, que indica, na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem construídas lombadas na Rua Norberto 
Quaglio, vez que os motoristas estão transitando em seus veículos em 
altíssima velocidade no local, o que pode ocasionar gravíssimos aci-
dentes/atropelamentos. Indicação nº 497/2015, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Almeida, que indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de serem feitas as lombadas de terra, na 
Rua Waldemar da Costa Gomes, nos locais onde existiam há pouco 

tempo atrás. Após, foi proferida à leitura da Moção nº 11/2015. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminhamento das 
indicações aos setores competentes para, dentro do possível, serem 
adotadas as medidas cabíveis e, a Moção nº 11/2015, foi incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão ordinária, para discussão e votação. 
Não havendo nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS DE IN-
FORMAÇÕES: Requerimento nº 492/2015, de autoria do vereador 
Paulo Sérgio Osti, 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 competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se o terreno existente na confluência entre as Ruas João 
Batista Bueno e Padre Vitor Coelho de Almeida, nas proximidades do 
número 720 da Rua João Batista Bueno, em frente à rua que dá acesso 
ao Condomínio Costa Azul I, Bairro São Luiz, Serra Negra, onde atu-
almente há uma praça que é cuidada pelos moradores do local, é um 
terreno pertencente à municipalidade, ou seja, público. Caso seja um 
local/terreno público, informar se aquela praça possui denominação 
oficial. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 529/2015, de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, 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, esclareça a esta Casa de 
Leis, por quais motivos não mais está sendo realizada a coleta de lixo 
na “Rua 02” do Loteamento Jardim Paulista, Bairro das Três Barras, 
vez que a coleta do lixo era realizada todas as 2as , 4as e 6as- feiras, e 
ultimamente não é feita a coleta em nenhum dia. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
530/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 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, informe a esta Casa de Leis, de forma discriminada e 
detalhada, qual será a destinação ao município de Serra Negra, pelo 
Ministério do Esporte, no valor total de R$ 390.000,00 (trezentos e 
noventa mil reais) - liberado em duas parcelas de R$ 195.000,00 (cen-
to e noventa e cinco mil reais), vez que o convênio firmado consta que 
a verba deve ser empregada para a “Implantação e Modernização de 
Infraestrutura Esportiva”. Posto em discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 541/2015, de autoria do 
vereador Roberto Sebastião de Almeida, 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 em qual(is) local(is) do município 
de Serra Negra, estão sendo atualmente depositados ou descartados 
os resíduos sólidos provenientes do entulho e demais objetos, infor-
mando o(s) respectivo(s) endereço(s) destes locais, por quem e de que 
forma estão sendo realizados estes serviços de coleta e depósito, bem 
como seja esclarecido se estão sendo efetivamente observadas e cum-
pridas todas as leis de proteção ambiental atualmente vigentes e que 
disponham sobre o assunto. Posto em discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 542/2015, de autoria 
do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que solicita ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem para que, no prazo regimental de 15 
(quinze) dias, informe a esta Casa de Leis quais são as datas previstas 
para o término das obras nas rodovias e estradas que cortam ou são 
utilizadas para acesso ao município de Serra Negra. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimen-
to nº 544/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que 
solicita ao Senhor Prefeito Municipal para que informe a esta Casa de 
Leis, se a rua recentemente aberta, que tem seu início na Estrada Mu-
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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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nicipal Nivaldo Stenghel Lamari e término na divisa/acesso à proprie-
dade de Leonel Paiato Avona (Sitio Nossa Senhora das Dores), Bairro 
da Serra, Serra Negra, no loteamento que vem sendo aberto e infraes-
truturado pelos proprietários Edvaldo Moreira Lopes e Antonio Bia-
zi, possui denominação oficial, bem como seja informado quais os me-
lhoramentos nela existentes. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 545/2015, 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, encaminhe a esta Casa de Leis os seguintes mapas do 
município de Serra Negra, dentro do possível, os mais atualizados: 1) 
Base Cartográfica do município; 2) Bairros; 3) Sistema Viário; 4) Hi-
drografia; 5) Uso de Solo; 6) Serra Negra Sede Base; 7) Serra Negra 
Sede Declividade; 8) Perímetro; 9) Propostas para a área urbana con-
solidada; 10) Propostas para todo o município; 11) Serra Negra sede 
curvas 05 m. Observação: Todos os mapas acima foram elaborados e 
confeccionados pela Prefeitura Municipal de Serra Negra quando da 
apresentação  do Plano  Diretor do Município de Serra Negra. Posto 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 533/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco An-
drade Guerreiro, que solicita consignação em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com a EMPRESA AVATI BRASIL INTERNET 
(Bertoldi S. Soares Telecomunicações Ltda - ME), pelos relevantes 
serviços prestados ao município de Serra Negra, na área de links para 
acesso a internet “Via Rádio”, disponibilizando seus links com tecno-
logia e desempenho, sempre com competência e dedicação, parabeni-
zando pelos imprescindíveis serviços realizados na sede da Câmara 
Municipal de Serra Negra, resolvendo o problema de lentidão da in-
ternet, que há anos vinha atrapalhando as transmissões ao vivo das 
sessões e demais trabalhos legislativos desta Casa de Leis. Também, 
através do presente, a Câmara Municipal de Serra Negra agradece 
imensamente pela generosa cortesia da Empresa Avati Brasil Internet, 
em não cobrar qualquer valor a título de mensalidade pela efetiva uti-
lização do link para acesso à internet, utilizando-se do sistema via rá-
dio, demonstrando que a empresa, bem como seus abnegados e dedi-
cados funcionários, estão muito bem preparados para bem atender, 
com serviços de qualidade, toda a população e o comércio em geral no 
município de Serra Negra. Da decisão desta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos proprietários, funcionários e colaboradores da Em-
presa Avati Brasil Internet. Posto em discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 534/2015, de autoria 
dos vereadores Edson B. O. Marquezini e Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com EDSON RODRIGO OLIVEIRA CUNHA, pela 
sua recente nomeação para a Secretaria de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico de Serra Negra. Acreditamos que o esforçado “Ro-
drigo”, na sua simplicidade, competência, independência e dedicação 
realizará um grande trabalho frente àquela secretaria. Trata-se da 
pessoa certa para a secretaria certa. Da decisão desta Casa requere-
mos mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
535/2015, de autoria do vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que 
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com os proprietários do GÊNESIS HOTÉIS, pelas recentes inaugura-
ções de 02 hotéis no município de Serra Negra, gerando empregos di-
retos e indiretos em nossa cidade, ressaltando que os proprietários 
estão no ramo imobiliário há mais de vinte anos, sempre prestando 
relevantes serviços e excelentes negócios em nosso município.  D a 

decisão desta Casa requeiro mais, seja dada ciência aos proprietários, 
funcionários e colaboradores dos Hotéis Gênesis. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
536/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos pela re-
cente inauguração do ESPAÇO VILLA EVENTTUS em nosso muni-
cípio, um local onde você encontra tudo para realizar o seu evento, 
corporativo ou social, situado na Rua Amparo, número 91. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, seja dada ciência ao senhor Alexandre Ri-
beiro Evangelista, extensivo a todos os empreendedores, parceiros e 
colaboradores do Espaço Villa Eventtus. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimidade (09 votos). Requerimento nº 
543/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para 
com Todos os Advogados de Nosso Município pela comemoração do 
DIA DO ADVOGADO, no dia 11 de agosto de 2015. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada ciência ao Doutor Luciano Cunha, ex-
tensivo a todos os advogados. Posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 votos). REQUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 537/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Pedro Pachioni. Requerimento nº 538/2015, de 
autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Van-
derlei Coracin. Requerimento nº 539/2015, de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo falecimento da senhora Dirce Fachini Beraldi. 
Requerimento nº 540/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Hermaguras Pereira de Lima. Os requerimen-
tos de pesar são de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, sen-
do os mesmos deferidos pelo Presidente, determinando fosse oficiado 
às famílias enlutadas. ORADORES: usaram da palavra os vereadores 
Edson B. O. Marquezini, Paulo Sérgio Osti, Roberto Sebastião de Al-
meida, Ricardo Favero Fioravanti, Eduardo Aparecido Barbosa e De-
métrius Ítalo Franchi. Não havendo mais nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Demé-
trius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, 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 discussão e à votação dos projetos constantes da pauta. I 
– Discussão e votação única da Moção nº 11/2015, de autoria do vere-
ador Eduardo Aparecido Barbosa, propondo, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja aprovada a presente 
“Moção de Congratulações e Aplausos” para com o professor JOSÉ 
ADILSON DOS SANTOS GUERRA, pela sua dedicação e empenho 
na arte de bem ministrar aulas didáticas nas disciplinas de química, 
física, ciências e robótica, demonstrando possuir vasto conhecimento, 
bem como por ter escrito dois importantes livros intitulados “Ensino 
de Ciências” e “Educação Ambiental no Ensino Fundamental”, ambos 
editados pela Novas Edições Acadêmicas, divulgados em vários países 
e publicados na Alemanha, idealizando um trabalho exemplar junto 
com seus alunos. Justificativa: O professor José Adilson dos Santos 
Guerra tem sempre demonstrado muita disciplina e determinação na 
sua profissão, motivo pelo qual merece ser aplaudido. Dessa forma, 
contando com a compreensão dos demais membros desta Casa, pro-
ponho a presente moção de congratulações e aplausos e aguardo sua 
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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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aprovação, com o posterior encaminhamento de cópia ao homenage-
ado. Segue breve currículo do homenageado. Professor José Adilson 
dos Santos Guerra. Nascido em Serra Negra/SP em 19/08/1969. Filho 
de: José Pizi Guerra e Diomar Leme dos Santos Guerra. Sua filha: Lu-
ciene Cardoso Guerra, atualmente com 15 anos de idade, que aliás é 
sua aluna. São seus irmãos: José Almir dos Santos Guerra. Paulo Rogé-
rio dos Santos Guerra, Marcelo Benedito dos Santos Guerra,  Beatriz 
Aparecida dos Santos Guerra. Estudou: E. E. Agrupada do Bairro das 
Palmeiras - Fundamental I, Escola Estadual “Dr. Jovino Silveira” - 
Fundamental II, Colégio Técnico Professor João Carrozzo - Ensino 
Médio, UNIFIA - Amparo/SP - Licenciatura Química, Instituto de 
Ensino Superior de Samambaia - Brasília/DF – Pedagogia, UNINO-
VE - São Paulo/SP - Pós Graduação em Engenharia Ambiental, 
UNICSUL - São Paulo/SP - Mestrado em Ensino de Ciências. Atual-
mente cursa Especialização em Química Pura e Aplicada - Faculdades 
Osvaldo Cruz - São Paulo/SP. Trabalha no Colégio Reino - Serra Ne-
gra/SP, há 12 (doze) anos, nas disciplinas: Química, Física, Ciências e 
Robótica. Trabalha também no Colégio Atuante, que é conveniado 
com o Mackenzie, nas disciplinas Química e Física. Servidor Estadual 
- SP em várias instituições de ensino. Em suas obras sempre cita e di-
vulga o município de Serra Negra, local onde foram realizados os seus 
projetos, com a participação dos alunos do Colégio Reino. Os livros 
são publicados a nível mundial, Editora Nova Edições Acadêmicas, 
com sede na Alemanha. Publicado no mês passado o livro “Ensino de 
Ciências” de autoria do Professor José Adilson dos Santos Guerra, ci-
dadão serrano, editado pela Novas Edições Acadêmicas, divulgado 
em vários países e publicado na Alemanha; aborda o tema “Utilizando 
a pedagogia de projetos para ensinar Ciências no Ensino Fundamental 
II” que também é sua dissertação de mestrado da Universidade Cru-
zeiro do Sul, vem enriquecer a literatura de nossa cidade, pois ele foi 
idealizado a partir de um trabalho elaborado por um grupo de alunos 
do Colégio Reino, onde o professor leciona há 12 anos. A literatura é 
de fácil compreensão e se constitui de um riquíssimo trabalho que 
pode contribuir para pesquisas e trabalhos dos estudantes. Publicado 
em novembro de 2014 o livro “Educação Ambiental no Ensino Funda-
mental”, de autoria do Professor José Adilson dos Santos Guerra, cida-
dão serrano, editado pela Novas Edições Acadêmicas e divulgado em 
vários países e publicado na Alemanha, desenvolve projetos de Ciên-
cias para despertar a Educação Ambiental com grupos de alunos do 
Ensino Fundamental II. O livro foi desenvolvido com alunos do Colé-
gio Reino sendo também trabalho de pós-graduação em Engenharia 
Ambiental realizada pelo professor na Universidade Nove de Julho. 
Trata-se de um livro muito útil para pesquisas cujo conteúdo propor-
ciona ampliação de conhecimentos no que se refere ao trato ambien-
tal. Posta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade (09 
votos). Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo 
prazo de 10 (dez) minutos para que o homenageado – Professor José 
Adilson dos Santos Guerra, que estava presente no plenário acompa-
nhando esta sessão, fosse cumprimentado e para ser feita a sessão de 
fotos. II – Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 
nº 10/2015, de autoria do vereador Danilo Francisco Andrade Guer-
reiro, que concede o Título Honorífico de “Cidadão Serrano” ao Ex-
celentíssimo Senhor Doutor JOSÉ RENATO NALINI. Primeiramente 
foi proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça 
e Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). III - 1ª Discussão e votação do projeto de lei nº 
46/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, bem como assinar os respectivos termos aditivos posteriores, 

visando o recebimento de recursos financeiros para a realização de 
obras, projetos, eventos, programas e campanhas. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguintes Comis-
sões: a) de Justiça e Redação e, b) de Finanças e Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). IV - 2ª 
Discussão e votação do projeto de lei nº 40/2015, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de Almeida, que dispõe sobre a instituição de 
campanha educativa para conscientização da população sobre o tema 
“MAIO AMARELO” para evitar e baixar os altos índices de mortes e 
acidentes no trânsito, conforme especifica e dá outras providências. 
Primeiramente foi proferida à leitura na Emenda Modificativa nº 
19/2015, de autoria do vereador Demétrius Ítalo Franchi, que modifica 
as disposições do artigo 7º, e suprime o artigo 5º, ambos do projeto de 
lei nº 40/2015. Posta em discussão e votação, foi aprovada por unani-
midade (09 votos). Após, passou-se à 2ª discussão do projeto de lei nº 
40/2015, devidamente emendado, de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que dispõe sobre a instituição de campanha 
educativa para conscientização da população sobre o tema “MAIO 
AMARELO” para evitar e baixar os altos índices de mortes e acidentes 
no trânsito, conforme especifica e dá outras providências. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos). V - 
Discussão e votação única do projeto de resolução nº 02/2015, de au-
toria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Estância de Serra 
Negra/SP, que dispõe sobre a criação de Comissão de Representação, 
com o fim de representar a Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra, na busca de recursos públicos para investimento 
no Município de Serra Negra/SP, na cidade de Brasília/DF, durante os 
dias 11 de agosto de 2015 a 14 de agosto de 2015. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e 
Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). VI - Discussão e votação única do projeto de resolução 
nº 03/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra/SP, que dispõe sobre a criação de Comissão de 
Representação, com o fim de representar a Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Serra Negra na cidade de Brasília/DF, na bus-
ca de recursos públicos para investimento no Município de Serra Ne-
gra/SP e para participarem do evento “Marcha dos Vereadores 2015”, 
promovido pela UVB - União dos Vereadores do Brasil, durante os 
dias 18 de agosto de 2015 a 21 de agosto de 2015. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e 
Redação. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram 
da palavra os vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Eduardo Apare-
cido Barbosa e Roberto Sebastião de Almeida. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo 
a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada no dia 17 de agosto de 2015, segunda-fei-
ra, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão às 
22h50min, Para constar eu, (a) vereador José Luiz Bertevello, Secretá-
rio da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a assinatura por todos os edis desta Casa, 
ressaltando que, em virtude de problemas técnicos, esta sessão encon-
tra-se parcialmente registrada em áudio e vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câ-
mara 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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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SERRA 

NEGRA SP CMDCA
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCESSO 

ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR GESTÃO 2016/2019

EDITAL 01/2015 CMDCA

Em cumprimento ao Edital 01/2015 CMDCA Serra Negra SP, tor-
na-se público a relação dos candidatos em definitivo aprovados para 
o processo final eleitoral.

Relação dos Candidatos

Candidato(a)

Damiana  de A. Guaratti – RG.29.725.997-0

Débora Ap. Macioni – RG.47.337.815-2

Elizabeth A. K. Nascimento – RG.8.155.223-3

Joice Invencione – RG.40.320.618-2

José G. L. R. Foster – RG.54.135.669-0

José Maria Valentino – RG. 13.126.157-5

Juçara Perez – RG.17.244.886-4

Leila W. A. Paro – RG.28.201.203-5

Lucas Cabreira Vieira – RG.42.869.052-X

Maria V. G. de Oliveira – RG.17.810.878-9

Najara B. P. Mainente – RG.40.788.454-3

Rosangela Ap. G. Oliveira - RG.27.131.225-7

Silvana Ap. B. de Lima – RG.17.288.897-9

Ticiane M. Ramalho – RG.32.269.150-3

Zenaide M. Piffer – RG. 6.697.433-1

Informamos ainda que as regras da campanha e da propaganda 
eleitoral estão definidas no item 11, parágrafos 11.1 a 11.12 - Edital 
CMDCA 01/2015.

Comissão Eleitoral - Conselho Tutelar
CMDCA –Serra Negra SP

19 de Agosto de 2015

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE 
COMPRAS, 

CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 09/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 02/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAR-

NES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.
Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, de um lado a PREFEI-

TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, 
sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefei-
to Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato 
denominada simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão 
Presencial nº 02/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) 
item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e 
ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Munici-
pal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 
presente ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convoca-
tório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-
TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 
fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: EMPORIO PEIXE BOM LTDA ME 
CNPJ nº: 17.090.767/0001-51
Endereço: AV NEWTON PRADO, 3697 – CENTRO – PIRASSU-

NUNGA – S.P. – CEP: 13.631-045
Telefone: 19-3055-2001
Representada por: ADRIANO DEVITTE SPOLJARIC

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca Preço 
U n i t 
(R$)

Preço Total 
(R$)

06 10.000 CARNE DE PEIXE 
CAÇÃO (POSTAS) 
PACOTES DE 10 
KG: Íntegros, lim-
pos, eviscerados, 
livres de espinhos, 
escamas ou resíduos 
de vísceras, peixes 
cartilaginosos. O 
peixe deve ser con-
gelado, armazena-
do e entregue em 
temperatura igual 
ou inferior a -15°C. 
Embalagem primá-
ria: saco polietile-
no, atóxico, trans-
parente, resistente, 
vedado hermetica-
mente. Rotulado de 
acordo com a legis-
lação vigente.

Só Peixe 12,04 120.400,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 
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O Prefeito Municipal, o 
Vice-Prefeito e a secretária da 
Educação e Cultura entrega-
ram na manhã de sexta-feira 
(13), o kit escolar nas Escolas 
Municipais.

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 

ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 

da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-

sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 02/2015, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

120.400,00 (Cento e vinte mil e quatrocentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 

de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-
zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 11 de Fevereiro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) EMPO-
RIO PEIXE BOM LTDA ME ADRIANO DEVITTE SPOLJARIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 09/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 02/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAR-

NES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.
Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, de um lado a PREFEI-

TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, 
sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefei-
to Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato 
denominada simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão 
Presencial nº 02/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) 
item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e 
ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Munici-
pal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 
presente ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato convoca-
tório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-
TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 
fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: LUIZ CARLOS SALGUEIRO 
CNPJ nº: 59.328.567/0001-34
Endereço: AV SAPOPEMBA, 1904 – VL PAULINA – SÃO PAU-

LO – S.P. – CEP: 03.345-001
Telefone: 11-2965-2902
Representada por: LUIZ CARLOS SALGUEIRO

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca Preço 
U n i t 
(R$)

Preço Total 
(R$)

06 21.000 CARNE BOVINA 
(ACÉM MOÍDO) 
PACOTES DE 5 KG: 
Carne moída e con-
gelada proveniente 
de machos de espécie 
bovina, sadios, abati-
dos sob inspeção ve-
terinária, carne com 
sabor e cheiro carac-
terísticos, isenta de 
tecidos inferiores tais 
como cartilagem, 
ossos, aponevroses, 
tendões, coágulos e 
nodos linfáticos. A 
porcentagem de gor-
dura não poderá ser 
superior a 8%. Em-
balagem primária: 
saco de polietileno, 
atóxico, resistente 
e termossoldado, 
contendo rotulagem 
com tabela nutricio-
nal, data de validade, 
data de fabricação, 
registro nos órgãos 
de fiscalização com-
petentes. Tempera-
tura de entrega: en-
tre -12°C e -18°C.

Salgueiro 8,79 184.590,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 

Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 

ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 

da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-

sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 02/2015, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
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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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firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

184.590,00 (Cento e oitenta e quatro mil quinhentos e noventa reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 

de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-
zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 11 de Fevereiro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) LUIZ 
CARLOS SALGUEIRO LUIZ CARLOS SALGUEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 09/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 02/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAR-

NES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.
     Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, 

de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO 
FRANCHI, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 02/2015, e de outro lado, a em-
presa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DE-
TENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre 
si, justo e avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições estabeleci-
das no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-
TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 
fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME 
CNPJ nº: 21.488.453/0001-89
Endereço: RUA DR LUIZ ARANTES DANTAS, 273 – B RIBEI-

RAO DO MEIO – SOCORRO – SP – CEP: 13.960-000
Telefone: 19-3895-1100
Representada por: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca Preço 
U n i t 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 10.000 CARNE DE FRAN-
GO COXA E SOBRE 
COXA PACOTE DE 
ATÉ 2 KG: sem adição 
de tempero e água em 
excesso. Coxa e so-
bre coxa de frango, 
congelado em tempe-
ratura entre -12°C e 
-18°C, livre de aparas, 
com no máximo 10% 
de gordura, cor ama-
relo rosada, isenta de 
sujidades, parasitas 
e larvas. Embalagem 
primária de polieti-
leno, com registro de 
inspeção sanitária, 
dados do fabricante, 
informação nutri-
cional, especificação 
do produto e data de 
vencimento estampa-
do na embalagem.

Vale Sul 3,99 39.900,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 

Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 

ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 

da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-

sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 02/2015, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

39.900,00 (Trinta e nove mil e novecentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 

de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-
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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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zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-

trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 11 de Fevereiro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) MARIA 
LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME MARIA LUIZA DE SOUZA 
MAZZOLINI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 09/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 02/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAR-

NES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.
     Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, 

de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO 
FRANCHI, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 02/2015, e de outro lado, a em-
presa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DE-
TENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre 
si, justo e avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições estabeleci-
das no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-
TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 
fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI-
CIOS EIRELI EPP 

CNPJ nº: 00.498.571/0001-06
Endereço: RUA JACQUES BLANCHE, 107 – VL BUENOS AI-

RES – SÃO PAULO – SP – CEP: 03.624-110
Telefone: 11-2104-8222
Representada por: JOSUE TAVARES DE CARVALHO

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca Preço 
U n i t 
(R$)

Preço To-
tal (R$)

01 6000 SALSICHA HOT DOG 
PACOTE DE 3 KG: con-
gelada em temperatura 
entre -12°C e -18°C, emba-
lagem a vácuo oriunda de 
carne bovina, carne me-
canicamente separada de 
frango, carne mecanica-
mente separada de peru, 
miúdos suínos, gordura 
suína, água, proteína de 
soja, fécula de mandioca, 
sal, maltodextrina, condi-
mentos naturais (alho em 
pó, cebola em pó, coentro 
em pó, extrato de alecrim, 
páprica doce em pó), re-
gulador de acidez lactato 
de sódio (INS 325), con-
servadores nitrato (INS 
251), antioxidante eritor-
bato de sódio (INS 316), 
estabilizantes tripolifos-
fato de sódio (INS 451l) e 
polifosfato de sódio (INS 
452l), aroma natural de fu-
maça e noz moscada, co-
rante natural de urucum 
(160B). Contendo rotula-
gem, registro no SIF/SISP 
ou equivalente, dados do 
fabricante. Embalagem 
primária: saco de polie-
tileno, à vácuo, flexível, 
resistente ao transporte e 
armazenamento.

Maná 3,85 23.100,00

03 10.000 CARNE DE FRANGO 
(FRANGO INTEIRO), 
UNIDADE: sem adição 
de tempero e água em 
excesso. Frango inteiro, 
congelado em tempera-
tura entre -12°C e -18°C, 
livre de aparas, isento de 
sujidades, parasitas e lar-
vas, com no máximo 10% 
de gordura, cor amarelo 
rosada. Embalagem pri-
mária de polietileno, com 
registro de inspeção sani-
tária, dados do fabricante, 
informação nutricional, 
especificação do produto 
e data de vencimento es-
tampado na embalagem.

BR - 
Aves

3,99 39.900,00

TO -
TAL

63.000,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 

Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
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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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de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 

ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 

da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-

sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 02/2015, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

63.000,00 (Sessenta e tres mil reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 

de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-
zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 11 de Fevereiro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) PERFIL 
JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP JO-
SUE TAVARES DE CARVALHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 09/2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 02/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAR-

NES EM GERAL PARA MERENDA ESCOLAR.
     Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2015, 

de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO 
FRANCHI, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 02/2015, e de outro lado, a em-
presa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DE-
TENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre 
si, justo e avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições estabeleci-
das no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-

servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETEN-
TOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de 
fornecimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI 
CNPJ nº: 03.630.083/0001-90
Endereço: RUA NAGIB MATTE MARHEJ, 685 – JARDIM SUE-

CIA – MOGI GUAÇU – S.P. – CEP: 13.848-390
Telefone: 19-3891-3955
Representada por: MILAD NEHMEH

Item Q u a n t . 
Estima-
da

Descrição Marca Preço 
U n i t 
(R$)

Preço Total 
(R$)

04 21.000 CARNE BOVINA 
(ACÉM EM CUBOS) 
PACOTE DE 5 KG: 
Carne congelada pro-
veniente de machos 
de espécie bovina, 
sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, 
carne com sabor e 
cheiro característi-
cos, isenta de tecidos 
inferiores tais como 
cartilagem, ossos, 
aponevroses, ten-
dões, coágulos e no-
dos linfáticos. A por-
centagem de gordura 
não poderá ser supe-
rior a 8%. Embalagem 
primária: saco de 
polietileno, atóxico, 
resistente e termos-
soldado, contendo 
rotulagem com tabela 
nutricional, data de 
validade, data de fa-
bricação, registro nos 
órgãos de fiscalização 
competentes. Tempe-
ratura de entrega: en-
tre -12°C e -18°C.

F r i g o -
bon

9,74 204.540,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no 

Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários 

ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 

da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-

sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 02/2015, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

204.540,00 (Duzentos e quatro mil quinhentos e quarenta reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
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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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Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso 

de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuí-
zo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra Ne-
gra, 11 de Fevereiro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) M. NEHMEH 
ENTREPOSTO DE CARNES – EIRELI MILAD NEHMEH

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES 

- EIRELI.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA 

MERENDA ESCOLAR.
VALOR REALINHADO – ACEM EM CUBOS R$ 11,10
DATA – 11/06/2015

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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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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PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS E 
ADITAMENTOS - EXERCÍCIO 2015

CONTRATANTE: CICAP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIR-
CUITO DAS ÁGUAS PAULISTA. CONTRATO: 002/2015

CONTRATADA: AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA – VALOR 
R$ 18.000,00 – PRAZO: 365 DIAS – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL – 
ETANOL E/OU GASOLINA PARA O CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO TURÍSTICO 
DO CIRCUITO DAS ÁGUAS PAULISTA. 

CONTRATANTE: CICAP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIR-
CUITO DAS ÁGUAS PAULISTA. ADITAMENTO: 001/2015

CONTRATADA: C. R. MOREIRA INTERNET ME – VALOR 
R$ 3.360,00 – PRAZO: 365 DIAS – OBJETO: TERMO DE ADITA-
MENTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOSPEDAGEM, 
SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DO SITE DO CIRCUITO DAS 
ÁGUAS PAULISTA

Antônio Luigi Ítalo Franchi
Presidente do Consórcio 

Decreto no 4.422 de 17 de agosto de 2015

(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 3.804, de 15 de 
dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), para reforço das dotações orça-
mentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.800,00
01.01.04.122.0002.2.002.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.400,00
04.01.12.361.0005.2.006.339039.05 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 10.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339039.05 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 30.000,00
04.01.13.392.0008.2.011.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 2.400,00
04.01.13.392.0008.2.011.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.500,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01 
Material de consumo   R$ 30.600,00
13.01.15.452.0018.2.023.449051.01 
Obras e instalações   R$ 1.300,00

Total     R$ 85.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto 
correrão por conta da anulação parcial das dotações orçamentárias 
abaixo:

01.01.04.122.0002.2.002.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 4.200,00
03.01.08.241.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 6.900,00
04.01.12.363.0005.2.007.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 900,00
04.01.12.363.0005.2.007.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 8.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339036.05 
Serv. terceiros – Pessoa Física  R$ 40.000,00
06.01.04.122.0010.0.001.339091.01 
Sentenças Judiciais   R$ 25.000,00

Total     R$ 85.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 17 
de agosto de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

Juliana Moraes Dalonso
- Secretária em exercício -

Decreto no 4.423 de 18 de agosto de 2015

(Abre um crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 3.849, de 18 de 
agosto de 2015,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), destinado à Secretaria Municipal da Saú-
de, visando atender despesas com serviços profissionais de pessoa ju-
rídica.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto 
correrão por conta do superávit financeiro apurado no exercício ante-
rior, através do recurso federal – Gestão SUS.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 18 
de agosto de 2015
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

Juliana Moraes Dalonso
- Secretária em exercício -

Lei nº. 3.848 de 18 de agosto de 2015

Projeto de Lei nº 46/2015
           
(Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Secreta-

ria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como, assinar os respectivos 
Termos Aditivos posteriores, visando o recebimento de recursos fi-
nanceiros para a realização de obras, projetos, eventos, programas e 
campanhas.

Art. 2º. O instrumento que formaliza o respectivo convênio conte-
rá as obrigações, limites e demais características da cooperação a ser 
firmado entre os partícipes.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
créditos especiais a serem abertos posteriormente.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 18 
de agosto de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

Juliana Moraes Dalonso
- Secretária em exercício -

Lei nº. 3.849 de 18 de agosto de 2015

Projeto de Lei nº 47/2015
           
(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 
destinado à Secretaria Municipal da Saúde, visando atender despesas 
com serviços profissionais de pessoa jurídica.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei corre-
rão por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, 
através do recurso federal – Gestão SUS.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 18 

de agosto de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

Juliana Moraes Dalonso
- Secretária em exercício -

Lei Complementar nº. 149 
de 18 de agosto de 2015

Projeto de Lei Complementar nº 4/2015

(Dispõe sobre alterações no Código Tributário Municipal)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O caput do artigo 142, da Lei Complementar nº 15, de 3 
de dezembro de 1997, alterado pela Lei Complementar 110, de 9 de 
dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 142 - Os créditos inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou 
não, poderão ser liquidados parceladamente em até 60 (sessenta) 
prestações mensais e sucessivas acrescidos de multa, juros e correção, 
na forma do artigo 114.” (NR)

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 18 
de agosto de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.

Juliana Moraes Dalonso
- Secretária em exercício -
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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, 21 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 450 16

Serra Negra vai ao ar dia 30 no programa 
Turismo e Aventura do SBT

Equipe do Programa Turismo e 
Aventura, do SBT, esteve presente 
no último domingo (16) realizando 
os trabalhos de gravação que visam 
divulgar o turismo da nossa cidade e 
região.

 O programa vai ao ar no próximo 
dia 30 de agosto, às 7h30min., o qual 
pretende atingir mais de 6 milhões de 
domicílios em território nacional.

 Para o secretário de Turismo e 
desenvolvimento, Edson Rodrigues, 
“acompanhamos as gravações nos 
principais pontos turísticos da cidade 
e Serra Negra está cada vez mais nas 
pautas de turismo da grande mídia, 
uma vez que oferece excelente infra-
estrutura turística, como hotéis, pou-
sadas, restaurantes e lazer para rece-
ber os nossos visitantes”, ressaltou.

Para participar das 
atividades você deverá 
entrar em contato com 
a secretaria Munici-
pal de Esportes no fone 
(19)3892-8435.

Turmas da Terceira 
idade, terças e quintas-
-feiras, das 8h às 9h.

Turmas de Alonga-
mento, segundas e quar-
tas-feiras, das 8h às 9h. 

 A Prefeitura Municipal por meio da secretaria de Esportes 
promove o bem estar com a turma da Terceira Idade
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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, 21 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 450 17

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria da Educação e 
Cultura com apoio e orga-
nização da Escola Profissio-
nalizante “José Franco de 
Godoy”  promovem gratui-
tamente diversos cursos no 
mês de agosto. 
 São eles:
- Auxiliar de Cozinha 
(início dia 17); 
- Designer de sobrancelha 
e Renna; 
- Maquiagem; 
- Manicure, Pedicure, 
unhas artísticas; 
- Panificação, confeitaria; 
- Mini bolo decorado 
(aula de cup cake rechea-
do e decorado em 3D); 

 
O Mercado Cultural José Pedro Salomão 

será a sede da 3ª Mostra de Orquídeas nos 
dias 12 e 13 de Setembro, das 10h às 18h. O 
evento recebe o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, do Sindicato Rural de 
Serra negra/SENAR-SP e do Programa de 
Ação Cultural (PROAC), da Secretaria da 
Cultura do Estado de São Paulo, e pretende 
atrair o público apaixonado por flores. 

3ª Mostra de Orquídeas de Serra Negra 
acontecerá nos dias 12 e 13 de Setembro

Novas turmas dos cursos da Escola 
Profissionalizante estão sendo formadas 

em Agosto
- Salgados assados; 
- Assistente Administra-
tivo; 
- Doces Finos.

 Informações podem ser 
adquiridas no fone (19) 
3842-2496 ou ir pessoal-
mente na Escola Profissio-
nalizante da Praça Lions, ao 
lado do Postão de Saúde.
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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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A Prefeitura Municipal recebeu a instalação de uma chamada Es-
tação Meteorológica Automática - EMA, que serve para monitorar a 
chuva, temperatura do ar e umidade relativa do ar, estes são os dados 
coletados e armazenados pela Estação Meteorológica, já em funcio-
namento, na área verde do Centro Esportivo Dr. Mario Perieira dos 
Santos -  popularmente conhecido como Discão, em Serra Negra.

Com a instalação, o município passa a contar com informações so-
bre sua situação climática, em tempo real, disponibilizando dados via 
Internet (www.ciiagro.org.br/ema), a cada 20 e 60 minutos, basta se-
lecionar Serra Negra no campo Estação Meteorológica para obter as 
informações. Os sensores são conectados a um ‘datalogger’, progra-

Estação meteorológica é instalada em 
Serra Negra

mado para leitura a cada 10 segundos. O equipamento foi adquirido 
com recursos do Fehidro (Comitê PCJ) por meio da Fundag e Instituto 
Agronômico de Campinas, com o objetivo de efetuar um monitora-
mento agroambiental contínuo dos parâmetros meteorológicos e, as-
sim, dar subsídios e suportes para a geração de tecnologia, prestação 
de serviços, principalmente, às atividades do agronegócio. 

Romilson Yamamura, técnico de apoio à pesquisa científica do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC), ressalta a importância des-
tas informações, também, para a um melhor desempenho de setores 
como o da Defesa Civil, Turismo e Saúde. E completa, “a partir desse 
momento passamos a ter um dado histórico do município e o mesmo 
servirá de base para futuras pesquisas, além de utilidade pública a De-
fesa Civil”. 

Para o coordenador da Defesa Civil,  “nossa cidade só tem a ga-
nhar com a instalação desse aparelho dada a evolução da tecnologia, 
uma vez que em Serra Negra temos 14 áreas de risco mapeadas, em 
virtude da região montanhosa que se encontra, e esses índices serão 
relevantes no trabalho de prevenção”, alertou. 

 Inicialmente, os boletins serão disponibilizados no site do Cen-
tro Integrado de Informações Meteorológicas (www.ciiagro.sp.gov.
br). De acordo com o Técnico de Apoio à Pesquisa do IAC, Romilson 
Yamamura, estações meteorológicas semelhantes estão sendo insta-
ladas ao longo da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, a pedido do Consórcio PCJ, para auxiliar na gestão integrada 
e monitoramento hidrometeorológico desta região. Ao todo serão ins-
taladas mais 33 estações meteorológicas e, com o novo projeto a ideia 
é atingir 50 Estações automáticas para futuras pesquisas.

 Quem não pagou os Impostos dos exercí-
cios passados  pode parcelar a dívida em até 60 
meses. De acordo com o secretário municipal 
da Fazenda, Marcelo Albertini, a expectativa 
é beneficiar o número maior de inadimplentes, 
pois até o momento o parcelamento era de 36 
meses.A previsão foi autorizada por meio da 
Lei de n. 149 de 18 de Agosto de 2015.

Os interessados devem procurar o setor de 
Dívida Ativa na de segundas à sextas-feiras das 
e 13h às 18h, no Paço Municipal ou  por meio do  
endereço do site da Prefeitura de Serra Negra 
(www.serranegra.sp.gov.br) , no espaço da se-
cretaria municipal da Fazenda.

Impostos atrasados 
podem ser pago 
em até 60 vezes
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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, 21 de agosto de 2015 - Ani VIII - nº 450 19
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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
S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 424
20

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