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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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Campanha de Arrecadação do Agasalho 
2015 recebeu cobertores e dará 

continuidade no mês de julho

Circuito das 
Águas Paulista 

recebe novo 
Catálogo 

Turístico lançado 
pelo SEBRAE

Vigilância em Saúde Ambiental 
trabalha no projeto “Próximo 

Verão sem Dengue”

Prazo para alistamento militar 
termina dia 30 de junho

Prefeitura faz pagamento de 
R$426mil para Saúde do Município
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fisioterapeuta, psicóloga, fo-
noaudióloga, terapeuta ocu-
pacional, coordenador peda-
gógico e nutricionista.
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A prefeitura de Serra Negra in-
forma que os jovens do sexo mas-
culino que farão 18 anos de idade 
em 2015 têm até o dia 30 de junho 
para se alistar na Junta de Serviço 
Militar mais próxima. O proce-
dimento é obrigatório a todos os 
brasileiros do sexo masculino.

Para realizar o alistamento o jo-
vem deve comparecer a Junta Mili-
tar do município, localizada na Rua 

Coronel Estevão Franco de Godoy 
n.45, munido dos seguintes docu-
mentos: duas fotos recentes 3x4, 
Certidão de Nascimento, com-
provante de residência, RG, CPF 
e Declaração Escolar (originais e 
cópia). O horário de atendimento 
é de quarta e quinta-feira das 7h às 
11h.

O jovem que não se alista fica 
sem o comprovante de serviço ou 

dispensa militar, isso implica na 
retirada de documentos pessoais, 
tais como, CPF, título de eleitor, 
passaporte, RG, além de não poder 
trabalhar com carteira registrada e 
nem mesmo realizar matrícula em 
universidades.

Maiores informações os inte-
ressados podem ligar para a Junta 
Militar de Serra Negra no fone (19) 
3842-2005 r.24.

Na última quinta-feira(18) foi 
realizado na Casa da Cultura um 
Workshop de guitarra e baixo 
para o público da guarda mirim. 
Parceria com a Diretoria de Cul-

tura e Prefeitura Municipal de 
Serra Negra. Segundo o pales-
trante prof. Luis Fernando Ron-
catti Bonfim, conhecido como 
Nando, “as crianças são muito es-

pirituosas”, ressaltou. Agradeceu 
e parabenizou a toda diretoria e 
a professora Karina Zeferino Ro-
drigues.

foto ilustrativa

Prazo para alistamento militar termina dia 30 de junho

Workshop de guitarra e baixo
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lar, os estudantes receberam 
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Os materiais contidos no kit 
variam de acordo com as sé-
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de o maternal até a primeira 
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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.
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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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A Prefeitura Municipal promoveu hoje, 23 
de junho, às 9h, no gabinete do prefeito, um 
café da manhã para agradecimentos das doa-
ções à Campanha do Agasalho 2015.

A Campanha do agasalho acontece anu-
almente na cidade de Serra Negra, e tem a 
organização presidente e primeira-dama do 
Fundo Social de Solidariedade que está a 
frente do projeto há 7 anos. Hoje fez um agra-
decimento especial àqueles que apoiaram e 
participaram da campanha, ou seja, todas as 
secretarias municipais da prefeitura, parce-
ria com os bombeiros, polícia militar, polícia 
civil, Sabesp, guarda municipal, escolas mu-
nicipais, estaduais e particulares, transporta-
dora Expresso Duda, comércio local, bancos, 
igrejas, funcionários da prefeitura, assessores 
e a população serranegrense.

“Agradecemos a cada um de vocês pelo 
acolhimento, participação, garra e acima de 
tudo, reconhecimento do nosso projeto, do 
nosso trabalho, uma vez que é muito grati-
ficante obter um resultado de sucesso. Gos-
to de dizer que Serra Negra trabalha com a 
união das pessoas”, ressaltou a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade.

Neste ano foram arrecadadas 15.000 pe-
ças e 165 cobertores, metade das doações em 
2014, doados pelos Bancos do Brasil (Agência 
9 de Julho e Agência Monsenhor Manzini), 

Campanha de Arrecadação do Agasalho 
2015 recebeu cobertores e dará 

continuidade no mês de julho
Banco Santander, Banco Caixa Econômica 
Federal e Secretarias Municipais.

Segundo a presidente e primeira-dama, 
a Campanha não está sendo encerrada, uma 
vez que o nosso inverno está apenas come-
çando. “A campanha deverá continuar en-
quanto tivermos pessoas solicitando. Desde o 
dia da arrecadação que aconteceu em Maio 
deste ano, já entregamos quase 300 malotes 
de peças de roupas e aproximadamente 600 

cobertores, sendo uma média de dois cober-
tores por família e continuamos o trabalho 
entregando e também recebendo e buscando 
doações, é uma atividade que não para nun-
ca”, afirmou com contentamento. 

O munícipe que quiser realizar doações e 
necessitar de peças da campanha poderá en-
tregar e retirar na sede do Fundo Social, situ-
ada na Av. João Gerosa, 98. O telefone para 
informações é o (19)3842-2466.

 Dando continuidade ao projeto 
“Próximo Verão sem Dengue”, a equi-
pe Municipal da Vigilância em Saúde 
Ambiental seguirá o inverno todo 
orientando, distribuindo material in-
formativo nas escolas municipais, es-
taduais e particulares do nosso muni-
cípio. Colabore você também!!!!

Telefone 
para denúncias 

(anônimas) 3842-2005 - 
ramal 28

Vigilância em Saúde Ambiental trabalha no 
projeto “Próximo Verão sem Dengue”
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R$500,00 para cada Prin-
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que somos uma cidade 
turística e que a Corte de 
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“O carnaval é uma 
festa grandiosa e a Corte 
é o quarteto da alegria na 
passarela para transmitir 
o espírito da descontra-
ção e do contentamento 
do nosso Carnaval Bem 
Legal de Serra Negra”, 
frisou o Chefe do Execu-
tivo.

O Rei Momo elei-
to foi Ivair Dei Santi, a 
rainha Karina Zeferino 
Rodrigues e as faixas de 
Princesa foram para as 
irmãs Joselaine Edmara 
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O Fundo Social de 
Solidariedade irá promover 
cursos de Ovos de Páscoa 
em sua sede local. Para as 
turmas de fevereiro serão 
nos dias 23,24 e 25  e outra 
turma nos dias 02,03 e 04 de 
Março, ambos das 18h30 às 
21h30, com a instrutora Efigê-
nia Vincenzuto. E no dia 05 de 
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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA.

Aos quinze dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, às 
19h30min, foi procedida à verificação de presença dos vereadores na 
20ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, 
verificando-se estarem presentes os vereadores Danilo Francisco An-
drade Guerreiro e Nestor de Toledo Marchi, com as ausências dos de-
mais vereadores que compõem o Poder Legislativo do Município de 
Serra Negra/SP. Não havendo número regimental para a abertura da 
sessão, conforme disposto no § 2º, do artigo 103, do Regimento Inter-
no da Casa, aguardou-se o prazo de quinze minutos para nova verifi-
cação de presença. Realizada novamente a verificação de presença, 
constatou-se a presença dos vereadores Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Eduardo Aparecido Barbosa, 
Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo Marchi, Pau-
lo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Al-
meida e Wagner da Silva Del Buono; com as ausências justificadas, por 
motivo de saúde, dos vereadores Edson B. O. Marquezini e José Luiz 
Bertevello. Havendo número regimental, a Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Serra Negra/SP, realizou em sua sede localiza-
da na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta cidade, sob a Presidência do vereador Da-
nilo Francisco Andrade Guerreiro, e secretariando os trabalhos o ve-
reador Nestor de Toledo Marchi, sua 20ª Sessão Ordinária, da 03ª Ses-
são Legislativa, da 16ª Legislatura. Havendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após, passou-se 
ao EXPEDIENTE: onde foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, 
por unanimidade (08 votos), as seguintes atas: 1) ata da 19ª sessão or-
dinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 08 
de junho de 2015; e 2) ata da 14ª sessão extraordinária, da 03ª sessão 
legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 08 de junho de 2015. EX-
PEDIENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 
505/2015, em resposta ao requerimento nº 354/2015, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del Buono, apresentando as informações 
solicitadas referentes ao lançamento complementar de IPTU de al-
guns imóveis localizados no Município de Serra Negra, no sentido de 
que a Prefeitura Municipal vem lançando o IPTU para ser seguida a 
regra do Código Tributário Municipal e Federal, de modo que os pra-
zos de pagamento são contados a partir da notificação de lançamento, 
que estão sendo realizados neste exercício de 2015, não sendo possível 
transferir o pagamento para o exercício de 2016. As fiscalizações estão 
sendo realizadas através de vistorias “in-loco”, com o comparecimen-
to dos fiscais nos imóveis e através do software Google Earth e, caso 
não ocorra o pagamento, a penalidade prevista é a inscrição do valor 
em divida ativa e execução fiscal. Ofício nº 507/2015, em resposta ao 
requerimento nº 364/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, informando que os exames de “Teste da Linguinha” são 
realizados no Município de Serra Negra/SP a qualquer usuário que 
optar pelos serviços do SUS, oferecidos gratuitamente na Unidade 
Básica de Saúde Dr. “Firmino H. Cavenaghi”, às terças-feiras. Esclare-
ce por fim, que não serão adotadas outras providências com relação à 
realização do “Teste da Linguinha”, tendo em vista que o mesmo já é 
realizado. Ofício nº 507/2015, em resposta ao requerimento nº 
365/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, infor-
mando que os exames de “Teste da Orelhinha” são realizados no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP a qualquer usuário que optar pelos serviços 
do SUS, oferecidos gratuitamente na Unidade Básica de Saúde Dr. 
“Firmino H. Cavenaghi”, às terças-feiras. Esclarece por fim, que não 

serão adotadas outras providências com relação à realização do “Tes-
te da Orelhinha”, tendo em vista que o mesmo já é realizado. Ofício nº 
503/2015, em resposta ao requerimento nº 366/2015, de autoria do 
vereador Eduardo Aparecido Barbosa, informando que a via que tem 
seu início à esquerda da Rua Lauro Saragiotto, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, que dá acesso à propriedade do senhor Ademir Mar-
chi, foi vistoriada pelo Agente de Fiscalização e em contato com o 
proprietário do imóvel, constatou-se ser uma Rua Municipal que dá 
acesso a 03 (três) propriedades, com a extensão aproximada de 100 
(cem) metros. Informa ainda, que em um trecho de aproximadamente 
30 (trinta) metros, a referida via possui pavimentação asfáltica, guia e 
sarjeta, rede de energia elétrica e rede de abastecimento de água, o 
restante da via não possui nenhuma infraestrutura e, até a presente 
data, não possui denominação oficial. Ofício nº 506/2015, em resposta 
ao requerimento nº 376/2015, de autoria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, encaminhando as informações solicitadas com relação à 
reforma do Posto de Saúde da Família do Alto das Palmeiras, esclare-
cendo que as obras estão paralisadas em virtude de rescisão contratu-
al com a empreiteira. Por diversas vezes a empresa foi notificada para 
que cumprisse o cronograma de execução da obra, razão pela qual o 
contrato está sendo rescindido.  O valor total da reforma é de R$ 
349.800,00 (trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais), sendo 
pago, até o momento, a quantia de R$ 78.358,54 (setenta e oito mil, 
trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), não 
havendo qualquer valor de contrapartida por parte da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra. A empresa que venceu o procedimento licita-
tório foi a SENOPAV Construções e Comércio Ltda. Os recursos fi-
nanceiros são oriundos de verba do Governo Federal e, após 06 (seis) 
meses de atraso, todo o recurso foi liberado. Por fim, esclarece que a 
reforma no Posto de Saúde da Família do Alto das Palmeiras não está 
gerando prejuízo aos usuários, vez que estão sendo atendidos no mes-
mo prédio da Unidade de Saúde do Alto das Palmeiras, no andar supe-
rior, além de que o local possui acessibilidade. Ofício nº 502/2015, em 
resposta ao requerimento nº 381/2015, de autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti e Edson B. O. Marquezini, encaminhando as 
informações solicitadas com relação à taxa de licença para constru-
ção e alvará para construções destinadas a Igrejas ou Templos Reli-
giosos, no sentido de que não há legislação que isente a taxa de licença 
de Alvará de Construção, de modo que, a partir do ano de 2009, não 
foi autorizada qualquer isenção de taxas para Igrejas ou Templos Re-
ligiosos e, por fim, informa não haver possibilidade legal e financeira 
de, no Município de Serra Negra/SP, alguma Igreja ou Templo Religio-
so ser isentada da Taxa de Licença/Alvará de Construção. Ofício nº 
504/2015, em resposta ao requerimento nº 400/2015, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero Fioravanti e Edson B. O. Marquezini, in-
formando não haver a possibilidade de ser extraída cópia dos autos do 
processo nº 0263/2006, do Poder Executivo Municipal, referente à 
expedição do Alvará de Construção nº 073/2006, por tratar-se de 
processo extenso, com um conjunto de 05 (cinco) plantas, o que se 
torna inviável a emissão de cópia, uma vez que não há equipamento 
para tal finalidade, ficando o processo a disposição para consulta jun-
to à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP. EXPEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: 
IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública - oferecendo 
cursos em diversas áreas. - E-mail encaminhado pelo Doutor José Mil-
ton Dallari Soares, em nome de seu pai, senhor João Vieira Soares 
(Gambinha) e de toda a sua família, agradecendo, sensibilizados, a 
proposta do nobre vereador Nestor de Toledo Marchi, pelo requeri-
mento de congratulações e aplausos de nº 377/2015, pela homenagem 
prestada pelos 101 anos do senhor João Vieira Soares (Gambinha). 
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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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Agradece também a todos os vereadores da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que por unanimidade, aprovaram o referido requerimen-
to. Atenciosamente e muito obrigado, José Milton Dallari Soares, Pau-
lo Roberto Dallari Soares, Janilze Dematte Soares, Mirian Di Maio, fi-
lhas, genros e netos. - Convite da Câmara Municipal de Monte Sião/
MG, informando que está promovendo aprendizado juntamente com 
a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizando o curso “Proces-
so Legislativo”, visando à capacitação de vereadores e assessores para 
poderem trabalhar em prol de seus Municípios, que será realizado no 
dia 18 de junho de 2015 – quinta-feira, com início às 09:00 horas. As 
inscrições são gratuitas e limitadas a 60 (sessenta) participantes. - 
Ofício 01125/2015 – dos Correios, em resposta ao requerimento nº 
296/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, informan-
do que a Rua Mauro de Paula, localizada no Bairro dos Francos, Serra 
Negra/SP, não é beneficiada pelos serviços de entrega residencial de 
correspondências em virtude de não atender aos requisitos constantes 
da Portaria nº 567/2011, do Ministério das Comunicações.  - Ofício 
6/2015/SEI/PRUV/SPR-ANATEL – Da Agência Nacional de Teleco-
municações – “ANATEL”, em resposta aos requerimentos nºs 335/2015 
e 336/2015, ambos de autoria do vereador Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, informando que a disponibilização dos Serviços de Comu-
nicação Multimídia – banda larga fixa, através de fibra ótica, depen-
derá do plano de negócio das prestadoras autorizadas na região. Cor-
respondências recebidas no período de 09 a 15 de junho de 2015. 
MENSAGENS E PROJETOS DO PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL: Mensagem nº 029/2015, encaminhando o projeto de lei nº 
39/2015, que institui o Plano Municipal de Educação, em conformida-
de do disposto na Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e no 
artigo 214, da Constituição Federal. PROJETOS DE LEIS DE AUTO-
RIA DOS VEREADORES: Projeto de Lei nº 38/2015, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fioravanti, que denomina a Estrada Munici-
pal que tem seu início na Rodovia SP-360, Bairro das Três Barras, Ser-
ra Negra/SP, logo após a Capela São Francisco e a rotatória existente 
no local, sentido Lindóia/Serra Negra, com a extensão aproximada de 
400 metros, que dá acesso às propriedades pertencentes a Mauro Fili-
ppi e Maura Brolezi, com o nome de ESTRADA MUNICIPAL GIUSE-
PPE FILIPPI. Todos os documentos ficaram à disposição dos verea-
dores junto à Mesa Diretora. Em seguida, foi proferida à leitura das 
INDICAÇÕES: Indicação nº 417/2015, de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor competente, no sentido de colocar 2 (duas) 
lombadas na Rua Lauro Saragiotto, nas proximidades dos números 20 
e 1293. Indicação nº 418/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no sentido de ser instalada placa educativa 
na fonte do Parque Represa “Dr. Jovino Silveira”, informando aos do-
nos para que não deixem seus animais tomarem água diretamente na 
bica daquela fonte. Indicação nº 419/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, no sentido de realizar todos 
os reparos necessários na rampa para veículos existente atrás da Igre-
ja de São Benedito. Indicação nº 420/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, no sentido de realizar a ma-
nutenção necessária no barranco que está caindo perto de uma resi-
dência localizada na Rua Armando Del Buono, número 315. Indicação 
nº 421/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de consertar os vários equipamentos quebra-
dos da Academia ao Ar Livre, localizada na Praça Sesquicentenário. 

Indicação nº 422/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido de tapar o buraco existente na Rua 
Duque de Caxias, nas proximidades da Loja do Dentinho, ao lado do 
Banco Santander. Indicação nº 423/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica à SABESP, para que determine 
ao setor competente, no sentido de tapar o buraco existente na Rua 
Duque de Caxias, nas proximidades da Loja do Dentinho, ao lado do 
Banco Santander. Indicação nº 424/2015, de autoria do vereador Pau-
lo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no sentido de colocar lombada na Rua 
Jorge Félix da Silva, Loteamento Vila Dirce, altura do número 165. 
Indicação nº 425/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que 
indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de colocar lombada na Januário Blotta, altura 
do número 45. Indicação nº 426/2015, 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, 
a Divisão de Trânsito do Município de Serra Negra, para que sejam 
melhoradas as sinalizações de trânsito (placas, demarcação de solo, 
faixa de pedestres, etc.), em toda a extensão da Rua Jorge Félix da Sil-
va, Loteamento Vila Dirce, vez que a referida rua está muito perigosa, 
tanto para os motoristas como para os pedestres. Indicação nº 
427/2015, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Osti e Nestor de To-
ledo Marchi, que indica, na forma regimental, seja oficiado à Guarda 
Civil Municipal, para que sejam realizadas rondas escolares na Escola 
Estadual Franca Franchi, situada no Bairro da Serra, pelo menos por 3 
(três) vezes por semana, vez que a partir das 18:00 horas, traficantes 
de drogas estão se infiltrando no meio dos alunos para traficarem dro-
gas junto às crianças e adolescentes. Indicação nº 428/2015, de autoria 
dos vereadores Paulo Sérgio Osti e Nestor de Toledo Marchi, que indi-
ca, na forma regimental, seja oficiado à Polícia Militar, para que sejam 
realizadas rondas escolares na Escola Estadual Franca Franchi, situa-
da no Bairro da Serra, pelo menos por 3 (três) vezes por semana, vez 
que a partir das 18:00 horas, traficantes de drogas estão se infiltrando 
no meio dos alunos para traficarem drogas junto às crianças e adoles-
centes. Indicação nº 429/2015, de autoria do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, que indica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de recapear 
toda a extensão da Avenida Coronel Estevão Franco de Godoy, prin-
cipalmente no trecho que vai da Farmácia Municipal até a rotatória 
em frente à Escola Estadual Dr. Jovino Silveira, que atualmente se en-
contra em precário estado de conservação, vez que a camada de asfal-
to colocada sobre os paralelepípedos estão se soltando, surgindo 
grandes buracos. Indicação nº 430/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica, na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades 
de recapear toda a extensão da Rua Emílio Alvarez Forgani, que atual-
mente se encontra em precário estado de conservação, vez que a ca-
mada de asfalto colocada sobre os paralelepípedos está se soltando, 
surgindo grandes buracos. Indicação nº 431/2015, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buono, que indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que solicite verbas aos 
Governos Federal e Estadual, para recapear a Avenida Coronel Este-
vão Franco de Godoy, principalmente o trecho que vai da Farmácia 
Municipal até a rotatória em frente à Escola Estadual Dr. Jovino Silvei-
ra, que atualmente se encontra em precário estado de conservação e 
cheia de buracos, considerando que aquela via pública possui tráfego 
intenso de veículos e está situada na área central do município de Ser-
ra Negra, solicitando também para que seja analisada a possibilidade 
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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 utilizar a verba do DADE já liberada para o nosso município, que 
será utilizada no recape de várias ruas, deixando de recapear uma via 
pública que esteja em bom estado de conservação, como por exemplo, 
a Avenida Nove de Julho, para ser recapeada a Avenida Coronel Este-
vão Franco de Godoy, que necessita de reparos urgentes. Indicação nº 
432/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que in-
dica, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que solicite verbas aos Governos Federal e Estadual, para reca-
pear toda a extensão da Rua Emílio Alvarez Forgani, que atualmente 
se encontra em precário estado de conservação e cheia de buracos, 
considerando que aquela via pública possui tráfego intenso de veícu-
los e está situada na área central do município de Serra Negra, solici-
tando também para que seja analisada a possibilidades de utilizar a 
verba do DADE já liberada para o nosso município, que será utilizada 
no recape de várias ruas, deixando de recapear uma via pública que 
esteja em bom estado de conservação como, por exemplo, a Avenida 
Nove de Julho para ser recapeada a Rua Emílio Alvarez Forgani, que 
necessita de reparos urgentes. Indicação nº 433/2015, de autoria do 
vereador Eduardo Aparecido Barbosa, que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de ser instalado um guard-rail na perigo-
sa curva existente na Rua Reinaldo Polidoro, Loteamento Alto das 
Palmeiras, vez que o local está muito perigoso, de modo se um veículo 
perder o controle e cair no barranco existente naquela curva, conse-
quentemente o veículo cairá em cima da creche/escola - EMEB Rosal-
ba Perondini Salomão, gerando um acidente de grandes proporções. 
Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente determinou o encaminhamento 
das indicações aos setores competentes para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas cabíveis. Não havendo nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIEN-
TE. REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 
334/2015, de autoria dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida, Edson B. O. Marquezini e Paulo Sérgio 
Osti, que solicita, na forma regimental, após deliberação do Douto e 
Soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para 
que, com o auxílio dos setores competentes, encaminhe a esta Casa de 
Leis, cópia do documento que rescindiu o contrato celebrado há anos 
entre a Prefeitura Municipal de Serra Negra e a Empresa Gaivota, 
para a prestação dos serviços de transporte público municipal, cuja 
empresa pertencia a familiares do atual Vice-Prefeito Municipal, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, que, pelas informações obtidas, tal res-
cisão contratual foi assinada pelo atual Vice-Prefeito Municipal, en-
quanto substituía o atual Prefeito, durante o ano de 2009 ou 2010, 
cuja rescisão contratual prejudicou financeiramente a Empresa Gai-
vota, que veio, infelizmente a fechar/encerrar suas atividades. Posto 
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). 
Requerimento nº 431/2015, de autoria do vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, que solicita, na forma regimental, após ouvido o douto e 
soberano Plenário, seja oficiado a SABESP para que no prazo regi-
mental de 15 (quinze) dias, encaminhe a esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, todas referentes à falta de saneamento básico 
em um trecho da Rua Reinaldo Polidoro, altura do número 237, Lote-
amento Alto das Palmeiras. 1) Por qual (is) motivo (s), até a presente 
data, a SABESP não realizou as obras para que os imóveis existentes 
no trecho da Rua Reinaldo Polidoro, altura do número 237, Loteamen-
to Alto das Palmeiras, fossem beneficiados com o sistema de sanea-
mento básico? 2) Há data prevista, e qual é esta data, para que os 4 ou 
5 imóveis situados na Rua Reinaldo Polidoro, altura do número 237, 
Loteamento Alto das Palmeiras, sejam beneficiados com o necessário 
saneamento básico, que deve ser realizado pela SABESP? 3) Até que 

sejam finalizadas as obras de saneamento básico no referido trecho da 
Rua Reinaldo Polidoro, informar se a SABESP irá adotar algum proce-
dimento para minimizar a falta de esgoto naquele local, vez que a falta 
de saneamento básico está causando sérios problemas de saúde públi-
ca, bem como ser sanado o fortíssimo odor existente atualmente no 
local. Em sendo adotado algum procedimento pela SABESP neste sen-
tido, informar quais serão os procedimentos utilizados e necessários, e 
em que data serão realizados, vez que aquela situação não pode con-
tinuar do jeito que se encontra. Posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 439/2015, de au-
toria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, na forma regimental, após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que, 
com o auxílio dos setores competentes, informe a esta Casa de Leis, 
com quantos metros foi encontrada água no poço artesiano que a Pre-
feitura Municipal de Serra Negra abriu no Bairro da Serra nas proxi-
midades da EMEB Zaira Antunes Franchi. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 
440/2015, de autoria dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e Paulo Sérgio Osti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado ao 
Hospital Santa Rosa de Lima, para que no prazo regimental de 15 
(quinze) dias, informe a esta Casa de Leis de quem partiu a autoriza-
ção ou ordem para que políticos (vice-prefeito e vereadores atuais da 
situação), realizem periodicamente visitas aos pacientes internados 
no Hospital Santa Rosa de Lima fora do horário normal de visitação, 
incomodando e constrangendo os pacientes, seus familiares e demais 
pessoas, pois os pacientes estão tomando banho, fazendo curativos, 
trocando de roupa, realizando refeições e os políticos chegam para 
fazer visitas de cunho político. Requerem mais, seja informado se é le-
galmente possível e se a atual administração do Hospital Santa Rosa 
de Lima autoriza a realização de politicagem dentro de suas depen-
dências. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(08 votos). Requerimento nº 441/2015, de autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Paulo Sér-
gio Osti, que solicita, na forma regimental, após ouvido o douto e so-
berano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, com o 
auxílio e manifestação direta do atual Secretário Municipal de Saúde, 
informe a esta Casa de Leis, se é verídica a informação de que o atual 
Secretário Municipal de Saúde, senhor Ricardo Favero Minosso, está 
intervindo na atual administração da Associação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra - Hospital Santa Rosa de Lima, autori-
zando ou dando ordem para que políticos da base situacionista da 
atual administração municipal realizem periodicamente visitas aos 
pacientes internados no Hospital Santa Rosa de Lima, fora do horário 
normal de visitação, incomodando e constrangendo os pacientes, seus 
familiares e demais pessoas, com visitas políticas inesperadas. Reque-
rem mais, seja informado se partiu esta “ordem” ou “autorização” do 
senhor secretário municipal de saúde, vez que os funcionários do Hos-
pital Santa Rosa de Lima já não sabem mais a quem devem obedecer. 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 432/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, que solicita consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para com a FAMÍLIA BRAGA proprietária 
do RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINA SAN MARCO, que há 
30 Anos vem servindo seus clientes e amigos com qualidade e dedica-
ção. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência à família 
homenageada. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requerimento nº 433/2015, de autoria da vereado-



S PS P

Diário Oficial de

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

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

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

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

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

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

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

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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ra Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e aplausos para com a eficiente servido-
ra pública municipal senhora LAURA DA SILVA PINHEIRO, cari-
nhosamente chamada de “Laurinha”, pelos mais de 30 (trinta) anos de 
efetivo trabalho na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra, sempre realizando suas funções de forma exemplar e 
atenciosa, de modo que a Câmara Municipal de Serra Negra deve re-
conhecer e parabenizar por todo o trabalho realizado em prol do nos-
so município, bem como por ter se dedicado às relevantes funções pú-
blicas durante toda a sua vida profissional. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência à homenageada. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Requerimento nº 
438/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos pelo su-
cesso na realização do “1º LEILÃO DIREITO DE VIVER”, realizado 
no dia 14 de junho de 2015, no Recinto de Exposições Casco de Ouro, 
realizado em Prol do Hospital do Câncer de Barretos, com a realiza-
ção de shows que agradaram a todos que participaram deste impor-
tante evento, que proporcionou horas de lazer para a população.  
Parabenizo também aos organizadores do “1º Leilão Direito de Vi-
ver”, realizado no município de Serra Negra, pela dedicação e empe-
nho, que resultaram em pleno êxito do evento. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência aos senhores Edvaldo Moreira Lopes 
- (“Tchuva”) e José Aparecido Orlandi - (“Zé Tegão”). Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). REQUE-
RIMENTOS DE PESAR: Requerimento nº 434/2015, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Thomé dos San-
tos. Requerimento nº 435/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor José Augusto Ferreira. Requerimento 
nº 436/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimen-
to da senhora Zaira da Cunha Giachetto. Requerimento nº 437/2015, 
de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora 
Joanna Ignacia da Silva Moreira. Os requerimentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, sendo os mesmos defe-
ridos pelo Presidente, determinando fosse oficiado às famílias enluta-
das. Não havendo nenhum vereador inscrito como Orador no Grande 
Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, verificou-se estarem presentes os vereadores 
Danilo Francisco Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson 
B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido Barbosa, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo Marchi, 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 do projeto de lei nº 38/2015, de autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que denomina a Estrada Municipal que tem seu início 
na Rodovia SP-360, Bairro das Três Barras, Serra Negra/SP, logo após 
a Capela São Francisco e a rotatória existente no local, sentido Lin-
dóia/Serra Negra, com a extensão aproximada de 400 metros, que dá 
acesso às propriedades pertencentes a Mauro Filippi e Maura Brolezi, 
com o nome de ESTRADA MUNICIPAL GIUSEPPE FILIPPI. Pri-
meiramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Justiça e Redação e, b) de Política Urbana, de 
Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Para 
constar, o vereador Demétrius Ítalo Franchi deixou de apresentar 

qualquer comentário a respeito do projeto de lei nº 38/2015, se abste-
ve em proferir seu voto e informou que não participou da reunião da 
Comissão de Justiça e Redação e, portanto, não assinou o parecer da-
quela Comissão, que aprovou o projeto de lei nº 38/2015, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fioravanti. II - 1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 39/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que institui o Plano Municipal de Educação, em conformidade do dis-
posto na Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e no artigo 214, 
da Constituição Federal. Primeiramente foi proferida a leitura dos pa-
receres elaborados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação, 
b) de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Es-
porte e Turismo e, c) de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser deliberado na Ordem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram da palavra os vereadores Eduar-
do Aparecido Barbosa, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Demétrius Ítalo Franchi. Não havendo mais nenhum ve-
reador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e convocou os senhores vereadores para a sessão extraordinária 
que será realizada logo após o término desta sessão ordinária, decla-
rando-a encerrada às 21h35min, Para constar eu, (a) vereador Nestor 
de Toledo Marchi, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por 
todos os edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão en-
contra-se registrada em áudio e vídeo que, em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra Negra, possuem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.

Aos quinze dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, às 
21h36min, a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Ser-
ra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, nes-
ta cidade, sob a Presidência do vereador Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, e secretariando os trabalhos o vereador Nestor de Toledo 
Marchi, sua 15ª Sessão Extraordinária, da 03ª Sessão Legislativa, da 
16ª Legislatura, com a presença dos vereadores Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Nestor de Toledo 
Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono; com as ausências 
justificadas, por motivo de saúde, dos vereadores Edson B. O. Mar-
quezini e José Luiz Bertevello. Havendo número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em se tratando de 
sessão extraordinária, passou-se imediatamente à ORDEM DO DIA, 
na qual foi deliberado o seguinte projeto: I - 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 39/2015, de autoria do Poder Executivo Munici-
pal, que institui o Plano Municipal de Educação, em conformidade do 
disposto na Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e no artigo 
214, da Constituição Federal. Em se tratando de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade (08 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para ser deliberado na Ordem do Dia, passou-
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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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-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram da palavra os vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti e Nestor de Toledo Marchi. Não havendo 
mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a pró-
xima sessão ordinária que será realizada no dia 22 de junho de 2015, 
segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão 
extraordinária às 22h17min, Para constar eu, (a) vereador Nestor de 
Toledo Marchi, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos 
os edis desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo que, em conformidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra, possuem valor oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-. 

DECRETO LEGISLATIVO nº 324, DE 2015

Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2015
Autoria: Vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri

(Concede o Título Honorífico de Cidadã Serrana à Claudia Maria 
Tomé)

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

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadã Serrana à 
CLAUDIA MARIA TOMÉ.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em 
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, es-
pecialmente convocada para esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Le-
gislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 23 
de junho de 2015.

Vereador DANILO FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador NESTOR DE TOLEDO MARCHI
Secretário da Mesa Diretora

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

JOÃO ALCIDES DEI SANTI
Secretário Geral Administrativo

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, CONTRA-
TOS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2015. 
OBJETO: Contratação de empresa para conclusão das obras e ser-
viços visando à reforma do “PSF ALTO DAS PALMEIRAS”, neste 
município. DATA: 20/07/2015 – 13h30min. (PRAZO REABERTO). 
*VISITA TÉCNICA: A visita técnica é OBRIGATÓRIA. Agenda-
mento por telefone (19) 3892-9600 (SM. Obras). CADASTRO: Para 
participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura 
ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do recebi-
mento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo 
deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações 
da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça 
John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, 
devendo o interessado TRAZER sua mídia específica para cópia (cd/
dvd virgem, pendrive, etc.). Informações: (19)3892-9600. Serra Ne-
gra, 25/06/2015. DARWIN C. GONÇALVES. Secr. Mun. de Governo.
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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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Decreto no 4.405 de 15 de junho 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$ 

66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), para reforço das do-
tações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.000,00

03.01.08.241.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 46.000,00

03.01.08.244.0004.2.004.339030.01 
Material de consumo   R$ 10.000,00

07.01.04.122.0012.2.014.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 3.600,00

10.01.04.122.0015.2.017.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 3.000,00

05.01.27.812.0009.2.012.339030.01 
Material de consumo   R$ 1.300,00

09.01.04.122.0014.2.016.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 700,00

Total     R$ 66.600,00

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

03.01.08.244.0004.2.004.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 10.000,00

05.01.27.812.0009.2.012.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 16.000,00

06.01.04.123.0010.0.001.339091.01 
Sentenças Judiciais   R$ 3.600,00

06.01.99.999.0999.0.999.999999.01 
Reserva de Contingência  R$ 33.300,00

07.01.04.122.0012.2.014.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 3.700,00

Total R$ 66.600,00

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, 15 
de junho de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

DEFERIDOS R.G.

Alan Ap. Alves 283.058.389

Damiana de Almeida Garatti 29.725.997-0

Débora Ap. Macioni 47.337.815-2

Elizabeth Ap. Kassai Nascimento 8.155.223-3

Eluiza Rabelo Lugli Fioritti 28.305.948-5

Joice Invencioni 40.320.618-2

José Carlos Venceslau da Silva 19.396.666-9

José Guilherme Leonel de Rezende Forster 54.135.669-0

José Maria Valentino 13.126.157-5

Juçara Perez 17.244.886-4

Leila Wistefelt Albergária Paro 28.201.203-5

Lucas Cabreira Vieira 42.869.052-x

Maria Fernanda Canhassi 26.179.087-0

Maria Valeria Graziano de Oliveira 17.810.878-9

Najara Bitencourt Pedroso Mainente 40.788.454-3

Rosangela Ap. Godoy Oliveira 27.131.225-7

Rosangela Ap. Silva 55.193.900-x

Silvana Ap. Bernardo de Lima 17.288.897-9

Ticiane de Moraes Ramalho 32.269.150-3

Valéria Buchala Olivieri 9.708.915-1

Vanilsa Lucena da Silva 33.364.025-1

Zenaide Maria Piffer 6.697.433-1

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE SERRA  NEGRA –SP
CMDCA

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCESSO 
ELEITORAL PARA O CONSELHO TUTELAR

Conforme o Edital nº 01/2015, torna-se público a listagem dos 
candidatos com inscrições DEFERIDAS (em ordem alfabética) e ap-
tos para a prova escrita a ser realizada em 31/07/2015:
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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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“N O T I F I C A Ç Ã O”

Ilmo. Sr.
Benedito Gilberto So

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

bem como a limpeza do imóvel sob Lote nº 28, da Quadra D do Lo-
teamento “Alto das Palmeiras”, inscrito nesta municipalidade sob o nº 
01.05.039.0326.001.

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

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

Limpeza dos terrenos: R$ 2,24 por metro quadrado;
Transporte e carga: R$ 15,81 por metro cúbico;
Acrescidos de uma Taxa de Administração de 15% (quinze por cen-

to).

Serra Negra, 29 de maio de 2015.
  

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

“N O T I F I C A Ç Ã O”

Ilmo. Sr.
Odair Dal Re

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

bem como a limpeza do imóvel sob Lote nº 10, da Quadra C do Lote-
amento “Bosque dos Jequitibás”, inscrito nesta municipalidade sob o 
nº 01.08.003.0072.001.

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

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

Limpeza dos terrenos: R$ 2,24 por metro quadrado;
Transporte e carga: R$ 15,81 por metro cúbico;
Acrescidos de uma Taxa de Administração de 15% (quinze por cen-

to).

Serra Negra, 29 de maio de 2015.
  

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

“N O T I F I C A Ç Ã O”

Ilmo. Sr.
Oswaldo Sacchetto Junior

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

bem como a limpeza do imóvel sob Lote nº 71, na Rua Padre Vitor de 
Almeida, Loteamento “Parque Fonte São Luiz”, inscrito nesta munici-
palidade sob o nº 01.02.042.0093.001.

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

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

Limpeza dos terrenos: R$ 2,24 por metro quadrado;
Transporte e carga: R$ 15,81 por metro cúbico;
Acrescidos de uma Taxa de Administração de 15% (quinze por cen-

to).

Serra Negra, 29 de maio de 2015.
  

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

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda NOTIFICA o(s) contribuinte(s) 
abaixo identificado(s) para que retire(m) lançamento complementar 
de IPTU & TAXAS 2015, tendo em vista a informação prestada pelos 
CORREIOS e/ou Setor de Fiscalização. (endereço de correspondên-
cia desatualizado) 

Nome do Contribuinte Inscrição Cadastral

João Geraldo Mitestainer 01.05.013.0144.001

Ana Regina Esper Guerra 01.07.038.0525.001

João Batista Meira Oliveira 01.07.014.0157.001

José Valdecir Pedrão 01.09.015.1067.001

José Adriano Parizotto 01.09.036.0184.001

Wanderlei Trindade Meira 01.09.037.0124.001

Rogério Sartori 01.09.015.1157.001

Rogério da Silva Dalarmi 01.06.013.0092.001

Serra Negra, junho de 2015

Secretaria Municipal da Fazenda



S PS P

Diário Oficial de

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

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

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

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

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

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

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

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra entregou 
na manhã desta segunda-feira (22), o sexto cheque referente à parcela 
da  subvenção que é repassada mensalmente à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra Negra - Hospital Santa Rosa de Lima.

O valor do cheque entregue é de R$ 275 mil, totalizando desde o 
início desse ano R$ 1,64 milhão de auxílio ao Hospital Santa Rosa de 
Lima.

Conforme determina a Lei Municipal nº 3807 de 20/01/2015, 
a municipalidade repassa os recursos mensais que consiste no 
atendimento médico hospitalar e também no pronto socorro. 
Para o prefeito, “É preciso honrar sempre os compromissos assumi-
dos com a saúde municipal e hoje estou cumprindo mais uma etapa 
da entrega da sexta parcela, e sinto-me feliz pelo comprometimento 
assumido”, afirmou.

CONISCA

Na data de hoje, o prefeito também realiza o pagamento referente 
ao mês de maio de ao CONISCA - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Circuito das Águas - que atende aos munícipes de Serra Negra.

O valor do cheque entregue é de R$ 151.190,15 de repasse ao Co-
nisca. Desde o início do ano de 2015 o executivo investiu cerca de 
R$791.141,59, no consórcio.

O Prefeito Municipal tem apresentado uma preocupação especial 
em relação à saúde da população e ressalta a importância do Conisca 
com as diversas especialidades médicas no atendimento aos munícipes 
e frisou, “eu venho acompanhando os pagamentos da minha gestão 
para que a saúde seja de fato prioridade. 

O Conisca vem a somar com os atendimentos e especialidades, não 
só à nossa população como aos outros municípios”, disse.

O consórcio possui 12 especialidades médicas, 5 especialidades de 
Odontologia e  realizam 11 exames médicos.  Atende cinco municípios: 
Serra Negra, Socorro, Lindóia, Águas de Lindóia e Monte Alegre do 
Sul. “Serra Negra não atrasa o seu pagamento ao Conisca. Com isso 
conseguimos manter serviços de qualidades à população”, disse o se-
cretário. 

Para utilizar os serviços médicos do Conisca, o paciente deve ser 
encaminhado por algum médico dos Postos de Saúde do seu municí-
pio, no caso de Serra Negra, o agendamento agora faz parte do novo 
sistema implantado pela Secretaria da Saúde, ou seja, é realizado na 
Unidade de Saúde da sua consulta, e deve ir pessoalmente, mediante 
carteirinha do SUS, RG e a Guia da Solicitação Médica. Somente me-
diante esse procedimento o paciente poderá comparecer ao Conisca, 
localizado na Rua José Ermírio de Moraes, 80, Centro/Lindóia/SP, 
(19)3898-9969, já com a consulta agendada.    

Prefeitura faz pagamento de R$426mil 
para Saúde do Município

Vejam quais são as especialidades 
médicas do CONISCA:
 
- Anestesista;
- Cardiologista;
- Clínico Geral;
- Dermatologista;
- Endocrinologista;
- Gastroenterologista
- Neurologista;
- Ortopedista;
- Otorrinolaringologista;
- Urologista;
- Vascular;
- Oftalmologista.
 
Vejam quais são as especialidades Odontologia:
 
- Periodontista;
- Bucomaxilo - Traumatologista
- Endodontista;
- Cirurgia Geral – pacientes especiais;
- Protesista
 
Vejam quais são os exames realizados no local:
 
- Ultrassom;
- Audiometria;
- Otoneurológico;
- Ecocardiograma;
- Endoscopia Digestiva;
- Endoscopia Nasal;
- Eletroencefalograma;
- Holter24horas;
- Teste ergométrico;
- Raio X;
- M.A.P.A.
  
Outras parcelas da subvenção e do consórcio deverão ser libera-

das até o final deste ano.
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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 sediou hoje pela manhã, o lançamento do Catálogo 
Turístico do Circuito das Águas Paulista, sendo esse o primeiro da sé-
rie de 15 Circuitos Turísticos do Estado. A partir de hoje, os nove mu-
nicípios do Circuito das Águas Paulista, passam a contar com a nova 
publicação dirigida à promoção do turismo regional. 

A edição possui um completo roteiro de atrações e empreendimen-
tos turísticos. A iniciativa faz parte de um amplo programa de fortale-
cimento do setor que contempla uma série de catálogos de 15 circuitos 
turísticos do Estado de São Paulo. O Circuito das Águas é o primeiro 
volume. 

Além da versão impressa, o turista conta com catálogos de bol-
so e aplicativo para smartphones disponível na Apple Store, Google 
Play e Windows Store.

O Catálogo do Circuito das Águas Paulista apresenta cada um dos 
municípios (Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lin-
dóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro) e foi de-
senvolvido em parceria com o Consórcio do Circuito das Águas Pau-
lista e prefeituras. A edição destaca as principais atrações e vocações 
turísticas como por exemplo, gastronomia, eventos, artesanato, água 
termal/medicinal, além de dicas com informações úteis que poderão 
auxiliar o turista a organizar melhor sua viagem, bem como as ativida-
des de cada cidade como turismo rural, de aventura, ecológico, entre 
outros.

A publicação também promove as micros e pequenas empresas da 
região que atuam no turismo, por meio dos empreendimentos listados 
nas categorias onde comer, onde ficar, onde ir e onde comprar. Res-
taurantes, bares, hotéis, pousadas, lojas e demais empresas ligadas ao 
turismo estão inseridos nos roteiros de cada município.

No discurso do Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra e atual presidente do Consórcio do Circuito das Águas 
Paulista, “o lançamento do catálogo foi mais uma etapa vencida. Ma-
nusear um catálogo dessa qualidade só faz com que o público tenha 
curiosidade e vontade de vir conhecer as nossas cidades”, aplaudiu o 
chefe do executivo.

Circuito das Águas Paulista recebe novo 
Catálogo Turístico lançado pelo SEBRAE

Segundo o gerente Regional do Sebrae-SP em Campinas, José 
Carlos Cavalcante, o catálogo é uma importante iniciativa para for-
talecer o turismo regional. “É uma região com demanda acentuada 
de turismo o ano inteiro. O catálogo contribuirá para deixar em evi-
dência o Circuito das Águas”, ressaltou.

Estiveram presentes na cerimônia, autoridades municipais, secre-
tários, diretores e gerentes de turismo e cultura, assessores e funcio-
nários municipais, além do público em geral. 

Novos roteiros no Estado
Além do Circuito das Águas Paulista, o Sebrae-SP, com o apoio 

do empresariado paulista e de governanças locais, lançará outros 
volumes entre 2015 e 2016, totalizando 114 cidades distribuídas em 
15 circuitos: Águas Paulista; Caminhos Baixa Mogiana; Caminhos do 
Centro-Oeste Paulista; Costa da Mata Atlântica; Oeste Rios; Circui-
to Religioso; Vale Histórico; Mantiqueira; Roteiro Turístico de Barre-
tos; Cultura Caipira; Noroeste Paulista; Circuito das Frutas; Circuito 
das Nascentes; Vale do Ribeira; e Litoral Norte.

Veja os melhores momentos da 4ª Bênção dos Tratores 
de Serra Negra que aconteceu no domingo (21)


