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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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Feriado de Corpus Christi repleto de atrações 
culturais: Teatro infantil com a peça Frozen 2; 

Arraial no Lar do Velinhos São Francisco de Assis 
e mais 13 shows gratuitos na Praça João Zelante.

Prefeito recebe 
visita de cortesia do 

Capitão da Polícia 
Militar

Prefeitura e CDHU 
realizam processo 

de habilitação 
das 98 famílias 
contempladas 

Veja como fica o 
expediente público 

de Serra Negra para 
o feriado de 

Corpus Christi

4ª Bênção dos 
Tratores tem nova 

data para o evento: 21 
de junho
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 Mau tempo provoca cancelamento da 
4ª Bênção de tratores de Serra Negra

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra e a Comissão Organizadora da Casa da Agricultura 
e Produtores, com o apoio do Deputado Edmir Chedid 
(DEM), anunciaram a nova data de 21 de Junho para 
promover o evento que foi cancelado em razão da forte 
chuva no domingo passado (31). 

Dia 21 de junho, a partir das 8h, acontece a 4ª Bên-
ção de Tratores de Serra Negra, no antigo recinto Cas-
co de Ouro.

O evento tem por objetivo reunir os agricultores, 
principalmente pela religiosidade, onde um dos prin-
cipais instrumentos de trabalho no campo é o trator, 
para ser abençoado por um sacerdote, além de passar 
um domingo de lazer ao lado de familiares e amigos.

No local acontece à bênção desses tratores por um 
Pároco, depois ocorre um desfile pelas ruas da cidade, 
retornando ao recinto.

Serão premiados os vencedores tratoristas com tro-
féus, cujas categorias de voto enquadram o trator mais 

antigo, o trator mais animado, dentre outras.
A entrada é gratuita com 1 quilo de alimento não pere-

cível, o qual será revertido ao Fundo Social de Solidarie-
dade de Serra Negra.

São esperados aproximadamente 150 tratores da cida-
de e região.
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Prefeito recebe visita de cortesia 
do Capitão da Polícia Militar

O Prefeito Municipal recebeu na tarde da última 
quinta-feira,(28),  em seu gabinete, uma visita de cor-
tesia do Capitão Barros, da Polícia Militar, Comandante 
da 2ª Companhia do 34 BPMI e do 1º Tenente PM Carili, 
Comandante de Força Patrulha do 34 BPMI(Batalhão 
de Polícia Militar do Interior).

No encontro os policiais foram recebidos pelo Prefei-
to Municipal e pelo Secretário de Governo. O Capitão 
ofereceu apoio à prefeitura para as questões de opera-
ções de patrulhamento no município, trabalho que deve 
ser realizado em conjunto da Guarda Civil Municipal e 
o Pelotão da Polícia Militar de Serra Negra, bem como 
discutiram sobre segurança pública.

O Prefeito cumprimentou o Capitão e Comandante e 
enfatizou que, “essa comunicação e integração da Polí-
cia Militar junto a Guarda Civil Municipal só reflete em 
ações positivas para mais segurança na cidade”, salien-
tou o chefe do executivo.

Prefeitura e CDHU realizam processo de 
habilitação das 98 famílias contempladas 

Nesta etapa deverão ser comprovados os requisi-
tos exigidos para participar do programa, de acordo 
com o edital anunciado.

E no dia 30 de junho, às 10h, acontece o retorno 
para retirada de documentos pendentes. 

A CDHU informa que todos os contemplados se-
rão comunicados pelo Correios. 

O prazo de financiamento dos imóveis é de até 
300 meses. As prestações são subsidiadas pelo Go-
verno do Estado, dirigido pelo Governador Geraldo 
Alckmin, sendo calculadas de acordo com a renda de 
cada família.

Estrutura 
As 98 moradias do conjunto habitacional seguem 

os padrões estabelecidos pela CDHU, sendo dois 
dormitórios, sala, cozinha e banheiro, com 62,44 
m² de área construída. Conforme o novo padrão de 
construção da CDHU, contará com revestimento 
cerâmico no piso dos cômodos, azulejo até o teto na 
cozinha e no banheiro.

A Prefeitura Municipal e Companhia de Desen-
volvimento Habitacional Urbano (CDHU) realizam 
nos dias 09 e 10 de junho, no Palácio Primavera, das 
9h às 17h, o processo de habilitação das 98 famí-
lias que foram contempladas em 21 de dezembro de 
2014.
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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCI-

MA SEXTA LEGISLATURA.

Aos 25 dias do mês de maio, do ano de dois mil e quinze, às 
19h35min, 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 Nestor de Toledo Mar-
chi, sua 17ª Sessão Ordinária, da 03ª Sessão Legislativa, da 16ª 
Legislatura, com a presença dos vereadores Danilo Francisco Andra-
de Guerreiro, Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, José Luiz Bertevello, 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, o Exmo. Sr. Presidente de-
clarou aberta a presente sessão. Em seguida convidou a todos, para 
juntos, rezarem o Pai-Nosso. Após, o Exmo. Sr. Presidente informou a 
todos que o vereador André Luiz Marchi Padula solicitou licença mé-
dica, por prazo indeterminado, a partir do dia 21 de maio de 2015, nos 
termos do inciso II, do artigo 87, e do § 2º do artigo 87, ambos do Re-
gimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/
SP, e do inciso I, do artigo 36, da Lei Orgânica do Município de Serra 
Negra, anexando atestado médico detalhado ao seu pedido de licença 
médica. Desta forma, continuará a exercer a vereança o suplente ime-
diato, ou seja, o senhor José Luiz Bertevello. Preenchidas as formalida-
des legais e regimentais, o Exmo. Sr. Presidente solicitou ao Sr. José 
Luiz Bertevello para que assinasse o competente Termo de Posse. Em 
conformidade com o parágrafo 4º, do artigo 16, do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de Serra Negra, foi o vereador José Luiz Ber-
tevello dispensado de prestar novo compromisso por já tê-lo prestado 
quando assumiu, nesta Legislatura, a vaga de vereador em outra 
oportunidade. Ato contínuo, o Exmo. Sr. Presidente declarou empos-
sado o vereador José Luiz Bertevello, com todos os direitos e obriga-
ções inerentes ao cargo de vereador. Em seguida, todos os vereadores 
da Câmara Municipal de Serra Negra cumprimentaram o vereador 
empossado. Declaração de bens do vereador José Luiz Bertevello: de-
clarou que na data de 25 de maio de 2015, não possui qualquer bem 
que pudesse ser relacionado. Em seguida, passou-se ao EXPEDIEN-
TE: onde foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, por unanimi-
dade (10 votos), as seguintes atas: 1) da 16ª sessão ordinária, da 03ª 
sessão legislativa, da 16ª Legislatura, realizada em 18 de maio de 2015 
e; 2) da 13ª sessão extraordinária, da 03ª sessão legislativa, da 16ª Le-
gislatura, realizada em 18 de maio de 2015. EXPEDIENTE DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: Ofício nº 420/2015, em resposta ao 
requerimento nº 201/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, informando que, com relação aos procedimentos e exigências 
que devem ser cumpridas para que empresas tenham um terreno no 
Distrito Industrial de Serra Negra, denominado como Distrito Indus-
trial “Manoel Luiz Saragiotto”, a Empresa interessada deverá ingres-
sas com solicitação junto à Prefeitura Municipal de Serra Negra para 
cessão de área, juntando os documentos constitutivos da Empresa, fi-
nalidade da atividade, projeto a ser implantado e demais documentos 
pertinentes, para posterior análise dos órgãos municipais competen-
tes e deliberação superior do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Ofício nº 419/2015, em resposta ao requerimento nº 305/2015, de au-
toria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, encaminhando relação 
das Empresas que retiraram o edital da licitação para a realização da 
Festa do Peão de Boiadeiro de Serra Negra, para este exercício de 
2015, bem como da única Empresa que participou do referido proce-
dimento licitatório. Esclarece que o primeiro pregão presencial de nº 
006/2015 não logrou êxito, sendo o mesmo declarado “fracassado”. 
Por fim, esclarece que foi aberto novo procedimento licitatório para a 
contratação de Empresa para a realização da Festa do Peão de Boia-
deiro de Serra Negra, para este ano de 2015, pregão de nº 13/2015, 
encaminhando relação das Empresas que já solicitaram o edital deste 
novo procedimento licitatório, e que nenhuma destas Empresas reali-
zou ou organizou a Festa do Peão de Rodeio de Serra Negra/SP. Ofí-
cio nº 417/2015, em resposta ao requerimento nº 311/2015, de autoria 
do vereador Edson B. O. Marquezini, encaminhando cópia dos docu-
mentos solicitados, referentes à construção da Unidade Básica de 
Saúde do Loteamento Refúgio da Serra, Serra Negra/SP. Ofício nº 
442/2015, em resposta ao requerimento nº 313/2015, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezini, que solicitou informações sobre as 
ruas do Município de Serra Negra/SP que não possuem as melhorias 
ou os requisitos urbanísticos básicos, sendo informado pelo Secretário 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que vários Loteamen-
tos do Município de Serra Negra foram aprovados nos termos do De-
creto Lei 58/1937, que não havia a necessidade de aprovação junto à 
municipalidade. Esclarece que atualmente, de acordo com as Leis vi-
gentes, para a aprovação e aceite de qualquer Loteamento, faz-se ne-
cessário que o mesmo seja entregue com toda a infraestrutura, como 
pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, rede de abastecimento de 
água, rede de esgotamento sanitário e rede de energia elétrica. Ofício 
nº 434/2015, em resposta ao requerimento nº 315/2015, de autoria do 
vereador Roberto Sebastião de Almeida, encaminhando parecer do 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, apre-
sentando as informações solicitadas com relação aos cargos de dentis-
tas integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo do Municí-
pio de Serra Negra/SP. Ofício nº 430/2015, em resposta ao 
requerimento nº 317/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, encaminhando parecer do Secretário de Obras e Infraestru-
tura, no sentido de que as informações solicitadas no referido requeri-
mento de informações, devem ser requeridas diretamente à CDHU, 
Companhia esta que possui a competência para prestar os esclareci-
mentos necessários. Ofício nº 429/2015, em resposta ao requerimento 
nº 319/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, esclarecendo 
que a rua recentemente aberta, localizada no final da Rua Leonel An-
tunes, que dá acesso ao depósito da Empresa Marson Lar & Constru-
ção, trata-se de uma servidão de passagem de domínio privado. EX-
PEDIENTE DE DIVERSOS: Cursos: IBRAP – Instituto Brasileiro de 
Administração Pública - oferecendo cursos em diversas áreas. Docu-
mentos Diversos: - Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Serra Negra, referente ao mês de abril de 2015. - EDITAL DE AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP.   A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, 
nos termos do artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, faz 
saber que realizará audiência pública no dia 29 de maio de 2015, sexta-
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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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-feira, às 14h30min, na sede do Poder Legislativo, instalada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das 
Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será avaliado o cumpri-
mento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Munici-
pal, referentes ao 1º quadrimestre de 2015.  Sua presença é muito im-
portante. Participe! Serra Negra, 08 de maio de 2015. Vereador 
WAGNER DA SILVA DEL BUONO - Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento. - EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA. A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA, por seu Presidente e pelo Presidente da Co-
missão Permanente de Finanças e Orçamento, faz saber que realizará 
audiência pública no dia 29 de maio de 2015, sexta-feira, às 15h00min, 
na sede do Poder Legislativo, instalada na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será avaliado o projeto de lei nº 29/2015, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a 
serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município 
de Serra Negra para o exercício de 2016 e dá outras providências - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - “LDO”. Sua presença é muito impor-
tante. Participe! Serra Negra, 14 de maio de 2015. Vereador DANILO 
FRANCISCO ANDRADE GUERREIRO - Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidromineral de Serra Negra. Vereador WAGNER 
DA SILVA DEL BUONO - Presidente da Comissão de Finanças e Or-
çamento. - Convite da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 
de Saúde de Serra Negra, convidando a todos os vereadores, servido-
res e munícipes para a Audiência Pública de Prestação de Contas das 
aplicações do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Munici-
pal, referente ao 1º quadrimestre de 2015, a realizar-se no dia 26 de 
maio de 2015, às 13h30min no Plenário da Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP. - Ofício CCA nº 1649/2015 do Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo – Cartório do Corpo de Auditores, encaminhando 
nos termos da Sentença publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24 de março de 2015, para conhecimento, em conformidade do dis-
posto no inciso XU, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, có-
pia de peças dos autos TC-001397/003/11, informando que foram 
julgadas irregulares o Convite Licitatório nº 15/2007 e o Contrato fir-
mado entre a Prefeitura Municipal de Serra Negra e a Empresa Hiltec 
Construtora Ltda., em 28/12/2007, para a construção de uma quadra 
poliesportiva na EMEI Maria Lúcia Stenghel de Azevedo, aplicando 
ao seu responsável, o senhor Paulo Roberto Della Guardia Scachetti, 
Prefeito à época, multa no valor de 160 (cento e sessenta) UFESP’s. - 
Ofício RGDS4 – 23/15, da Companhia de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo – SABESP, Setor de Serra Negra, em resposta à indi-
cação nº 364/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 
informando que a reposição asfáltica solicitada para a Rua Mauro da 
Cunha Canto, situada no Loteamento Colina dos Ipês, não é de res-
ponsabilidade da SABESP, vez que não realizou qualquer serviço no 
local, ou seja, não foi a SABESP quem obstruiu o asfalto naquela Rua. 
- Ofício RGDS4 – 24/15, da Companhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo – SABESP, Setor de Serra Negra, em resposta à in-
dicação nº 178/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buo-
no, informando que os serviços de reposição asfáltica solicitados para 
a Rua Joana Franco da Silveira, em frente ao nº 331, Loteamento Refú-
gio da Serra, foram executados pela SABESP no dia 15 de maio de 
2015. - Ofício RGDS4 – 24/15, da Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo – SABESP, Setor de Serra Negra, em resposta 
à indicação nº 179/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, informando que os serviços de reposição asfáltica solicitados 
para a Rua Joana Franco da Silveira, em frente ao nº 339, Loteamento 
Refúgio da Serra, foram executados pela SABESP no dia 15 de maio de 
2015. - Ofício RGDS4 – 25/15, da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – SABESP, Setor de Serra Negra, em resposta 
à indicação nº 402/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, 
informando que os serviços de reposição asfáltica solicitados para a 
Rua Brunângela, esquina com a Rua dos Expedicionários, foram exe-
cutados pela SABESP no dia 15 de maio de 2015. Ofício nº 059/2015 
do SERPREV – Serviço de Previdência Social dos Funcionários Muni-
cipais de Serra Negra, encaminhando para apreciação, nos termos do 
inciso X, do artigo 33, da Lei Municipal nº 2612/2001, os Balancetes de 
Despesa e Receita, juntamente com os boletins de Caixa do FRAP 
(Fundo de Reservas de Aposentadorias e Pensões) e FAS (Fundo de 
Assistência à Saúde), referentes aos meses de março e abril de 2015. 
Correspondências recebidas no período de 19 a 25 de maio de 2015. 
PROJETOS DE LEIS DE AUTORIA DOS VEREADORES: Projeto 
de Lei nº 36/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que denomina a Estrada Municipal que tem seu início 
sob as coordenadas UTM 332.662 m E, 7.501.997 m S, localizada no 
Bairro da Serra, Serra Negra/SP, com o nome de ESTRADA MUNICI-
PAL BENEDITO BATISTA DE VASCONCELOS. Projeto de Lei nº 
37/2015, de autoria da vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que denomina a Rua recentemente aberta no Loteamento Vila 
Dirce, que tem seu início entre a Rua Antonio Spinhardi e a Estrada 
Municipal Hilda Beraldi de Almeida, fazendo a ligação com as Rua Sil-
vio Gallo e Januário Blotta, e término na Rua Luiz Padula, com o nome 
de RUA JOSÉ ALVES DE GODOY FILHO. Todos os documentos fi-
caram à disposição dos vereadores junto à Mesa Diretora. Em seguida, 
foi proferida à leitura das INDICAÇÕES: Indicação nº 378/2015, de 
autoria do vereador Nestor de Toledo Marchi, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine à empresa responsável por 
prestar os serviços de manutenção e conserto da iluminação pública 
no município, para que troque as lâmpadas queimadas (que são apro-
ximadamente 10) na SP 360, Bairro das Três Barras, proximidades da 
Igreja São Roque. Indicação nº 379/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilidades de colocar semáforo nos seguintes 
cruzamentos de nosso município: Rua dos Expedicionários com Ave-
nida João Gerosa; Praça Barão do Rio Branco com Rua Sete de Setem-
bro; Rua Nove de Julho com Rua Coronel Pedro Penteado, a fim de 
que o fluxo de veículos fique normalizado. Indicação nº 380/2015, de 
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, em cará-
ter de urgência, no sentido de serem instaladas 02 (duas) lixeiras nas 
proximidades da “Banca do Buda”, localizada na Praça Sesquicente-
nário, vez que o local vive constantemente sujo por não haver lixeiras 
no local, ressaltando que este pedido já foi solicitado mais de 10 (dez) 
vezes por telefone ou pessoalmente aos órgãos municipais competen-
tes, mas que até o momento não foram instaladas estas lixeiras que são 
extremamente necessárias. Indicação nº 381/2015, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao setor competente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em toda a extensão da Avenida Francisco 
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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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Saragiotto, Bairro das Posses. Indicação nº 382/2015, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica à Companhia Paulis-
ta de Força e Luz, para que realize a colocação de 2 (dois) postes na 
Rua Benjamin Lopes Filho, Loteamento Residencial das Posses. Indi-
cação nº 383/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indi-
ca ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor compe-
tente, no sentido de trocar a lâmpada queimada, há tempos, na Rua 
Waldemar Horta, Loteamento Bosque das Arapongas, em frente ao 
número 37. Indicação nº 384/2015, de autoria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que indica ao Senhor Prefeito Municipal para que, em ca-
ráter de extrema urgência, determine à Secretaria Municipal de Assis-
tência Social para que acompanhe de perto, auxiliando e apoiando a 
servidora pública municipal Ednelma Bragato e a sua família no que 
for preciso, vez que a referida funcionária, mãe do pequeno Samuel, 
está sem qualquer remuneração financeira e passando por necessida-
des, pois não pode trabalhar para poder cuidar de seu filho que neces-
sita passar por cirurgia. Indicação nº 385/2015, de autoria do vereador 
Edson B. O. Marquezini, que indica ao Senhor Prefeito Municipal para 
que, em caráter de extrema urgência, determine ao Departamento de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Serra Negra, para que analise as 
possibilidades de encaminhar e solicitar junto ao INSS, algum auxílio 
ou rendimentos financeiro à servidora pública municipal Ednelma 
Bragato, vez que a referida funcionária, mãe do pequeno Samuel, está 
sem qualquer remuneração financeira e passando por necessidades, 
pois não pode trabalhar para poder cuidar de seu filho que necessita 
passar por cirurgia. Indicação nº 386/2015, de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine a empresa responsável pela manutenção da ilumi-
nação pública de nosso município, para que melhore colocando mais 
postes e luzes mais fortes e eficazes na Rua Antonio Ricci, local onde é 
realizada a feira livre aos domingos, vez que os feirantes estão recla-
mando que quando começam a montar as barracas ainda está muito 
escuro e as luzes daquela rua não estão iluminando de forma eficiente. 
Indicação nº 387/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezi-
ni, que indica ao Senhor Prefeito Municipal para que determine aos 
setores competentes, para que sejam notificados todos os proprietá-
rios de imóveis da área central de nosso município, que possuam ladri-
lhos faltantes em suas calçadas, vez que este vereador vem recebendo 
inúmeras reclamações e pedidos de pessoas, principalmente senhoras, 
que estão caindo e se machucando, por falta dos ladrilhos. Indicação 
nº 388/2015, de autoria do vereador Edson B. O. Marquezini, que indi-
ca ao Senhor Prefeito Municipal, para que analise as possibilidades de, 
juntamente com os setores competentes, de transformar o trecho da 
Rua Tiradentes, ao lado do Educandário Nossa Senhora Aparecida, 
como de mão dupla, proibindo-se o estacionamento de veículos em 03 
vagas no referido trecho (ao lado da calçada do imóvel da senhora 
Elza Dib), pois assim os motoristas teriam acesso à Avenida João Ge-
rosa e ao Bairro dos Francos sem precisarem desviar pelo centro da 
cidade, o que melhoraria o fluxo de veículos na área central. Indicação 
nº 389/2015, de autoria dos vereadores Nestor de Toledo Marchi, Ro-
berto Sebastião de Almeida e Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades de colocar ba-
nheiros químicos no Recinto Casco de Ouro, tendo em vista dois even-
tos que acontecerão nos próximos dias, sendo eles: dia 31/05 - Benção 
dos Tratores do nosso município e também dia 14/06 o Leilão em be-
nefício ao Hospital do Câncer de Barretos. Indicação nº 390/2015, de 

autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no senti-
do de ser realizada toda a manutenção necessária nos brinquedos exis-
tentes na “Terra da Magia” - Praça Sesquicentenário, vez que muitos 
brinquedos estão quebrados, defeituosos e com parafusos aparecen-
do, fazendo com que as crianças se machuquem no local que, aliás, se 
não for realizada a manutenção nos brinquedos, em breve, o local se 
tornará insalubre e perigoso para nossas crianças. Indicação nº 
391/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que in-
dica ao Senhor Prefeito Municipal, para que estude as possibilidades 
de instalar uma cobertura em toda a “Terra da Magia” - situada na 
Praça Sesquicentenário, para proteger nossas crianças do sol, chuva e 
sereno, bem como proteger os brinquedos da ação do tempo, vez que 
são de plástico e frágeis, além de que, quando chove ou no período da 
manhã, em virtude do sereno, muitos brinquedos não podem ser utili-
zados, pois estão todos molhados. Indicação nº 392/2015, de autoria 
do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que determine ao setor competente, no sentido de 
serem realizadas, de forma mais periódica, a limpeza na “Terra da Ma-
gia” - localizada na Praça Sesquicentenário, vez que o local, por ser 
muito utilizado e visitado por turistas e munícipes, deve permanecer 
sempre limpo e apresentável. Indicação nº 393/2015, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, no sentido de ser realizada 
toda a manutenção e consertos necessários nos brinquedos infantis 
existentes no Parque e Fonte Santo Agostinho, vez que muitos brin-
quedos estão quebrados e defeituosos, fazendo com que as crianças se 
machuquem no local que, aliás, se não for realizada a manutenção e os 
consertos nos brinquedos, muito em breve, o local se tornará insalubre 
e perigoso para nossas crianças. Indicação nº 394/2015, de autoria do 
vereador Paulo Sérgio Osti, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor competente, no sentido de serem realiza-
das de forma mais periódica a coleta de lixo na Rua Umberto Amadeu 
Catanezzi Baccin, situada no Loteamento Alto das Palmeiras, cole-
tando principalmente o lixo que é depositado na lixeira de alvenaria 
existente nas proximidades do ponto de ônibus da referida rua, que 
constantemente fica por dias acumulando lixo no local, com muita su-
jeira e forte odor, deixando um ar de desleixo por parte da atual admi-
nistração, sem contar os transtornos vividos pelos usuários daquele 
ponto de ônibus, sem contar os prejuízos à saúde pública. Indicação nº 
395/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que 
determine ao setor competente, no sentido de ser realizada operação 
tapa buracos na Rua Mauro da Cunha Canto, Loteamento Colina dos 
Ipês, vez que o asfalto está cedendo e afundando cada vez mais, po-
dendo gerar sérios acidentes. Informo que tal providência já foi solici-
tada à SABESP, que informou em 18 de maio de 2015, através do ofício 
nº RGDS4-23/15, que não é serviço de sua responsabilidade. Indica-
ção nº 396/2015, de autoria do vereador Roberto Sebastião de Almei-
da, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de ser realizada limpeza e a manutenção 
necessária na Feira de Artesanato existente na Praça Sesquicentená-
rio. Indicação nº 397/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Senhor Prefeito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, seja realizada a limpeza e o corte do mato 
na Praça Rolando Milani, localizada na Rua Macanã. Indicação nº 
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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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398/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que in-
dica ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor com-
petente, seja realizada a retirada dos entulhos existentes na Praça Ro-
lando Milani, localizada na Rua Macanã. Indicação nº 399/2015, de 
autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente, no senti-
do de realizar os reparos na iluminação da Praça Rolando Milani, loca-
lizada na Rua Macanã. Indicação nº 400/2015, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que indica à Guarda Civil Municipal, 
para que sejam realizadas mais rondas durante os horários de entrada 
e saída dos alunos das escolas estaduais e municipais de Serra Negra, 
haja vista que há denúncias de que está ocorrendo tráfico de drogas 
nas proximidades das escolas, envolvendo crianças e adolescentes. In-
dicação nº 401/2015, de autoria do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica à Polícia Militar, para que sejam realizadas mais 
rondas durante os horários de entrada e saída dos alunos das escolas 
estaduais e municipais de Serra Negra, haja vista que há denúncias de 
que está ocorrendo tráfico de drogas nas proximidades das escolas, 
envolvendo crianças e adolescentes. Em seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o encaminhamento das indicações aos setores com-
petentes para, dentro do possível, serem adotadas as medidas cabí-
veis. Não havendo nenhum vereador inscrito no Pequeno Expediente, 
o Exmo. Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo prazo de quinze minu-
tos. Retomados os trabalhos, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: Requerimento nº 
331/2015, de autoria dos vereadores Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida, Edson B. O. Marquezini, Paulo Sérgio 
Osti e José Luiz Bertevello, que solicita, na forma regimental, após de-
liberação do Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que, com o auxílio dos setores competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis as informações e documentos abaixo 
solicitados, todos referentes ao período em que o Vice-Prefeito do 
Município de Serra Negra, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, esteve à 
frente do cargo de Prefeito Municipal de Serra Negra, durante licença 
do atual Prefeito. 1) Encaminhar cópia dos atos que nomearam ou exo-
neraram servidores da Prefeitura Municipal de Serra Negra, determi-
nados ou assinados pelo Vice-Prefeito Municipal, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, nas ocasiões em que substituiu o atual Prefeito, 
referente ao período de 01/01/2009 até a presente data. 2) Encami-
nhar cópia dos atos que concederam gratificações, benefícios ou au-
mento salarial para servidores da Prefeitura Municipal de Serra Ne-
gra, determinados ou assinados pelo Vice-Prefeito de Serra Negra, 
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, nas ocasiões em que substituiu o 
atual Prefeito, referente ao período de 01/01/2009 até a presente 
data. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 380/2015, de autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita, na forma regimental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 
Departamento de Pessoal, informe qual o tipo de auxílio financeiro, 
acompanhamento e apoio pode ser concedido à servidora pública 
municipal Ednelma Bragato e a sua família, vez que a referida funcio-
nária, mãe do pequeno Samuel, está sem qualquer auxílio financeiro, 
passando por necessidades, pois não possui como continuar traba-
lhando para poder cuidar e acompanhar seu filho que necessita passar 
por cirurgia. Requeiro mais, após a realização de visita e acompanha-

mento da Secretaria Municipal de Assistência Social, seja elaborado 
laudo discriminando as necessidades que a família da servidora Ed-
nelma Bragato vem passando atualmente, informando de que forma e 
quais auxílios foram efetivamente concedidos a esta família, por parte 
da municipalidade, através da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, encaminhando estas informações à Câmara Municipal de Serra 
Negra. Por fim, requeiro seja informado, através do Departamento de 
Pessoal da Prefeitura, quais auxílios financeiros podem ser concedidos 
à servidora pública municipal Ednelma Bragato, tanto pela Prefeitura 
Municipal e pelo INSS, esclarecendo a forma para a obtenção de tais 
auxílios e se a Prefeitura Municipal já solicitou aos setores competen-
tes a concessão destes auxílios que são direitos e garantias da servido-
ra Ednelma Bragato. Posto em discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requerimento nº 381/2015, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero Fioravanti e Edson B. O. Marquezini, que 
solicita, na forma regimental, após ouvido o douto e soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio 
dos setores competentes, encaminhe a esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, todas referentes à Taxa de Licença para Cons-
trução e Alvará (Taxa para a Aprovação de Planta) em nosso municí-
pio. 1) Há no município de Serra Negra, legislação ou outra norma 
legal que isente da Taxa de Licença para Construção e Alvará (Taxa 
para Aprovação de Planta) para construções que abrigarão igrejas ou 
de cultos religiosos? Em caso positivo encaminhar cópia da norma le-
gal e, se houver, de seu decreto de regulamentação. 2) O Poder Execu-
tivo do município já autorizou, atendendo a pedidos, a isenção da 
Taxa de Licença para Construção e Alvará (Taxa para Aprovação de 
Planta) para a construção de alguma igreja ou de cultos religiosos? Em 
caso positivo, informar qual foi a igreja beneficiada, o valor total isen-
tado e o ano em que foi autorizada esta isenção. 3) Há possibilidade 
legal e financeira de, em nosso município, alguma igreja ou entidade 
religiosa ser isentada da Taxa de Licença para Construção e Alvará 
(Taxa para Aprovação de Planta)? Em caso positivo, qual (is) o (s) 
procedimento (s) deve (m) ser adotado (s) pelo (s) interessado (s)? 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 400/2015, de autoria dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti e Edson B. O. Marquezini, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para que, com o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta Casa de Leis, cópia integral do processo nº 
0263/2006, do Poder Executivo Municipal, referente à expedição do 
Alvará de Construção nº 73/2006. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 401/2015, de 
autoria do vereador Wagner da Silva Del Buono, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado ao 
Tenente da Polícia Militar de Serra Negra, para que informe a esta 
Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, qual o número 
atual de policiais militares atuando em nosso Município, e qual seria o 
número ideal de policiais militares para atuarem em nosso Município. 
Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 382/2015, de autoria do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os estudantes desenhistas EDUARDO MACIEL 
FERRARESSO e WILLIAN DA SILVA SOUZA, autores de obras em 
grafite expostas no último dia 14 de maio na Escola Estadual Doutor 
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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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Jovino Silveira. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciên-
cia aos desenhistas homenageados. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 383/2015, de 
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a Vice-dire-
tora da Escola Estadual Doutor Jovino Silveira, ANDREIA CATEZA-
NI BRAGA, pelo importante apoio e procura por artistas locais que 
pudessem oferecer orientação aos jovens desenhistas Eduardo Maciel 
Ferraresso e Willian da Silva Souza. Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à homenageada. Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 384/2015, 
de autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com a REVIS-
TA VEJINHA SÃO PAULO, que em sua última edição veiculou exce-
lente reportagem sobre a Estância Turística de Serra Negra, 
divulgando nosso município para todo o Estado de São Paulo, para-
benizando pelo trabalho realizado. Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos diretores e editores da Revista Vejinha São 
Paulo. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 385/2015, de autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita consignação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com o atuante DEPUTADO FEDERAL, elei-
to pelo Estado de Santa Catarina, ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA - PMDB, pela apresentação do projeto de lei que autoriza a 
compra e o porte de arma de fogo, disciplinando as normas sobre a 
aquisição, posse, porte e a circulação de armas de fogo e munições, 
cominando penalidades e dando providências correlatas, parabeni-
zando pela iniciativa e pelo teor das disposições do referido projeto de 
lei. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja dada ciência ao home-
nageado. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento nº 386/2015, de autoria dos vereadores 
Nestor de Toledo Marchi e Ricardo Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o 
VAREJÃO “VALLE DA SERRA”, recentemente inaugurado na Aveni-
da Ariovaldo Viana, número 180, casa especializada em hortifrúti, 
oferecendo qualidade e bom atendimento em frutas, legumes, verdu-
ras. Da decisão desta Casa, requeremos mais, seja dada ciência ao se-
nhor Cláudio Fedel, extensivo a todos os seus familiares e funcioná-
rios. Posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 387/2015, de autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Tomaleri, que solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplausos para com o esportista Serranegrense 
MARCO ANTONIO ARGENTO, pela efetiva participação e honrosa 
classificação no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, seletiva para o 
mundial CBJJE/2015, realizado entre os dias 16 e 17 de maio de 2015, 
no Ginásio da Faculdade São Judas Tadeu, São Paulo, Capital. Desejo 
ao consagrado esportista Serranegrense e dominador da arte do jiu-
-jitsu, muito sucesso nesta empreitada, ressaltando e parabenizando-
-o pela dedicação e empenho. Da decisão desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 388/2015, de 
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o esportista 
Serranegrense SANDRO ROBBI, pela honrosa conquista, em 1º lugar 
em sua categoria, no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2015. Desejo 
ao consagrado esportista Serranegrense e dominador da arte do Jiu-

-Jitsu, muito sucesso nesta empreitada, ressaltando e parabenizando-
-o pela dedicação e empenho. Da decisão desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 389/2015, de 
autoria do vereador Ricardo Favero Fioravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratulações e aplausos para com o empresá-
rio e comerciante DIEGO MACHADO, pela recente abertura de sua 
loja “Villa Machado”, situada na Rua Coronel Pedro Penteado, núme-
ro 604, com produtos diversificados, de alta qualidade e com preços 
competitivos, agradando seus clientes, parabenizando-o também 
pelo excelente atendimento, desejando muito sucesso e prosperidade 
nesta nova empreitada. Da decisão desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 votos). Requerimento nº 390/2015, de 
autoria dos vereadores Roberto Sebastião de Almeida, Nestor de Tole-
do Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravanti e José Luiz 
Bertevello, que solicita consignação em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor EDVALDO MOREIRA LOPES, coor-
denador de evento do 1º Leilão Direito de Viver, que irá ocorrer no 
próximo dia 14/06/2015 com início as 10:00 horas e término as 20:00 
horas no Recinto de Exposição Serra Negra, com renda total em prol 
ao Hospital do Câncer de Barretos. Da decisão desta Casa, requere-
mos mais, seja dada ciência ao homenageado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade (09 votos), com a abstenção 
do voto do vereador Edson B. O. Marquezini. REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 391/2015, de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento do senhor Alcides de Salvi Del Buono. 
Requerimento nº 392/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Felício Batista da Cunha. Requerimento nº 
393/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor Carlos Benedicto Dias. Requerimento nº 394/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sergio Este-
ves de Souza. Requerimento nº 395/2015, de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento da senhora Maria do Carmo Silva. 
Requerimento nº 396/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Duilio Arantes Giacheto. Requerimento nº 
397/2015, de autoria da Câmara Municipal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos de profundo pesar pelo falecimento do 
senhor Salvador Batista. Requerimento nº 398/2015, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, que solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alaide Ramalho de 
Faria. Requerimento nº 399/2015, de autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consignação em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Godoi da Silva. Os 
requerimentos de pesar são de autoria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, sendo os mesmos deferidos pelo Presidente, determinando fos-
se oficiado às famílias enlutadas. Não havendo nenhum vereador ins-
crito como Orador no Grande Expediente, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada nominal dos vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores Danilo Francisco Andrade Guerreiro, 



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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Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, José Luiz Bertevello, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, 
Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ricardo Favero Fioravan-
ti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, passou-se à discussão e à votação dos pro-
jetos constantes da pauta. I – 1ª Discussão e votação do projeto de lei 
nº 88/2014, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Osti e Roberto 
Sebastião de Almeida, que dispõe sobre a proibição de queimadas na 
zona urbana e rural do Município de Serra Negra/SP e dá outras pro-
vidências. Primeiramente foi proferida a leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Comissões: a) de Justiça e Redação, b) de Políti-
ca Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo, c) de Saúde e Política Social e, d) de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e votação, foi rejeitado por maioria de votos 
(06x03), com a abstenção do voto do vereador José Luiz Bertevello. 
Em questão de ordem, foi solicitada a votação nominal, que ficou as-
sim consignada: - vereadores que rejeitaram o projeto de lei nº 
88/2014, de autoria dos vereadores Paulo Sérgio Osti e Roberto Se-
bastião de Almeida, que dispõe sobre a proibição de queimadas na 
zona urbana e rural do Município de Serra Negra/SP e dá outras pro-
vidências: Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri, Ricardo 
Favero Fioravante e Wagner da Silva Del Buono. - Vereadores que 
aprovaram o projeto de lei nº 88/2014, de autoria dos vereadores Pau-
lo Sérgio Osti e Roberto Sebastião de Almeida, que dispõe sobre a 
proibição de queimadas na zona urbana e rural do Município de Serra 
Negra/SP e dá outras providências: Nestor de Toledo Marchi, Paulo 
Sérgio Osti e Roberto Sebastião de Almeida. Absteve-se de proferir 
seu voto o vereador José Luiz Bertevello. Para constar, a emenda nº 
16/2015, de autoria do vereador Nestor de Toledo Marchi, restou pre-
judicada, em virtude da rejeição do projeto de lei nº 088/2014. II – 1ª 
Discussão e votação do projeto de lei nº 34/2015, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponi-
bilização gratuita de banheiros e água potável aos clientes e usuários 
de agências bancárias, supermercados, grandes lojas varejistas e de 
prestação de serviços, para os imóveis que possuam a metragem supe-
rior a 150 m2 de área de venda ou de atendimento aos clientes. Primei-
ramente foi proferida a leitura dos pareceres elaborados pelas seguin-
tes 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 rejeitado por maioria de votos (05x04), com a 
abstenção do voto do vereador José Luiz Bertevello. Em questão de 
ordem, foi solicitada a votação nominal, que ficou assim consignada: 
- vereadores que rejeitaram o projeto de lei nº 34/2015, de autoria do 
vereador Paulo Sérgio Osti, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
disponibilização gratuita de banheiros e água potável aos clientes e 
usuários de agências bancárias, supermercados, grandes lojas varejis-
tas e de prestação de serviços, para os imóveis que possuam a metra-
gem superior a 150 m2 de área de venda ou de atendimento aos clien-
tes: Demétrius Ítalo Franchi, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri e Ricardo 
Favero Fioravante. - Vereadores que aprovaram o projeto de lei nº 
34/2015, de autoria do vereador Paulo Sérgio Osti, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da disponibilização gratuita de banheiros e água po-
tável aos clientes e usuários de agências bancárias, supermercados, 
grandes lojas varejistas e de prestação de serviços, para os imóveis que 

possuam a metragem superior a 150 m2 de área de venda ou de aten-
dimento aos clientes: Nestor de Toledo Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Absteve-se 
de proferir seu voto o vereador José Luiz Bertevello. Para constar, as 
emendas nºs 17/2015 e 18/2015, ambas de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, restaram prejudicadas, em virtude da rejeição do 
projeto de lei nº 034/2015. Não havendo mais nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSO-
AIS: usaram da palavra os vereadores Edson B. O. Marquezini, Ricar-
do Favero Fioravanti e Roberto Sebastião de Almeida. Não havendo 
mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que será realizada no dia 1º de junho de 2015, se-
gunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão 
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. 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 
29 DE MAIO DE 2015, PELOS VEREADORES QUE 

INTEGRAM A COMISSÃO PERMANENTE DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA/SP, EM CUMPRIMENTO AO § 4º, DO 
ARTIGO 9º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/00 
– “LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL”, PARA 

AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
ESTABELECIDAS PELO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 
DE 2015.

Às 14h30min horas do dia 29 de maio de 2015, sexta-feira, no Ple-
nário da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n.º, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas”, Serra Negra/SP, reuniram-se em Audi-
ência Pública, os seguintes vereadores que compõem a douta Comis-
são Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 
Serra Negra/SP: Wagner da Silva Del Buono – Presidente, e Demé-
trius Ítalo Franchi – Membro, além do vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, em cumprimento ao § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar n.º 
101/00 – “Lei de Responsabilidade Fiscal”, com o objetivo de avaliar 
o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo 
Municipal, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2015, ou seja, 
referente aos meses de janeiro de 2015 a abril de 2015. Iniciados os 
trabalhos, o Exmo. Sr. Presidente convidou o senhor José Alexandre 
Malagodi Vasconcelos, DD. Secretário Municipal do Planejamento, 
para que procedesse a entrega dos documentos relativos aos meses de 
janeiro/abril de 2015, referentes às metas fiscais realizadas pelo Muni-
cípio de Serra Negra/SP, bem como fossem iniciadas as explanações e 
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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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os esclarecimentos necessários. Conforme anteriormente solicitado, o 
Sr. José Alexandre Malagodi Vasconcelos apresentou os demonstrati-
vos, anexos, cálculos, tabelas, balancetes e demais documentos con-
tendo os valores realizados das receitas e despesas do Município de 
Serra Negra/SP, referente ao 1º quadrimestre de 2015. Ato contínuo, 
procedeu-se às explicações e os esclarecimentos necessários sobre as 
Metas Fiscais do Poder Executivo Municipal realizadas no 1º quadri-
mestre de 2015, sendo apresentados os seguintes valores: receita total 
prevista para o exercício de 2015 R$ 89.262.973,58; receita realizada 
durante o 1º quadrimestre de 2015 R$ 31.476.665,63; saldos de exercí-
cios anteriores R$ 2.387.152,72; despesa total atualizada prevista para 
o exercício de 2015 R$ 97.687.415,02; despesas realizadas durante o 
1º quadrimestre de 2015 R$ 24.960.665,48; despesas empenhadas 
R$ 47.692.865,77; receita corrente líquida R$ 75.695.370,26; receitas 
previdenciárias R$ 1.562.275,96; despesas previdenciárias executa-
das R$ 689.656,76; resultado previdenciário R$ 872.619,20; resultado 
nominal R$ 1.968.000,00; resultado primário R$ 8.730.900,58; restos 
a pagar processados e inscritos R$ 3.320.264,15 – saldo a pagar R$ 
154.895,09; restos a pagar não processados R$ 3.078.227,06 – saldo 
a pagar R$ 1.463.857,14; despesas de capital líquida R$ 3.056.182,55; 
despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, referen-
te ao 1º quadrimestre de 2015 R$ 5.587.873,50, que corresponde a 
porcentagem 24,46%; despesas com o FUMDEB R$ 21.152.338,88, 
que corresponde a porcentagem de 102,52%; despesas com ações e 
serviços públicos de saúde, referente ao 1º quadrimestre de 2015 R$ 
6.022.252,88, que corresponde a porcentagem de 26,36%; despesa to-
tal com pessoal, referente ao período de maio/2014 a abril/2015 R$ 
31.654.283,15 - que corresponde a porcentagem de 41,82% da receita 
corrente líquida, sendo esta porcentagem abaixo do limite constitu-
cional; dívida consolidada líquida R$ (-) 4.442.375,76; dívida consoli-
dada até o 1º quadrimestre de 2015 R$ 13.398.792,64; dívida contratu-
al R$ 1.284.746,04; precatórios anteriores a 05/05/2000 R$ 14.807,56; 
depósitos realizados a título de precatórios R$ 5.219.328,34. Após, fo-
ram analisados, explicados e debatidos os Balancetes Orçamentários 
– Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Demonstrativo 
da Receita Corrente Líquida, Demonstrativo da Dívida Consolida-
da Líquida, Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Demonstrativo 
Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, Demonstrativo Simplifi-
cado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, dentre ou-
tros dados e assuntos financeiros, contábeis, tributários e orçamen-
tários do Município de Serra Negra. Em seguida, foram sanadas as 
dúvidas apresentadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Serra Negra. Não ha-
vendo outras perguntas ou esclarecimentos a serem prestados, tendo 
em vista não haver nenhum munícipe presente à Audiência Pública, os 
Membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a necessária 
análise de todos os documentos apresentados, julgaram devidamente 
apresentados e todos os pontos esclarecidos. Em seguida, foi deter-
minada a impressão de quatro vias da presente Ata, sendo uma delas 
entregue ao Poder Executivo Municipal para a devida prestação de 
contas junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
determinando, ainda, que toda a documentação apresentada nesta 
Audiência Pública fosse anexada aos autos do processo n.º 058/2015 – 
expediente n.º 012/2015, do Poder Legislativo Serrano, ficando o mes-
mo à disposição dos munícipes e demais interessados para consulta e 
análise. Nada mais havendo a ser tratado, os Membros da Comissão 

de Finanças e Orçamento agradeceram a colaboração de todos indis-
tintamente, declarando encerrada a presente Audiência Pública. Para 
constar eu, (a) vereador Wagner da Silva Del Buono, mandei lavrar 
esta ata, que após lida, conferida e achada conforme, vai devidamente 
assinada pelos vereadores presentes à Audiência Pública e que com-
põem a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Nada mais. 

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 29 
DE MAIO DE 2015, PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO E 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 029/2015, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OB-
SERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMEN-

TÁRIA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-

CIAS – “LDO”.

Às 15:00 horas do dia 29 de maio de 2015, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, localizado na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/n.º, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, Serra Ne-
gra/SP, reuniram-se, em Audiência Pública, os seguintes Vereadores: 
Wagner da Silva Del Buono – Presidente da Comissão de Finanças 
e Orçamento,  Demétrius Ítalo Franchi – Membro da Comissão de 
Finanças e Orçamento, além do Vereador Ricardo Favero Fioravan-
ti; deixado registrado que na presente Audiência Pública não havia 
a presença de nenhum munícipe, embora tenha havido a divulgação 
necessária na forma da Lei; para análise, avaliação e discussão do pro-
jeto de lei nº 029/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orça-
mentária do Município de Serra Negra para o exercício de 2016 e dá 
outras providências – “LDO”. Iniciados os trabalhos, foi convidado o 
Sr. José Alexandre Malagodi de Vasconcellos, DD. Secretário Munici-
pal do Planejamento, para que adentrasse no Plenário e realizasse a 
explanação, bem como os esclarecimentos gerais sobre a elaboração 
das diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária 
do Município de Serra Negra para o exercício de 2016– “LDO”. Em 
seguida foi aberta a palavra aos vereadores presentes, ocasião em que 
foram apresentadas indagações com relação à LDO/2016, sendo que 
as dúvidas foram esclarecidas. Após serem apresentados todos os co-
mentários, debates e esclarecimentos necessários, a presente Audiên-
cia Pública foi julgada devidamente realizada, tendo atingido os seus 
objetivos. Em seguida, foi determinada a confecção de ata resumida 
desta Audiência Pública, sendo a mesma anexada aos autos do  pro-
cesso n.º 050/2015, da Câmara Municipal de Serra Negra. Nada mais 
havendo a ser tratado, agradeceu-se pela presença, bem como a cola-
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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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PRAÇA JOHN F. KENNEDY
44.847.663/0001-11 Exercício: 2015

Data Ord. Pagto PAGA

DESC0 1 1.645.221,81
DESC1 01 1.100.000,00
00402 0001 ES   219 20/01/2015 00528 275.000,00
00402 0002 ES   219 20/02/2015 01067 275.000,00
00402 0003 ES   219 20/03/2015 01648 275.000,00
00402 0004 ES   219 22/04/2015 02379 275.000,00
DESC1 02 3.922,42
00403 0001 OR   269 22/01/2015 00546 3.922,42
DESC1 01 251.950,00
00441 0001 ES   268 26/01/2015 00600 9.000,00
00441 0002 ES   268 10/02/2015 00873 9.000,00
00441 0003 ES   268 06/03/2015 01299 9.000,00
00441 0004 ES   268 08/04/2015 02070 9.000,00
00441 0005 ES   268 08/05/2015 03014 9.000,00
01255 0001 ES   219 27/02/2015 01177 2.750,00
01255 0002 ES   219 20/03/2015 01652 2.750,00
01255 0003 ES   219 27/04/2015 02615 2.750,00
01812 0001 OR   328 19/03/2015 01590 180.000,00
02535 0001 ES   268 24/04/2015 02543 3.000,00
02535 0002 ES   268 20/05/2015 03785 3.000,00
02536 0001 ES   268 24/04/2015 02542 2.600,00
02536 0002 ES   268 20/05/2015 03778 2.600,00
02537 0001 ES   268 24/04/2015 02541 2.600,00
02537 0002 ES   268 20/05/2015 03777 2.600,00
02538 0001 ES   268 24/04/2015 02540 1.200,00
02538 0002 ES   268 20/05/2015 03784 1.100,00
DESC1 02 11.255,64
02666 0001 OR   269 05/05/2015 02722 11.255,64
DESC1 01 278.093,75
03041 0001 ES   219 18/05/2015 03559 3.093,75
03059 0001 ES   219 20/05/2015 03800 275.000,00

TOTAL GERAL 1.645.221,81

TESOURO
ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H
ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2015 A 31/05/2015
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS

AMPARO SOCIAL DE PROMOÇÃO HUMANA - DRADS
TESOURO

PROJETO LAR FELIZ
PROJETO LAR FELIZ
PROJETO LAR FELIZ

ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H
ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

ASSOC. DAS FRANCISCANAS MISS. CORACAO IMAC. MARIA

PROJETO LAR FELIZ
PROJETO LAR FELIZ
ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO
ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO
ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO
ASSOCIAÇAO PAULISTA DE MUNICIPIOS

ASSOC.DA SANTA CASA DE MISERIC. DE SERRA NEGRA - H

ASSOC. DAS FRANCISCANAS MISS. CORACAO IMAC. MARIA
CONSELHO PART. S.NEGRA DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO
CONSELHO PART. S.NEGRA DA SOC.SAO VICENTE DE PAULO

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
AMPARO SOCIAL DE PROMOÇÃO HUMANA - DRADS

Emp. \ Liq. NomeTipo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

TESOURO
ASSOCIAÇÃO AMIGO BICHO

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS
AMPARO SOCIAL DE PROMOÇAO HUMANA
AMPARO SOCIAL DE PROMOÇAO HUMANA

boração de todos indistintamente, declarando encerrada a presente 
Audiência Pública. Para constar eu, (a) vereador Wagner da Silva Del 
Buono, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 
Municipal de Serra Negra, mandei lavrar esta ata, que após lida, con-
ferida e achada conforme, vai devidamente assinada, ficando facul-
tada a assinatura por todos os edis que compõem o Poder Legislativo 
Serrano. Nada mais. 

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
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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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Código Especificação T O T A L

Página 1

Saldo Anterior MES

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP
PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

1112.02.00.00 IPTU 8.160.583,84 697.941,59 8.858.525,43
1112.04.31.00 RETIDOS NAS FONTES 40.473,24 9.428,84 49.902,08
1112.04.34.00 RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 207.569,86 62.166,41 269.736,27
1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS410.104,04 86.257,77 496.361,81
1113.05.00.00 ISS 1.404.729,07 377.843,73 1.782.572,80
1121.25.00.00 TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.78.934,14 262.034,28 340.968,42
1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.655,39 2.243,10 4.898,49
1121.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL 23.220,53 42.129,49 65.350,02
1121.29.00.00 TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS 102.714,43 24.209,59 126.924,02
1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO 5.307,10 2.029,84 7.336,94
1121.99.01.00 Taca Licença p/Comércio Eventual ou Ambu 0,00 0,00 0,00
1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PúBLICA 1.022.298,36 64.278,26 1.086.576,62
1122.99.01.00 Taxa de Expediente 66.406,71 200,92 66.607,63

13.155.760,53Sub Total ................................... 1.630.763,8211.524.996,71

TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

1721.01.02.00 COTA-PARTE FPM 5.610.807,87 1.505.120,14 7.115.928,01
1721.01.02.01 1% DO FPM  -  EC 55/2007 0,00 0,00 0,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE ITR 2.452,12 1.198,20 3.650,32

7.119.578,33Sub Total ................................... 1.506.318,345.613.259,99

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.366.070,66 813.449,06 4.179.519,72
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.025.685,70 198.493,01 3.224.178,71
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 22.697,76 5.058,18 27.755,94
1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO345,97 0,00 345,97

7.431.800,34Sub Total ................................... 1.017.000,256.414.800,09

Total ........................................ 23.553.056,79 4.154.082,41 27.707.139,20

Serra Negra, 31 de maio de 2015

ANTONIO LUIGI ITALO FRANCHI CASSIO MENDES MANZANO

JOSE ANTONIO GALAVERNA

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC: 1SP183425/0-0/SP

TESOUREIRO
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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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PORTARIA N.º007, 
DE 01 DE JUNHO DE 2015.

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência So-
cial dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso XII, da Lei 
2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 
º 79/05, conforme decisão do Conselho Administrativo do Serprev, 
constante em Ata n.º 005 de 01 de junho de 2015;

RESOLVE:

CONCEDER  a aposentadoria por idade, nos termos da Lei Mu-
nicipal n.º 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Comple-
mentar n.º 79/05, artigo 78 – I e II; Orientação Normativa n.º 04/04,  
anexo I,  2ª hipótese e artigo 40, § 1º, III, “b” C/C Art. 40 §§ 3 e 17 da 
Constituição Federal, a Sra. Neusa Pereira Bento, funcionária pública 
estatutária, lotado no cargo efetivo de Atendente de Enfermagem. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de 
Serra Negra, em 01 de junho de 2015.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 017/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  DROGARIA VIDA DE CAMPINAS LTDA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.
VALOR – R$ 14.760,66
DATA – 15/05/2015
CONVITE N. 017/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.
VALOR – R$ 3.131,01
DATA – 15/05/2015

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

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  EMPREITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 

CRECHE ESCOLA “FDE” NO BAIRRO DAS POSSES NESTE MUNICIPIO.
PRAZO – 120 DIAS
DATA – 08/05/2015

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CONVITE N. 008/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  S.M.N. BERTÃO ASSESSORIA E GERENCIAMEN-

TO DE OBRAS ME.
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS.

PRAZO – 12 MESES
DATA – 08/05/2015

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
OBJETO – FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS
VALOR REALINHADO – CESTA BASICA R$ 105,00
DATA – 19/05/2015

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2015. OBJE-
TO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. DATA: 
22/06/2015 – 14h00min. Edital completo poderá ser retirado no balcão do 
setor de licitações desta Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, s/nº Centro, 
em dias úteis, das 13h00 às 18h00 ou solicitado pelo e-mail licitaserranegra@
gmail.com. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 03/06/2015. Dr. AN-
TONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI.Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 02 - PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2015 - OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO “SERRA 
NEGRA RODEIO EXPO SHOW DE 2015”. DATA: 22/06/2015 – 16h00min 
(PRAZO PRORROGADO). Edital completo poderá ser retirado no balcão do 
setor de licitações desta Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, s/nº Centro, 
em dias úteis, das 13h00 às 18h00 ou solicitado pelo e-mail licitaserranegra@
gmail.com. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 03 de Junho de 2015. 
Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. Prefeito 

Decreto no 4.404 de 28 de maio 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$ 
94.000,00 (noventa e quatro mil reais), para reforço das dotações or-
çamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo   R$ 12.700,00
01.01.04.122.0002.2.002.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 4.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.339030.01
Material de consumo   R$ 2.300,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01
Material de consumo   R$ 4.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 7.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.01
Material de consumo   R$ 15.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.449052.01 
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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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VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 29.962,12

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00 103.665,37

Recursos recebidos em: 28/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Requalificação de UBS-Reforma 1721.33.45.00 279.840,00

TOTAL DOS RECURSOS 690.788,68

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 65.351,67

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 261.450,56

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 15.512,63

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00 36.656,68

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 9.036,58

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 1721.35.04.00 10.960,33

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 1.900,04

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 1.608,52

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 1.715,41

Recursos recebidos em: 20/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 81.121,94

TOTAL DOS RECURSOS 81.121,94

Recursos recebidos em: 16/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 35.130,00

TOTAL DOS RECURSOS 49.090,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Incentivo a Prom.a Saúde e Prev.D nças 1721.33.39.00 9.500,00

TOTAL DOS RECURSOS 240.358,90

Recursos recebidos em: 15/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Rend.aplic. Conv.Federais 1721.33.32.00 24.336,00

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 216.022,90

Recursos recebidos em: 12/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 531.717,93

TOTAL DOS RECURSOS 531.717,93

Recursos recebidos em: 09/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do 
Governo Federal os recursos a seguir especificados:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA SP

PRAÇA JOHN F. KENNEDY

44.847.663/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA SP

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

410.697,19

410.697,19

100.745,96

100.745,96

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

Recursos recebidos em: 09/03/2015

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS 226.001,18

Recursos recebidos em: 27/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00 103.665,37

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 24.400,00

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 29.962,12

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 2.555,15

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 6.969,75

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 19,17

TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE 1721.35.02.00 427,95

Recursos recebidos em: 25/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

Recursos recebidos em: 20/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 1.094.371,51

TOTAL DOS RECURSOS 1.094.371,51

Recursos recebidos em: 10/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 68.839,79

TOTAL DOS RECURSOS 119.733,88

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 16.405,50

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 17.313,56

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 10.036,44

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 41,03

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 1721.33.51.00 341,30

Recursos recebidos em: 04/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

PAB Fixo 1721.33.10.00 85.379,67

TOTAL DOS RECURSOS 142.099,67

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 12.000,00

Piso Estratégico 1721.33.47.00 30.260,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Incentivo a Prom.a Saúde e Prev.D nças 1721.33.39.00 10.000,00

Recursos recebidos em: 02/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 563.893,26

TOTAL DOS RECURSOS 563.893,26

TOTAL DOS RECURSOS 133.627,49

Recursos recebidos em: 30/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA
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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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VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

410.697,19

410.697,19

100.745,96

100.745,96

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

Recursos recebidos em: 09/03/2015

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS 226.001,18

Recursos recebidos em: 27/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00 103.665,37

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 24.400,00

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 29.962,12

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 2.555,15

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 6.969,75

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 19,17

TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE 1721.35.02.00 427,95

Recursos recebidos em: 25/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

Recursos recebidos em: 20/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 1.094.371,51

TOTAL DOS RECURSOS 1.094.371,51

Recursos recebidos em: 10/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 68.839,79

TOTAL DOS RECURSOS 119.733,88

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 16.405,50

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 17.313,56

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 10.036,44

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 41,03

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 1721.33.51.00 341,30

Recursos recebidos em: 04/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

PAB Fixo 1721.33.10.00 85.379,67

TOTAL DOS RECURSOS 142.099,67

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 12.000,00

Piso Estratégico 1721.33.47.00 30.260,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Incentivo a Prom.a Saúde e Prev.D nças 1721.33.39.00 10.000,00

Recursos recebidos em: 02/02/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 563.893,26

TOTAL DOS RECURSOS 563.893,26

TOTAL DOS RECURSOS 133.627,49

Recursos recebidos em: 30/01/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

450.527,78

450.527,78

132.224,21

132.224,21

103.665,38

VALOR RECEBIDO

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 636.938,80

TOTAL DOS RECURSOS 636.938,80

TOTAL DOS RECURSOS 132.633,75

Recursos recebidos em: 10/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA VALOR RECEBIDO

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE 1721.35.03.00 49.952,00

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 71.598,28

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 141,90

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 10.941,57

Recursos recebidos em: 09/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

Recursos recebidos em: 30/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

Recursos recebidos em: 20/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00

TOTAL DOS RECURSOS 165.127,92

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 9.239,80

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 29.962,12

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 6.969,75

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 8.000,00

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 534,61

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Recursos recebidos em: 18/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TOTAL DOS RECURSOS 153.627,67

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 42.260,00

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

Incentivo a Prom.a Saúde e Prev.D nças 1721.33.39.00 10.000,00

Prog. Agentes Comunitarios 1721.33.32.00 29.406,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Prog.Melh.Acesso e Qualidade PMAQ 1721.33.44.00 9.500,00

Recursos recebidos em: 13/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 586.848,12

TOTAL DOS RECURSOS 586.848,12

Recursos recebidos em: 10/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA VALOR RECEBIDO

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 123.171,75

TOTAL DOS RECURSOS 140.045,04

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 2.020,95

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 14.852,34

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA
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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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VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

450.527,78

450.527,78

132.224,21

132.224,21

103.665,38

VALOR RECEBIDO

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 636.938,80

TOTAL DOS RECURSOS 636.938,80

TOTAL DOS RECURSOS 132.633,75

Recursos recebidos em: 10/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA VALOR RECEBIDO

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE 1721.35.03.00 49.952,00

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 71.598,28

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 141,90

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 10.941,57

Recursos recebidos em: 09/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

Recursos recebidos em: 30/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00

TOTAL DOS RECURSOS

Recursos recebidos em: 20/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00

TOTAL DOS RECURSOS 165.127,92

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 9.239,80

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 29.962,12

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 6.969,75

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 8.000,00

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 534,61

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Recursos recebidos em: 18/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TOTAL DOS RECURSOS 153.627,67

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 42.260,00

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

Incentivo a Prom.a Saúde e Prev.D nças 1721.33.39.00 10.000,00

Prog. Agentes Comunitarios 1721.33.32.00 29.406,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Prog.Melh.Acesso e Qualidade PMAQ 1721.33.44.00 9.500,00

Recursos recebidos em: 13/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 586.848,12

TOTAL DOS RECURSOS 586.848,12

Recursos recebidos em: 10/03/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA VALOR RECEBIDO

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 123.171,75

TOTAL DOS RECURSOS 140.045,04

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS 1721.34.00.00 2.020,95

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 14.852,34

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00 103.665,38

TOTAL DOS RECURSOS 274.639,77

Piso Estratégico 1721.33.47.00 34.260,00

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

Prog. Agentes Comunitarios 1721.33.32.00 29.406,00

, 1721.33.48.00 29.962,12

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Prog.Melh.Acesso e Qualidade PMAQ 1721.33.44.00 7.800,00

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 1721.33.51.00 328,34

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Recursos recebidos em: 19/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 970.144,64

TOTAL DOS RECURSOS 970.144,64

TOTAL DOS RECURSOS 154.809,56

Recursos recebidos em: 11/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE 1721.35.03.00 49.952,00

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 71.212,00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 12.402,74

TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 1721.36.00.00 16.854,14

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 1.198,20

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 3.190,48

Recursos recebidos em: 05/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 450.375,51

TOTAL DOS RECURSOS 450.375,51

TOTAL DOS RECURSOS 326.563,09

Recursos recebidos em: 30/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 133.627,49

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 174.994,14

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 11.185,20

Recursos recebidos em: 22/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

TOTAL DOS RECURSOS 125.397,67

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 26.260,00

Prog. Agentes Comunitarios 1721.33.32.00 29.406,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 2.230,00

Prog.Melh.Acesso e Qualidade PMAQ 1721.33.44.00 9.500,00

Recursos recebidos em: 15/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 1721.35.04.00 10.299,14

TOTAL DOS RECURSOS 10.299,14

Recursos recebidos em: 14/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA
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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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VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

Teto Mun. Média e alta Coml. Amb. e Hosp 1721.33.04.00 103.665,38

TOTAL DOS RECURSOS 274.639,77

Piso Estratégico 1721.33.47.00 34.260,00

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

Prog. Agentes Comunitarios 1721.33.32.00 29.406,00

, 1721.33.48.00 29.962,12

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Prog.Melh.Acesso e Qualidade PMAQ 1721.33.44.00 7.800,00

TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO 1721.33.51.00 328,34

Saude Bucal 1721.33.37.00 4.460,00

Recursos recebidos em: 19/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 970.144,64

TOTAL DOS RECURSOS 970.144,64

TOTAL DOS RECURSOS 154.809,56

Recursos recebidos em: 11/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE 1721.35.03.00 49.952,00

TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 1721.35.01.00 71.212,00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 1721.22.70.00 12.402,74

TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96 1721.36.00.00 16.854,14

COTA-PARTE ITR 1721.01.05.00 1.198,20

COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM 1721.22.20.00 3.190,48

Recursos recebidos em: 05/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 450.375,51

TOTAL DOS RECURSOS 450.375,51

TOTAL DOS RECURSOS 326.563,09

Recursos recebidos em: 30/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

Teto Municipal Saúde Mental 1721.33.48.00 133.627,49

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 174.994,14

Assistência Framaceutica Básica 1721.33.05.00 6.756,26

Piso Fixo Vig.Promoção Saúde 1721.33.46.00 11.185,20

Recursos recebidos em: 22/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

PAB Fixo 1721.33.10.00 58.001,67

TOTAL DOS RECURSOS 125.397,67

Prog. Saude da Familia 1721.33.31.00 26.260,00

Prog. Agentes Comunitarios 1721.33.32.00 29.406,00

Saude Bucal 1721.33.37.00 2.230,00

Prog.Melh.Acesso e Qualidade PMAQ 1721.33.44.00 9.500,00

Recursos recebidos em: 15/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 1721.35.04.00 10.299,14

TOTAL DOS RECURSOS 10.299,14

Recursos recebidos em: 14/04/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

, SP ,

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

VALOR RECEBIDO

TOTAL GERAL DOS RECURSOS 9.676.592,90

Serra Negra 03 de junho de 2015

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 47.167,14

TOTAL DOS RECURSOS 47.167,14

Recursos recebidos em: 01/06/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 431.757,71

TOTAL DOS RECURSOS 431.757,71

Recursos recebidos em: 29/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA

COTA-PARTE FPM 1721.01.02.00 103.217,79

TOTAL DOS RECURSOS 103.217,79

Recursos recebidos em: 20/05/2015

ORGÃO CONCESSOR DESCRIÇÃO DO RECURSO CÓD. RECEITA



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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Equipamento e material permanente R$ 8.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.339039.05 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 20.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo   R$ 21.000,00

Total     R$ 94.000,00
Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto 

correrão por conta da anulação parcial das dotações orçamentárias 
abaixo:

02.01.20.606.0003.2.003.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 4.600,00
05.01.27.812.0009.2.012.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.300,00
06.01.99.999.0999.0.999.999999.01 
Reserva de contingência  R$ 16.700,00
07.01.04.122.0012.2.014.449052.01
Equipamento e material permanente R$ 2.500,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 23.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.339030.05 
Material de consumo   R$ 10.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.449052.05 
Equipamento e material permanente R$ 10.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 10.200,00
13.01.15.452.0018.2.023.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 3.500,00
13.01.26.782.0018.2.024.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica  R$ 2.000,00
13.01.26.782.0018.2.025.449052.01 
Equipamento e material permanente R$ 9.200,00

Total     R$ 94.000,00

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, 28 
de maio de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei nº. 3.837 de 2 de junho de 2015
Projeto de Lei nº 32/2015

Autoria: Vereador Wagner da Silva Del Buono

(Dá denominação à Rotatória)

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. A Rotatória existente no final da Avenida Santos Pinto, no 
cruzamento entre a Avenida Ana Belmira de Novaes, Travessa São Be-

nedito e Praça São Benedito, em frente à Igreja de São Benedito, passa 
a denominar-se “ROTATÓRIA MARIA APARECIDA GALVÃO MA-
CHADO”.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confecção 
da placa indicativa respectiva da referida denominação.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 2 
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 -

Lei nº. 3.838 de 2 de junho de 2015
Projeto de Lei nº 33/2015

Autoria: Vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri

(Dá denominação à Próprio Público)

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

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

Art. 1º. O Próprio Público localizado na Rua Santo Antonio, nº 2 
- Bairro das Palmeiras, Serra Negra/SP, para abrigar o Centro de Re-
ferência de Assistência Social - CRAS, passa a denominar-se “CEN-
TRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OLGA MARIA 
AMADEU MENEGATTI”.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confecção 
da placa indicativa respectiva da referida denominação.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 2 
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 -

Lei nº. 3.840 de 2 de junho de 2015
Projeto de Lei nº 37/2015

Autoria: Vereadora Maria Rita Menegatti Pinton Tomaleri

(Dá denominação à Via Pública)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa
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O PREFEITO MUNICIPAL 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. A Via Pública recentemente aberta no Loteamento Vila 
Dirce, Serra Negra/SP, que tem seu início entre a Rua Antonio Spi-
nhardi e a Estrada Municipal Hilda Beraldi de Almeida, fazendo a li-
gação com as Ruas Silvio Gallo e Januário Blotta, e término na Rua 
Luiz Padula, passa a denominar-se RUA JOSÉ ALVES DE GODOY 
FILHO.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confecção 
da placa indicativa respectiva da referida denominação.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 2 
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 -

VAGAS DO PAT 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador) 

de  Junho/15

Os interessados devem comparecer ao PAT - Posto 
de Atendimento ao Trabalhador, situado na Rua 

José Bonifácio, 283 - Centro, munidos de RG, CPF e 
Carteira de Trabalho

•	 AJUDANTE DE COZINHA (C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 ATENDENTES DE BAR (02 VAGAS C/ OU S/ EXPERIÊNCIA E 

CURRICULUM);
•	 AUXILIAR DE MANUTENÇAO (C/ EXP. EM ELÉTRICA E HI-

DRÁULICA E CURRICULUM);
•	 CAIXA DE BAR (02 VAGAS C/ OU S/ EXPERIÊNCIA E CURRI-

CULUM);
•	 CAMAREIRA (02 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA E CURRICULUM);
•	 CASEIRO OU MEEIRO (C/ EXP. EM COLHEITA DE CAFÉ);
•	 CASEIRO P/ SÍTIO (CASAL C/ EXP. EM SERVIÇOS GERAIS E 

CURRICULUM);
•	 COZINHEIRA (O) C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 EMPREGADA DOMÉSTICA P/ CANDIDATAS DA REGIÃO (C/ 

MORADIA PARA CIDADE DE VALINHOS  C/ CURRICULUM);
•	 FAXINEIRA (DE 30 À 40 ANOS C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO (C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 PEDREIRO (02 VAGAS C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 PIA DE BAR (02 VAGAS C/ OU S/ EXPERIÊNCIA E CURRICU-

LUM);
•	 PINTOR (C/ EXP. BÁSICAS EM CASA);
•	 RECEPCIONISTA (C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 REPRESENTANTE COMERCIAL “AUTONOMO” ENTREVIS-

TA DIA 28/05/2015 (C/ EXP. E CURRICULUM);
•	 RECEPCIONISTA MASC. P/ CANDIDATOS DE SERRA NEGRA 

E REGIÃO (DAS 15h40 às 00h  C/ CONDUÇÃO PRÓPRIA É UM 
DIFERENCIAL E CURRICULUM);

•	  SERVENTE DE PEDREIRO (03 VAGAS C/ EXP. E CURRICU-
LUM);

•	  TRABALHADOR RURAL P/ MANUTENÇÃO DE HORTA SIM-
PLES; 

•	  TÉCNICO MANUTENÇÃO (C/ EXP. E CURRICULUM);
•	  VENDEDOR (03 VAGAS MASC. DE 20 À 40 ANOS C/ CURRI-

CULUM).

 O poder executivo Municipal definiu que no dia 05 de 
junho, sexta-feira, será Ponto Facultativo no expediente 
das repartições públicas municipais.

Os Serviços essenciais como Guarda Municipal, Bom-
beiro Civil, Limpeza Pública, Ambulâncias e o PROTUR 
(Posto de Referência e Orientação ao Turista), no Palácio 
Primavera, não sofrerão alterações e seu funcionamento 
segue normal.

Decreto em vigor de n. 4.403, de 25 de Maio de 2015.

Veja como fica o expediente 
público de Serra Negra para o 

feriado de Corpus Christi



S PS P

Diário Oficial de

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

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

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

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

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

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

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

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 5 de junho de 2015 - Ani VIII - nº 438 20

Junho
Dia da semana Farmácia

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 27 de março de 2015 - Ani VIII - nº 428 30
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 6 de março de 2015 - Ani VIII - nº 425 8

A Prefeitura Municipal de Serra negra por 
meio da Guarda Civil Municipal (GCM) propor-
cionou um curso de tiros para os membros da 
Guarda. O curso de Armamento de Tiro Teórico 
e Prático teve a supervisão do Subtenente Edson 
Batista e a companhia do TG (Tiro de Guerra) de 
Amparo. 

  As atividades tiveram o início na segunda-
-feira (02) para dez Guardas Municipais, com o 
objetivo de habilitar e conduzir três tipos de ar-
mamento, Pistola 380, Revólver 38 e Espingarda 
Calibre 12. 

 “Pode ter certeza que foi um momento muito 
especial para os atiradores”, ressaltou o Subte-
nente.

 O prefeito de Serra Negra frisou a importân-
cia do treinamento, “atirar é uma das atividades 
na função de um policial e para isso é preciso do 
exercício prático e teórico para sua capacitação”.

 O curso visa melhorar o atendimento à popu-
lação, capacitando estes profissionais para que 
os mesmos possam enfrentar as situações mais 
difíceis, garantindo desta forma mais segurança 
a todos os cidadãos.

GCM participa de curso 
de Armamento de Tiro

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

 

Farmácias de Plantão
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Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

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

Confira abaixo a tabela mensal das Farmácias de Plantão. 
Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em horário comercial

todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Março 
 

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

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Educação e Cul-
tura promoveu na última terça-feira (17), no auditório do Centro de 
Convenções Circuito das Águas Paulista, a Palestra com o tema: Fa-
tores de Risco Relacionados à uso de Álcool e Drogas, ministrada pelo 

Coordenador do Grupo Amor Exigente, Fábio Magalhães da Silva.O 
público alvo foi professores, funcionários e pais das escolas Munici-
pais.  

Coordenador do Grupo Amor Exigente 
fala sobre Fatores de Risco Relacionados 

ao uso de Álcool e DrogasFarmácias 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 
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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, 5 de junho de 2015 - Ani VIII - nº 438 21

O Prefeito Municipal determinou a secretaria de 
Turismo que fosse realizado um planejamento dos 
eventos até dezembro do ano vigente, haja vista o 
número de turistas visitando a cidade nos feriados 
e férias, bem como uma programação especial de 
atividades durante as férias de inverno, no mês de 
julho, a qual geralmente dobra o número de visi-
tantes que procuram a Estância para desfrutar do 
clima de inverno da montanha, dos roteiros rurais e 
de saúde ao charme do comércio local.

Vale ressaltar que o comércio local fica aberto de 
segunda a segunda, das 9h às 18h, inclusive feria-
dos. 

A Associação dos hotéis de Serra Negra (http://
www.ashores.com.br/) informou que nos últimos 
três feriados a hotelaria teve cerca de 90% da sua 
ocupação e segundo o Comandante da Guarda Mu-
nicipal, a cidade recebe cerca de 21mil turistas nos 
feriados prolongados, dentre os que usufruem das 
ocupações hoteleiras como os turistas das cidades 
vizinhas e motociclistas que apreciam as sinuosas 
curvas das colinas.

A Prefeitura Municipal por meio da secretaria de 
Turismo informa a programação de 13 shows gra-
tuitos de vários estilos musicais, que acontecem na 

A Prefeitura Municipal por meio da secretaria de Turismo informa a 
programação de 13 shows gratuitos de vários estilos musicais, que acontecem 
na Praça João Zelante, de 04 a 07 de junho, durante o prolongado feriado de 
Corpus Christi. 

Veja a programação abaixo e seja bem-vindo à cidade da Saúde! 

                       PROGRAMAÇÃO – Praça João Zelante, Centro,

                     De 04 A 07 DE JUNHO – feriado CORPUS CHRISTI

DIA SEMANA HRS ARTISTAS ESTILO
04/06 QUINTA 14:00 ORQUESTRA DE

VIOLA
VIOLA

04/06 QUINTA 16:00 TRIO CAFÉ COM 
LEITE

MPB

04/06 QUINTA 18:00 MALIBLUES BLUES

05/06 SEXTA 14:00 CARLA TOSETTO MPB
05/06 SEXTA 16:00 GRUPO 

METROPOLE
SAMBA

05/06 SEXTA 18:00 ME GUSTA POP/ROCK

06/06 SÁBADO 14:00 LETICIA ALVES MPB
06/06 SÁBADO 16:00 NOVO STYLO PAGODE
06/06 SÁBADO 18:00 POP MIND POP/ROCK

07/06 DOMINGO 10:30 BANDA LYRA INSTRUMENTAL
07/06 DOMINGO 14:00 HUGO E RENATA MPB

07/06 DOMINGO 16:00

RODRIGO 
CALHELHA 
PERCUSSÃO ROCK

07/06 DOMINGO 18:00 BANDA SETE 
GALO

ROCK

PROGRAMAÇÃO – Praça João Zelante, Centro,
De 04 A 07 DE JUNHO – feriado CORPUS CHRISTI

Prefeitura Municipal oferece 13 shows 
gratuitos no feriado de Corpus Christi

Praça João Zelante, de 04 a 07 de junho, durante o 
prolongado feriado de Corpus Christi. 

 
Veja a programação abaixo e seja bem-vindo à 

cidade da 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

Sexta-feira, 5 de junho de 2015 - Ani VIII - nº 438 22

 O Prefeito Municipal esteve presente na última 
terça-feira (26), na audiência da Secretaria de Es-
tado da Saúde juntamente com o Deputado Edmir 
Chedid (DEM).

O Poder Executivo confirmou, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde, que o Hospital Santa 
Rosa de Lima (Santa Casa de Misericórdia), de Serra 
Negra (Região Administrativa de Campinas), pode-
rá integrar a partir do segundo semestre o Programa 
Hospitais Essenciais, que beneficia com o repasse de 
recursos financeiros as unidades públicas de saúde 
com capacidade de operação de 50 leitos para os 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Esta confirmação ocorreu numa reunião entre o 
deputado Edmir Chedid (DEM), autor da reivindi-
cação que poderá incluir o hospital no Programa, e 
o secretário-adjunto da Saúde, Wilson Pollara. Tam-
bém participaram o prefeito e o vice-prefeito de Ser-
ra Negra, Antonio L. Í. Franchi e Felipe Amadeu P. da 
Fonseca, respectivamente, e o vereador Demétrius 
Franchi, bem como o secretário municipal de Saú-
de, Ricardo Fávero, e a tesoureira do hospital, Maria 
Guirelli.

De acordo com o parlamentar, o Programa foi 
instituído a fim de repassar às unidades públicas 
de saúde recursos financeiros para a manutenção e 
ampliação do atendimento prestado gratuitamente 
aos usuários do SUS, bem como para a aquisição de 
equipamentos e material permanente às atividades 
do serviço ambulatorial. “Trata-se de uma parce-
ria fundamental para que o Hospital Santa Rosa de 
Lima possa ampliar suas atividades para a comuni-
dade”, disse.

Edmir Chedid explicou ainda que o investimento 
previsto pelo Programa ao hospital de Serra Negra, 
estimado em R$ 270 mil/mensais, vai resultar na me-
lhoria dos serviços prestados aos pacientes e na di-
minuição do tempo de espera por consultas, fato que, 
segundo ele, tem gerado muita reclamação entre a 
comunidade. “Há muitas dificuldades no hospital, 
mas esperamos que com este Programa possamos re-
solver questões que tanto preocupam seus usuários”.

O secretário-adjunto da Saúde declarou que a in-

Prefeito busca recursos ao Hospital Santa 
Rosa de Lima juntamente com 

o Deputado Edmir Chedid (DEM)

tegração do hospital ao Programa depende de tra-
tativas com o Ministério da Saúde, que também será 
responsável pela liberação de verba a Serra Negra. 
“Hoje, a prefeitura investe R$ 275 mil/mensais, além 
dos R$ 82,8 mil/mensais liberados ao município por 
meio do SUS. A intenção é que as despesas – de R$ 
500 mil/mensais – sejam divididas, sem que ocorram 
prejuízos aos pacientes”, finalizou Wilson Pollara.

Recomeço
O Hospital Santa Rosa de Lima também poderá 

integrar o Programa Recomeço, instituído em nível 
estadual para a recuperação de dependentes quí-
micos em entidades especializadas (o benefício será 
para os dependentes que procurarem recuperação 
voluntariamente). 

Por intermédio deste programa, o paciente rece-
berá um cartão com os seus dados – Cartão Recome-
ço –, que servirá, segundo a Saúde, para controlar a 
sua presença ao longo do tratamento.

“Com isso, o pagamento será feito pelo governo 
diretamente ao Hospital Santa Rosa de Lima, que 
poderá se transformar numa referência em todo o 
Circuito das Águas no atendimento especializado 
aos dependentes químicos. Esta iniciativa é mais um 
resultado das atividades que estamos desenvolvendo 
com o Poder Executivo em parceria com a prefeitura 
de Serra Negra a fim de melhorar e qualificar o aten-
dimento aos usuários do SUS”, concluiu Edmir Che-
did.



S PS P

Diário Oficial de

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

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

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

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

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

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

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

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

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

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

cessidades de cada série.
 As aulas voltaram na 

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

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

Prefeito entrega Kit escolar 
nas escolas Municipais

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

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

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

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

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

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

Prefeito entrega o 
pagamento prêmio 

da Corte de Carnaval

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

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

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

Fundo Social de Solidariedade 
irá promover Cursos de 

Ovos de Páscoa

Sexta-feira, 5 de junho de 2015 - Ani VIII - nº 438 23

Veja os melhores momentos da homenagem 
aos 70 anos da vitória

A Prefeitura Municipal com apoio do Centro Paula Souza (Gover-
no do Estado de São Paulo) e  a organização da Secretaria da Educa-
ção e Cultura vem promovendo os cursos de capacitação de iniciação 
básica, com duração que varia de dois a quatro meses e os alunos rece-
bem certificação no término. 

Os cursos são: Panificação; confeitaria; doces finos; maquiagem/
designer e henna em sobrancelha; iniciação em patchwork, iniciação 

A Escola Profissionalizante segue a todo 
vapor com os cursos em andamento 

em depilação; manicure/pedicure e unhas artísticas; bolos decorados; 
auxiliar de cozinha , auxiliar de cabeleireiro e auxiliar de administra-
ção. 

Para participar os interessados devem telefonar nos números (19) 
3842-2496 ou 2467 e deixar o nome completo e número de RG para 
garantir a vaga.
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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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Veja os melhores momentos do II Passeio 
Ciclístico realizado no último sábado (30).

Veja os melhores momentos da Domingueira 
realizada na Praça João Zelante

Veja os melhores momentos do desfile da FANJOV


