
LEI Nº 1.457/2011

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL
DE  SERRANA  A  FORMALIZAÇÃO  DE
PARCERIA  COM  A  EMPRESA  QUE
ESPECIFICA  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

NELSON  CAVALHEIRO  GARAVAZZO,  Prefeito  Municipal  de
Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

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

Art.  1º.  Fica  o Executivo  Municipal  autorizado  a formalizar  parceria,
sem ônus para o Município, com a Empresa Luminatti & CIA Ltda., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 54.525.779/0001-98, com a finalidade de
angariar  equipamentos  mobiliários  destinados  a  práticas  desportivas  em  diversas
modalidades.

Parágrafo Único.  Os equipamentos  e aparelhos mencionados no  caput
serão doados ao Município para instalação em locais de livre acesso a população de
Serrana.

Art.  2º.  A empresa  poderá  captar  recursos  junto  a  iniciativa  privada,
ficando autorizado o uso das logomarcas das patrocinadoras nos equipamentos doados.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D’ALVA
08 de julho de 2011.

NELSON CAVALHEIRO GARAVAZZO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NA SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA
NA DATA SUPRA NO LOCAL DE COSTUME

NELSON CAVALHEIRO GARAVAZZO
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I

Aparelho - Rotação Dupla Diagonal
Efeito - Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos.

Aparelho: Rotação Vertical
Efeito: Membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros.

Aparelho: Alongador
Efeito: Equipamento para impulsão do tronco. Trabalha força e coordenação.

Aparelho: Surf
Efeito:  Melhora a flexibilidade e a agilidade dos ombros inferiores, quadris e regiões
lombares.

Aparelho: Remada Sentada
Efeito: Fortalece a musculatura das costas e ombros.

Aparelho: Multi-Exercitador
Efeito:  Alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Flexor
de pernas. Extensor de pernas supino reto sentado supino inclinado,  sentado rotação
vertical Twister sentado. 

Aparelho: Esqui 
Efeito: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e
melhora a função cardiorespiratória.

Aparelho: Simulador de Caminhada
Efeito:  Aumenta  a  mobilidade  dos  membros  inferiores  e  desenvolve  a  coordenação
motora.

Aparelho: Simulador de Cavalgada.
Efeito:  Fortalece  a  musculatura  dos  membros  inferiores,  superiores  e  aumenta  a
capacidade cardiorespiratória.

Aparelho: Pressão de Pernas.
Efeito: Fortalece a musculatura das coxas e quadris.


