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Última reu-
nião da Aprecesp 
em 2019 foi rea-
lizada no muni-

cípio e governo 
estadual confir-
ma assinatura de 
convênios num 

total de R$ 127 
milhões para de-
zembro Serra Ne-
gra recebeu na 

noite do dia 29, 
a 6ª reunião de 
2019 da Associa-
ção das Prefeitu-

ras das Cidades 
Estância do Esta-
do de São Paulo 
(Aprecesp). 

O encon-
tro aconteceu 
no Grand Resort 
Serra Negra.

Serra Negra é elogiada em reunião 
de prefeitos das estâncias

Após a con-
clusão do trabalho 
de recapeamento 
asfáltico na Aveni-
da João Gerosa, na 

última semana de 
novembro, a equi-
pe da Secretaria de 
Serviços Municipais 
realizou na noite do 

dia 4 de dezembro, 
a pintura da nova 
sinalização de trân-
sito, para melhorar o 
tráfego

Nova sinalização de trânsito 
na Av. João Gerosa com Rua 

dos Expedicionários Na busca de soluções para 
diminuir as filas de espera por cirur-
gias no município, a Prefeitura da 
Estância de Serra Negra, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
utilizou recursos de uma emenda 
parlamentar para viabilizar cirurgias 
que podem ser realizadas no Hospi-
tal Santa Rosa de Lima.

Prefeitura viabiliza cirurgias 
para atender população com 

recurso de emenda parlamentar

O prefeito de 
Serra Negra se reu-
niu na manhã do 
dia 6, com o geren-
te da Companhia 
de Saneamento Bá-
sico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) 

no município, Gil-
berto Tamelini. Os 
secretários munici-
pais de Obras, de 
Serviços e chefe 
de Gabinete, tam-
bém participaram. 
O objetivo do en-

contro foi solicitar 
maior eficácia da 
Sabesp na fiscaliza-
ção às empreiteiras 
contratadas pela 
estatal para reali-
zar reparos em vias 
públicas

Prefeitura solicita maior fiscalização 
da SABESP a pavimentos danificados 
nas vias municipais
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Última reunião da 
Aprecesp em 2019 foi reali-
zada no município e governo 
estadual confirma assinatura 
de convênios num total de R$ 
127 milhões para dezembro 
Serra Negra recebeu na noite 
do dia 29, a 6ª reunião de 2019 
da Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Esta-
do de São Paulo (Aprecesp). 
O encontro aconteceu no 
Grand Resort Serra Negra.

Os prefeitos presentes 
ressaltaram em seus discur-
sos as belezas de Serra Ne-
gra, privilegiada pela nature-
za, mas, além disso, em geral, 
muito bem zelada pela admi-
nistração municipal.

O município também 
foi apontado como um dos 
poucos que possuem os pro-
jetos concretizados a serem 
apresentados para obtenção 
de recursos do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísticos 
(Dadetur), órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Turis-
mo.

“As prefeituras preci-
sam demonstrar mais empe-
nho e compromisso na elabo-
ração dos documentos para 
o Dadetur. Neste ano, dos 70 
municípios estância apenas 
20 estão com projetos em 
dia. Serra Negra, por exem-
plo, já tem projeto até 2021. 
É importante que os municí-
pios tenham os projetos na 
gaveta para que quando vie-
rem os recursos já ter no que 
investir”, afirmou o deputado 
estadual presente, único re-
presentante da Assembleia 
Legislativa na reunião.

A Secretaria de Esta-
do do Turismo, representa-
da pelo assessor técnico de 
gabinete, confirmou para 18 
de dezembro a assinatura de 
convênios com os municípios 
na categoria estância. A sole-
nidade será realizada no Pa-
lácio dos Bandeirantes – sede 
do Poder Executivo – na capi-
tal paulista. No total, serão li-
berados mais R$ 127 milhões, 
além de R$ 40 milhões – sal-

do de restos a pagar.
Para o presidente da 

Aprecesp e prefeito de Santa 
Rita do Passa Quatro, o anún-
cio da liberação de recursos 
financeiros representou um 
“verdadeiro alívio” às estân-
cias paulistas.

O prefeito de Serra 
Negra teve a mesma reação. 
“Sinceramente, eu já nem 
acreditava que pudessem ser 
assinados agora os convênios 
porque estamos no fim do 
ano e os governos pratica-
mente não empenham mais 
nada, mas esperamos com 
ansiedade e, principalmente, 
que a liberação dos recursos 
seja rápida para executarmos 
as obras que constam em 
nossos projetos”, disse.

Apesar do alívio pela 
liberação dos recursos, os 
prefeitos solicitaram nos 
discursos, entre outras rei-
vindicações, que o contin-
genciamento de recursos do 
Dadetur não seja tão grande 
quanto neste ano, já que mui-
tos projetos acabaram preju-
dicados.

Serra Negra, para o 
exercício de 2019, teria di-
reito a R$ 3.609.276,25 para 
investimentos no Turismo. 
Porém, devido ao contingen-
ciamento apresentado pelo 
governo do Estado, foi libe-
rado somente R$ 971.899,59, 

valor que contempla quatro 
projetos:

- Revitalização do Alto 
da Serra (R$ 300.000,00): ins-
talação de sanitários e sala de 
apoio em containers; cons-
trução de dois mirantes; ins-
talação de playground entre 
outros.

- Revitalização do Par-
que Represa Adib João Dib 
– Santa Lídia (R$ 245.845,75): 
construção de portal de en-
trada; instalação de alambra-
do de fechamento; criação 
de rampa de acesso, novo 
bolsão de estacionamento, 
quadra de beach tênis, áreas 
de convivência entre outros.

- Reforma do Par-
que Fonte São Luiz (R$ 
331.496,36): regularização e 

alargamento dos passeios; 
reforma do riacho e cascata; 
reforma de quiosques; recu-
peração de sanitários entre 
outros.

- Sinalização Turística 
(R$ 94.457,43): instalação de 
placas sinalizadoras e orien-
tadoras dos pontos e rotas 
turísticas. Serão instaladas 
em diversos pontos da cida-
de, inclusive às margens das 
estradas de acesso ao muni-
cípio.

Além do prefeito, Ser-
ra Negra teve como repre-
sentantes o vice-prefeito e 
os secretários municipais de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, de Esportes e 
Lazer e o chefe de Gabinete, 
além de um vereador. 

Serra Negra é elogiada em reunião 
de prefeitos das estâncias
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Após a conclusão do 
trabalho de recapeamento 
asfáltico na Avenida João Ge-

rosa, na última semana de 
novembro, a equipe da Se-
cretaria de Serviços Munici-

pais realizou na noite do dia 
4 de dezembro, a pintura da 
nova sinalização de trânsito, 
para melhorar o tráfego.

O alerta para os mo-
toristas é a conversão para 
a Rua dos Expedicionários, 
para quem vem sentido Bair-
ros – Centro. A nova sinaliza-
ção traz duas pistas, uma para 
quem seguirá em frente na 
Av. João Gerosa e outra para 
virar à direita, na Expedicio-
nários. Indicações de ‘Pare’ 
– ‘Permitido Virar’ – ‘Preferên-
cia de Via’ foram pintadas no 
novo piso, próximo à sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de. No dia 2, o prefeito esteve 
no local, acompanhando do 
secretário municipais de Ser-
viços, Divaldo Dei Santi, e do 
comandante da Guarda Civil 
Municipal, Marcelo Bocato 
para tratar dessas melho-
rias. “O trecho é uma via de 
grande extensão e fluxo de 
veículos. Por isso nossa preo-
cupação em adotar a melhor 
sinalização possível para me-
lhor o trânsito no local”, de-
clarou.

Recursos para pavimenta-
ção
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Obras, o total 

investido em pavimentação 
é de mais de R$ 780 mil. Os 
recursos são oriundos do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos (Dadetur) e as 
obras estão sendo executa-
dos pela empresa vencedora 
do certame, Constel Constru-
tora e Pavimentação.
Ruas que ainda serão benefi-
ciadas
Rua Prudente de Moraes - 
Centro
Rua João Pires - Centro
Ruas já recapeadas/pavi-
mentadas
Rua Saldanha Marinho (tre-
cho) – Centro
Trecho da Avenida João Gero-
sa - Centro
Rua Reinaldo Caetano Polido-
ro - Alto das Palmeiras
Rua Arthur Neves Junior - Alto 
das Palmeiras
Rua Ver. Dirceu Tomazelli 
Guidetti - Alto das Palmeiras
Rua Carlos Venturini - Alto 
das Palmeiras
Rua Agostinho L. Fedel - Bair-
ro das Palmeiras
Rua Antonio Novaes - Estân-
cia Suíça
Rua Francisco Vicentini
Rua Arthur Mengatti
Rua Juscelino K. Oliveira
Rua Campos Sales

Nova sinalização de trânsito na Av. João 
Gerosa com Rua dos Expedicionários

O prefeito de Ser-
ra Negra se reuniu na 
manhã do dia 6, com o 
gerente da Companhia 
de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
(Sabesp) no município, 
Gilberto Tamelini. Os 
secretários municipais 
de Obras, de Serviços 
e chefe de Gabinete, 
também participaram.

O objetivo do 
encontro foi solicitar 
maior eficácia da Sabesp na 
fiscalização às empreiteiras 
contratadas pela estatal para 
realizar reparos em vias pú-
blicas, já que muitas vezes 

não são seguidas as normas 
de recuperação do pavimen-
to, deixando o tráfego com-
prometido devido a recapes 
mal feitos.

Também foi informa-

do à Sabesp que o fi-
nanciamento junto à 
Caixa Econômica Fe-
deral para obras de 
pavimentação, micro-
drenagem, sinalização 
viária e calçadas com 
acessibilidade de todas 
as vias do loteamento 
Nova Serra Negra foi 
autorizado pelo Minis-
tério do Desenvolvi-
mento Regional em 19 
de novembro último, 

conforme publicação no Diá-
rio Oficial da União. Serra Ne-
gra será contemplada com R$ 
4.744.471,00. O representante 
da Sabesp, por sua vez, disse 

que a infraestrutura de tubu-
lação das vias já está pronta 
para receber o asfalto.

“Foi uma reunião bas-
tante produtiva e discutimos 
diversos assuntos pertinen-
tes à Sabesp, que realiza um 
grande serviço para o municí-
pio, mas infelizmente, assim 
como a Prefeitura, às vezes 
sofre com algumas emprei-
teiras que não realizam os 
serviços como devem ser fei-
tos e nosso intuito é estreitar 
essa fiscalização para que a 
população não seja eventu-
almente prejudicada com 
pavimentos deteriorados”, 
afirmou o prefeito.

Prefeitura solicita maior fiscalização da SABESP 
a pavimentos danificados nas vias municipais
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Farmácia VIP
Rua Coronel Pedro Penteado, 
nº87, tel 19 3892-5972

Drogaria Danilo’s
Av. Laudo Natel, nº84- loja 12, 
tel 19 3892-2418

Drogaria Popular
Praça João Pessoa, nº70, tel 19 
3892-5051/ 19 99866-2499- após 
às 22h

Drogaria Rubi
Rua Brunangela, nº19, tel 19 
3892-2169

Farmácia Central
Rua Prudente de Morais, nº5, 
tel 19 3892-2202

Farmácia São José
Rua Sete de Setembro, nº134, 
tel 19 3892-1520

Praça João Pessoa, nº 104
Tel: (19) 3892-5052 / 
9.9616.5046

Farmácia São Luiz
Praça João Zelante, nº11, tel 19 
3892-2783/3892-2576- após às 
22h

Farmácia 
Serrana
Av. João Gerosa, nº321, tel 
3892-5300/19 99745-2568- após 
às 22h

Drogaria 
Danilos 2
Rua 7 de setembro 183
(19)3892-2055

Drogaria 
Virginia
Rua Cel Pedro Penteado 686
tel (19) 3892-1037
Após às 23hs, tel (19) 99999 – 
1037

Plantão das Farmácias - Dezembro 2019 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Domingo Danilo 2 
2 Segunda-feira Virginia 
3 Terça-feira São Luiz 
4 Quarta-feira São Jose 
5 Quinta-feira Danilo 
6 Sexta-feira Serrana 
7 Sábado Popular 
8 Domingo Central 
9 Segunda-feira Vip 
10 Terça-feira Rubi 
11 Quarta-feira Danilo 2 
12 Quinta-feira Virginia 
13 Sexta-feira São Luiz 
14 Sábado São Jose 
15 Domingo Danilo 
16 Segunda-feira Serrana 
17 Terça-feira Popular 
18 Quarta-feira Central 
19 Quinta-feira Vip 
20 Sexta-feira Rubi 
21 Sábado Danilo 2 
22 Domingo Virginia 
23 Segunda-feira São Luiz 
24 Terça-feira São Jose 
25 Quarta-feira Danilo 
26 Quinta-feira Serrana 
27 Sexta-feira Popular 
28 Sábado Central 
29 Domingo Vip 
30 Segunda-feira Rubi 
31 Terça-feira Danilo2 

Na busca de soluções 
para diminuir as filas de espe-
ra por cirurgias no município, 
a Prefeitura da Estância de Ser-
ra Negra, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, utili-
zou recursos de uma emenda 
parlamentar para viabilizar 
cirurgias que podem ser reali-
zadas no Hospital Santa Rosa 
de Lima.

Ao todo, de acordo 
com a secretária municipal de 
Saúde, já estão confirmadas 
56 cirurgias até o momento. 
“Foram selecionadas aquelas 
que estavam com maior ur-
gência, nas áreas de ginecolo-
gia e ortopedia, e as que eram 
possíveis serem realizadas no 
Hospital Santa Rosa de Lima”, 
informa.

A coordenadora da 
Central de Regulação e Agen-
damentos do município, en-
fermeira Thaís de Moura, ex-
plica que a emenda é no valor 
de R$ 340 mil - de um ex-de-
putado federal – e que foi apli-
cada no Incremento de Média 
e Alta Complexidade Ambula-
torial e Hospitalar (MAC), para 
o Hospital. “É com se fosse um 
‘plus’ nos recursos de custeio 
utilizados pelos municípios na 
execução das ações de saúde. 
Como temos uma demanda 
grande de cirurgias que não 
conseguimos vagas no Estado 
e também não tem como o 
hospital oferecer gratuitamen-
te, decidimos comprar estes 
procedimentos cirúrgicos”, 
afirma Thaís.

Segundo ela, já foram 
realizadas esta semana dez 
cirurgias entre histerectomia, 
curetagem e laparotomia ex-
ploratória, com a equipe da 
ginecologista, Dra. Daniela 

Biller. “Há previsão de mais 
em 2020”, informa Thaís. E na 
especialidade de ortopedia, a 
equipe do Dr. Vicente Castag-
naro irá atender 46 pacientes 
com necessidade cirúrgica por 
ruptura de menisco (14), liga-
mento do joelho (19) e ruptura 
de ligamento do ombro (13). 
“O SUS oferece estas cirur-
gias, mas a oferta é pequena e 
quase nunca é possível conse-
guir”, garante a coordenadora.

A secretária lembra 
que havia pedidos na fila des-
de 2017. “Fizemos a análise 
com os médicos e os casos 
de maior complexidade foram 
atendidos. Infelizmente, quem 
não foi atendido ou tinha um 
grau menor de urgência, vol-
tou para a fila”, declarou.

O prefeito avaliou como 
“excelente saída” para o uso 
dessa emenda. “Ficamos mui-
to felizes em atender esses pa-
cientes. Essa emenda estava 
direcionada para outro objeto. 
Não foi possível modificá-la e 
ela foi para o MAC. Como te-
mos uma boa relação com o 
Hospital, encontramos essa 
excelente saída, porque é an-
gustiante saber que eles pre-
cisam, mas há poucas vagas 
disponíveis. Se não fosse esse 
recurso, não teria como fazer. 
É a primeira vez que Serra 
Negra consegue comprar ci-
rurgias neste formato”, acres-
centou.

Por fim, a secretária in-
forma que, se em 2020 houver 
saldo remanescente destes re-
cursos, fará cirurgias de hérnia 
e vesícula, “mas não podemos 
prometer”.

Cirurgias e exames no Bol-
são do Estado

A equipe da Central de 
Regulação e Agendamentos 
da Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Serra 
Negra conseguiu 60 exames 
de tomografias, 3 consultas 
de mastologia e 24 cirurgias 
de hérnias, nos meses de ou-
tubro, novembro e dezembro, 
pelo ‘Bolsão da Saúde’.

O ‘Bolsão’ é disponibili-
zado pelo Governo do Estado, 
com ofertas de vagas não uti-

lizadas por outros municípios, 
para realização de exames e 
cirurgias. “Reduzimos em pra-

ticamente 50% a fila de espera 
de cirurgias de hérnias”, infor-
mou a secretária.

Prefeitura viabiliza cirurgias para atender 
população com recurso de emenda parlamentar
Até o momento, 56 cirurgias de ginecologia e ortopedia já foram pactuadas
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Serra Negra mais uma 
vez foi destaque estadual 
ao receber nos dias 3 e 4 de 
dezembro, no Serra Negra 
Esporte Clube (SNEC), o 1º 
Fórum de Recreação e Lazer 
do Estado de São Paulo, pro-
movido pela Secretaria Esta-
dual de Esportes.

O evento reuniu ser-
vidores públicos ligados ao 
esporte, recreação e lazer 
para debater a construção 
de ações que gerem políticas 
públicas, favorecendo o sur-
gimento de novas ideias para 
implantação nos municípios 
e proporcionando a melhoria 
da qualidade de vida através 
da recreação e integração 
social aos cidadãos.

O secretário estadual 
de Esportes, o secretário exe-
cutivo e ex-jogador profissio-
nal de basquete, entre outras 
diversas autoridades ligadas 
ao esporte na região, além 
dos funcionários das Secre-
tarias de Esporte e Lazer do 
Estado e Municípios, foram 
recepcionados pelo prefei-

to e vice-prefeito de Serra 
Negra, acompanhados dos 
secretários municipais de Es-
portes, de Turismo e Desen-
volvimento Econômico e de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano.

 “O governo do Estado 
tem procurado atender a to-
das as faixas etárias, desde 
os mais jovens, por meio dos 
centros de formação, por 
exemplo, lançados este ano, 
até os mais idosos, através 
do Jogos Regionais do Idoso 
(Jori). Para os mais jovens o 
objetivo é tirar das ruas, do 
risco da droga, melhorar o 
desenvolvimento cognitivo, 
aprender a ganhar e a perder 
e aos mais idosos para trazer 
mais qualidade de vida e é 
pensando em aprimorar ain-
da mais o que já oferecemos 
é que estamos promovendo 
este fórum”, declarou o se-
cretário de Estado do Espor-
tes.

O prefeito destacou 
a alegria de receber o pri-
meiro Fórum com o viés de 

lazer da Secretaria Estadu-
al. “Para nós, é um orgulho 
sermos pioneiros em sediar 
esse evento tão importante. 
Nossa cidade é uma estância 
turística, como todos vocês 
sabem, e esperamos inclu-
sive que possam aproveitar 
nossos comércio, hotéis, res-
taurantes e belezas naturais. 
Mas queremos também ser 
reconhecidos como um polo 
esportivo e recreativo. Não 
à toa, temos procurado dar 
autonomia para a Secretaria 
Municipal de Esporte pro-
mover o máximo possível de 
modalidades no município, 
pois o esporte e o lazer são 
fundamentais para o desen-
volvimento do ser humano”, 
disse.

“Na ausência de ofer-
tas adequadas de lazer é 
aberto um espaço para a 
criminalidade e inclusive al-
gumas tragédias. É preciso 
que o Poder Público possa 
viabilizar cada vez mais equi-
pamentos de lazer a todas 
as faixas etárias, para que 

as pessoas possam viver 
com mais saúde. Graças a 
Deus e ao esforço do secre-
tário municipal de Esportes 
e toda a equipe, bem como 
da administração, com aten-
ção especial do prefeito, que 
sempre foi um esportista, 
Serra Negra tem equipamen-
tos esportivos de qualidade, 
recém-reformados para a 
população, mas esperamos 
que cada vez mais possamos 
avançar” acrescentou o vice-
-prefeito.   

No primeiro dia de 
evento, entre os temas trata-
dos, estiveram a retrospec-
tiva da Divisão de Lazer, a 
produção de conhecimento 
em lazer e uma mesa redon-
da para debater os assuntos 
abordados. O segundo dia 
teve palestras e debates com 
sobre Memórias do Lazer, 
uma nova mesa redonda a 
respeito do tema do fórum, 
elaboração do documento 
conclusivo, considerações 
finais e entrega dos certifica-
dos.

1º Fórum de Recreação e Lazer do Esta-
do de SP foi realizado em Serra Negra
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Membros do Corpo de 
Bombeiros da Estância de 
Serra Negra participaram e 
completaram a “Prova Na-
tatória Sargento Wagner Le-
mella”, realizada no dia 28 de 
novembro, em São Vicente/
SP.

Com apoio da Prefeitu-
ra Municipal, os militares que 
representantes da cidade, 
subtenente Douglas Toledo, 
2º sargento Anderson Barsi, 
cabo Bernardo Serrão e sol-
dado José Luiz Nogueira, es-
tiveram em uma das mais tra-
dicionais provas do país, que 
tem um percurso de aproxi-
madamente 2.300m.

A largada foi em frente 
à Ilha Porchat Clube, Praia do 
Itararé (São Vicente), e che-

gada na Praia do José Menino 
(Santos/SP), entre o canto di-
reito do Emissário Submarino 
e a Ilha Urubuqueçaba, com 
a participação de cerca de 
300 nadadores.

Esta prova tem como 
objetivo comemorar o Dia do 
Guarda-Vidas Brasileiro, os 
34 anos da criação oficial do 
Grupamento dos Bombeiros 
Guarda-Vidas do Estado de 
São Paulo (unidade responsá-
vel pelo salvamento e preven-
ção a afogamentos do litoral 
paulista), além de marcar o 
início da Operação Praia Se-
gura 2019/2020.

O homenageado Sar-
gento Wagner Lemella foi 
integrante do Corpo de Bom-
beiros e faleceu em 1976.

Bombeiros de Serra Negra completam 2300m em 
“Prova Natatória Sargento Wagner Lemella”

Os novos membros 
dos Conselhos Administrativo 
e Fiscal do Serviço de Previ-
dência Social dos Funcioná-
rios Municipais de Serra Negra 
(Serprev), nomeados pelo 
prefeito no dia 25 de novem-
bro através dos Decretos nº 
4494 e Decreto nº 4495 de 12 
de novembro de 2019, foram 
recebidos no gabinete no dia 
2.

Na ocasião, o prefeito 
desejou boa sorte aos novos 
membros e aos remanes-
centes e tratou de questões 
relativas ao Serprev. As atas 
foram lavradas pela diretora 
da autarquia, Cláudia Tomé. 
Também estiveram presentes 
a primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, vereador e o secretário 
chefe de Gabinete.

Os conselhos passam 
a serem constituídos pelos 
seguintes membros: Conse-
lho Administrativo: Carlos Do-
mingos Canhassi (presiden-
te), Cleide Gambeta Sigolo, 
Marisa Lucila Catib, Cristiane 
Márcia Lugli e Maria Cristina 
Citrangulo.

Ao Conselho Adminis-
trativo cabe, entre outras fun-
ções, gerir as contribuições 
previdenciárias do quadro 

de pessoal estatutário da Pre-
feitura Municipal, da Câma-
ra Municipal, bem como as 
demais receitas do Serprev, 
organizando e mantendo o 
Sistema de Previdência Social 
dos Funcionários Públicos Mu-
nicipais.

Conselho Fiscal: Luiz 
Roberto Padula (presidente), 
Benedita Viviani Carrar, Elis 
Regina Del Buono, Nanci Ge-
raldo Marchi e Simone Cristina 
Forato.

O Conselho Fiscal tem 
como atribuições fiscalizar a 
fiel aplicação das receitas do 
Serpreve a execução do plano 
de benefícios do Sistema de 
Previdência Social dos Fun-
cionários Públicos Municipais, 
receber reclamações, promo-
ver inspeções ou auditorias 
nos serviços e nas contas do 
Serprev e zelar pelo cumpri-
mento das normas que disci-
plinam o funcionamento do 
Serprev. A renovação dos Con-
selhos acontece a cada dois 
anos, mediante eleição por 
voto dos funcionários estatu-
tários. O mandato atual até 23 
de novembro de 2021.

O exercício do cargo 
de conselheiro não é remune-
rado e é considerado de rele-
vante interesse público.

Prefeito dá posse 
a Conselheiros 

Administrativos e 
Fiscais do Serprev
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No dia 6, uma reunião 
na Prefeitura entre Defesa Ci-
vil e secretarias de Serviços, 
Assistência Social, Saúde, 
Educação, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano, 
Guarda Civil Municipal e Fun-
do Social de Solidariedade.

O intuito foi organizar 
uma força-tarefa em caso de 
emergências por conta dos 
riscos das fortes chuvas pre-
vistas até o final do Verão. 
Equipes dessas diferentes 
esferas do Executivo estarão 
de prontidão para solucionar 
demandas relativas a evacu-
ações preventivas, resgates, 
abrigo, alimentação, libera-
ção ou conserto de vias entre 
outros eventuais problemas, 
em parceria com outros ór-
gãos públicos como o Corpo 
de Bombeiros, Tribunal de 
Justiça e entidades assisten-
ciais.

O prefeito esteve pre-
sente, bem como os secre-
tários de Educação, de Ser-
viços, de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano, en-
tre outros representantes das 
pastas envolvidas, bem como 

o comandante da Guarda 
Civil Municipal, Marcelo Bo-
cato. “Nesta época do ano 
infelizmente corremos riscos 
devido a possíveis desliza-
mentos de terra, desabamen-
tos, enxurradas, enchentes, 

raios entre outros perigos e 
precisamos estar prevenidos 
para solucionar os problemas 
e ajudar as pessoas o mais rá-
pido possível”, afirmou José 
Lisboa Santiago, conhecido 
como Zé Lisboa.

Prefeitura organiza força-tarefa para 
emergências causadas pelas chuvas

Foi efetuado pela Pre-
feitura da Estância de Serra 
Negra, no dia 28 8de novem-
bro, um repasse de R$ 140 
mil para o Hospital Santa 
Rosa de Lima.

Os recursos serão uti-
lizados para custeio, que de 
acordo com plano de traba-
lho da associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Ser-
ra Negra será dividido para 
aquisição de medicamen-
tos, produtos alimentícios, 
manutenção predial, custeio 
de material de informática e 

telefonia, além da aquisição 
material de limpeza e escritó-
rio. A verba é proveniente de 
emenda parlamentar de um 
deputado federal ao Ministé-
rio da Saúde.

Todos os meses, o mu-
nicípio repassa R$ 100.743,70 
do Teto Municipal de Média 
e Alta Complexidade (MAC), 
do Ministério da Saúde. E 
também, mensalmente, são 
repassados R$ 420 mil re-
ferente ao convênio para o 
Pronto Socorro em recursos 
próprios do Executivo.

Prefeitura realiza repasse 
de R$ 140 mil a hospital O Programa de Paga-

mento Incentivado (PPI) do 
município de Serra Negra está 
concedendo desconto de 80% 
de multa e juros nos impostos 
atrasados.

O contribuinte tem até 
o dia 20 de dezembro para 
usufruir do benefício e regula-
rizar suas dívidas, datadas até 
o exercício de 2018. O contri-
buinte escolhe como quer pa-
gar, podendo optar por TOTAL 
ou PARCIAL.

Não é necessário com-
parecer ao paço municipal 
para aderir ao programa. Os 
interessados em realizar a qui-
tação total ou parcial da dívida 
podem solicitar a guia de reco-
lhimento pelo e-mail setor.di-
vidaativa@serranegra.sp.gov.
br ou através do site oficial da 
Prefeitura (www.serranegra.
sp.gov.br) pelo link “Cidadão 
Online”. O contribuinte es-
colhe a data de pagamento, 
desde que, dentro dos prazos 
estabelecidos. “O contribuinte 
que recolhe seus impostos em 
dia ajuda a sua cidade, obtém 
os descontos autorizados pela 
previsão e não está sendo pre-
judicado, pois os valores co-
brados no programa sofrem 
a devida correção monetária 

pelos índices inflacionários ofi-
ciais”, esclarece o secretário 
municipal da Fazenda.

O Programa de Paga-
mento Incentivado de Débi-
tos Tributários (PPI), também 
conhecido como Refis, é Lei 
Municipal (nº 4.212/2019) e a 
primeira etapa oferecia des-
conto de 90%, até o dia 29 de 
novembro.

Somente tem direito 
ao desconto os pagamentos à 
vista em parcela única, porém 
o contribuinte escolhe o(s) 
exercício(s) que deseja pa-
gar. O contribuinte escolhe a 
inscrição imobiliária e/ou mo-
biliária que deseja pagar. Por 
exemplo, um proprietário que 
tenha vários imóveis, pode op-
tar por quitar somente um.

Os débitos com parce-
lamento em andamento pode-
rão ser incluídos no P.P.I. 2019. 
O contribuinte deve dirigir-se 
ao Setor de Dívida Ativa, solici-
tar o cancelamento do acordo 
(parcelamento) e retirar a guia 
para pagamento com os devi-
dos descontos.

É possível ainda simular 
os descontos que o P.P.I. 2019 
disponibilizará para débitos, 
também junto ao site da Pre-
feitura no link ‘Cidadão Online.

Regularize seu IPTU e ISS atrasados 
com 80% de desconto em Serra Negra
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
148/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE OVOS PARA A ME-
RENDA ESCOLAR. DATA: 03/01/2020 - 10H00M. AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 149/2019. OBJETO: 
FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A MERENDA 
ESCOLAR. DATA: 03/01/2020 - 14H00M. AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO PRESENCIAL N. 150/2019. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGÊ-
NIO E CORRELATOS, OXÍMETRO E RECARGA DE OXIGÊNIO. 
DATA: 06/01/2020 - 10H00M. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N. 151/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁ-
TRICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA: 
08/01/2020 - 10H00M. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRE-
SENCIAL N. 152/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS E DILUEN-
TES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. 
DATA: 09/01/2020 - 10H00M. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
PRESENCIAL N. 153/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HOSPITALARES. DATA: 10/01/2020 - 10H00M. Edital completo 
deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licita-
ções da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 
08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia 
específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e- mail li-
citacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serra-
negra.sp.gov. br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 13 
de Dezembro de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 145/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
. Torna-se público e para conhecimento dos interessados que 

o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 12/12/2019 
– GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira. Nos termos 
do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o 
Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os 
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: MEDCEDRAL COM 
DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME. ITEM: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 E 48. 
VALOR TOTAL: R$ 43.398,42. ITENS DESERTOS: 11, 20, 21, 24, 
29, 39, 41. Serra Negra, 13 de Dezembro de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 146/2019 - OBJETO: Fornecimento de Suplementos 
Alimentares . Torna-se público e para conhecimento dos in-
teressados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO 
em 13/12/2019 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoei-
ra. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, 
combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela 
equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: 
L. P. SANTOS ATACADISTA ME. ITEM: 02. VALOR TOTAL: R$ 
497,52. Serra Negra, 13 de Dezembro de 2019. Dr. SIDNEY AN-
TONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal

ERRATA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 008/2019 
- CHAMAMENTO DE INTERESSADOS EM FIRMAR CONTRATO 
DE PARCERIA OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, MANUTEN-
ÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE NA PRAÇA CONVÍ-
VIO SERRANO – CENTRO, SITUADA NA AVENIDA GOVERNA-
DOR LAUDO NATEL, S/Nº. ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 
02/01/2020 ONDE SE LÊ 10H00 LÊ-SE 14H00.

LEI NO 4.219 DE 10 DE
 DEZEMBRO DE 2019

Projeto de Lei no 109/2019

(Dispõe sobre alteração na Lei Municipal no 4.105/2018, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Econômica Federal)

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 caput do artigo 2o, da Lei Municipal no 4.105, de 30 
de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
(...) 

Art. 2o Para garantia do principal e encargos da operação de 
crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder 
ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, 
a modo “pro solvendo”, as receitas do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM, conforme se referem os artigos 158 e 
159, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 3o da Constituição Federal, 
nos termos do art. 167, inciso IV e § 4o da Constituição Fede-
ral ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a 
substituí-los, bem como outras garantias admitidas em direito.

(...)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
10 de dezembro de 2019.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.951 DE 29 
DE NOVEMBRO DE 2019

(Abre crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.116, de 14 
de dezembro de 2018,

DECRETA:
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Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
118.514,79 (cento e dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e 
setenta e nove reais), para reforço das dotações orçamentá-
rias, a saber:

03.01.08.244.0004.2.004.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 13.500,00

03.01.08.244.0004.2.020.335043.01

Subvenções sociais.......................................................R$ 5.000,00

04.01.12.365.0005.2.008,319013.01

Obrigações Patronais..................................................R$ 18.500,00

04.01.12.365.0005.2.008.319113.01

Obrigações Patronais – intraorçamentário..............R$ 22.500,00

04.01.13.392.0008.2.011.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 10.000,00

05.01.27.812.0009.2.047.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica..............................................R$ 300,00

07.01.04.122.0012.2.014.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 4.957,70

07.01.06.181.0023.2.038.339030.01

Material de consumo.......................................................R$ 100,00

07.01.06.181.0023.2.038.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica.............................................R$ 205,70

11.01.10.301.0016.2.018.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 1.000,00

11.01.10.301.0016.2.018.339039.05

Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 20.000,00

11.01.10.301.0016.2.047.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 4.000,00

11.01.10.304.0016.2.021.319013.01

Obrigações Patronais......................................................R$ 450,00

12.01.23.695.0017.2.022.339030.01

Material de consumo....................................................R$ 2.000,00

13.01.15.452.0018.2.023.339030.01

Material de consumo..................................................R$ 10.000,00

13.01.15.452.0018.2.023.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica............................................R$ 6.001,39

Total............................................................................R$ 118.514,79

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial, das seguintes 
dotações orçamentárias:

04.01.12.361.0005.2.006.319011.01

Venc. e vantagens fixas – P. Civil.................................R$ 22.500,00

04.01.12.365.0005.2.008.319011.01

Venc. e vantagens fixas – P. Civil...............................R$ 18.500,00

04.01.13.392.0008.2.011.339036.01

Serv. terceiros – P. Física.............................................R$ 10.000,00

05.01.27.812.0009.2.012.339030.01

Material de consumo.......................................................R$ 263,50

05.01.27.812.0009.2.012.449052.01

Equipamentos e material permanente...........................R$ 36,50

06.01.04.122.0010.2.013.339039.01

Serv. terceiros – P. Jurídica.........................................R$ 10.001,39

07.01.04.122.0012.2.014.339030.01

Material de consumo.......................................................R$ 200,00

07.01.04.122.0012.2.014.449052.01

Equipamentos e material permanente...........................R$ 12,00

07.01.06.181.0023.2.038.339036.01

Serv. terceiros – P. Física...................................................R$ 10,00

07.01.06.181.0023.2.038.449052.01

Equipamentos e material permanente............................R$ 41,40

11.01.10.301.0016.2.018.339030.01

Material de consumo....................................................R$ 1.000,00

11.01.10.301.0016.2.018.339030.05

Material de consumo.................................................R$ 20.000,00

11.01.10.301.0016.2.019.337170.01

Rateio participação consórcio público.....................R$ 31.500,00

11.01.10.301.0016.2.047.339014.01

Diárias – Pessoal Civil...................................................R$ 4.000,00

11.01.10.304.0016.2.021.319011.01

Venc. e vantagens fixas – P. Civil....................................R$ 450,00

Total............................................................................R$ 118.514,79

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, 
29 de novembro de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
 ATA DA TRIGÉSIMA 

NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATI-
VA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos dois dias do mês de 
dezembro, do ano de dois mil e 
dezenove, com início às 
19h32min, 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 “Cir-
cuito das Águas”, nesta cidade, 
sob a Presidência do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, e 
secretariando os trabalhos o 
vereador José Aparecido Or-
landi – 1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 39ª Sessão Ordi-
nária, da 03ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em seguida con-
vidou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foram lidas, discutidas, 
votadas e aprovadas, por una-
nimidade (10 votos), as seguin-
tes atas: 1) ata da 38ª sessão 
ordinária, da 03ª sessão legisla-
tiva, da 17ª Legislatura, realiza-
da em 25 de novembro de 2019 
e; 2) ata da 31ª sessão extraor-
dinária, da 03ª sessão legislati-
va, da 17ª Legislatura, realizada 
em 25 de novembro de 2019. 
EXPEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício nº 
723/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
723/2019, de autoria dos verea-
dores Ricardo Favero Fioravan-
ti, Leandro Gianotti Pinheiro e 
Roberto Sebastião de Almeida, 
encaminhando cópia do pare-
cer do Secretário de Esportes e 
Lazer do Município de Serra 
Negra, referentes aos serviços 
de arbitragem. - Ofício nº 
724/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 

855/2019, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Ricardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Almeida, 
encaminhando cópia do pare-
cer do Secretário de Esportes e 
Lazer do Município de Serra 
Negra, referentes à forma e uso 
das piscinas públicas situadas 
no Conjunto Aquático Munici-
pal Sebastião Carlos de Andrea 
Colchetti. - Ofício nº 728/2019, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 789/2019, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto Se-
bastião de Almeida, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria de Serviços Munici-
pais, referente à alteração do 
horário de coleta de lixo no 
quadrilátero central do Municí-
pio de Serra Negra. - Ofício nº 
727/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
865/2019, de autoria dos verea-
dores Ricardo Favero Fioravan-
ti, Leandro Gianotti Pinheiro e 
Roberto Sebastião de Almeida, 
encaminhando cópia do pare-
cer da Secretaria de Governo, 
referente às Empresas que for-
necem sacos de lixo, embala-
gens plásticas e demais produ-
tos plásticos à Prefeitura de 
Serra Negra. - Ofício nº 
735/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
824/2019, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Ricardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Almeida, 
encaminhando cópia e as in-
formações solicitadas sobre as 
obras de reforma do Estádio 
Municipal Antonio Barbosa Pin-
to da Fonseca. - Ofício nº 
731/2019, encaminhando os 
balancetes da receita e da des-
pesa da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra, referente ao mês 
de outubro de 2019. Informa 
que os documentos contábeis 
estão disponíveis também no 
site da Prefeitura de Serra Ne-
gra, no link Transparência Mu-
nicipal. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: - EDITAL DE 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP. A CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, 
através de seu Presidente, faz 
saber que, em conformidade 
com as disposições contidas 

nos artigos 77 a 82, especial-
mente no artigo 78, inciso VIII e 
seu § 2º, todos do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Serra Negra, serão realiza-
das 03 (três) AUDIÊNCIAS PÚ-
BLICAS nos seguintes dias e 
horários: 1ª – 27/11/2019, quar-
ta-feira, às 14h30min (Já reali-
zada); 2ª – 04/12/2019, quarta-
- f e i r a , 
às 19h30min; 3ª – 10/12/2019, 
terça-feira, às 10h00min, no 
Plenário da Câmara Municipal 
de Serra Negra, situado na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezani-
no – salas 06 e 07, quando será 
analisado, avaliado e discutido 
o projeto de lei nº 108, de 19 de 
novembro de 2019, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, 
que dispõe sobre a reorganiza-
ção do Plano de Carreira e Re-
muneração dos profissionais 
do Quadro do Magistério Públi-
co e dos profissionais do Qua-
dro de Apoio à Educação, do 
Município da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, e dá ou-
tras providências. As referidas 
audiências públicas ficarão a 
cargo da Comissão de Política 
Urbana, Meio Ambiente e de 
Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo. Participe, sua presen-
ça é muito importante! Serra 
Negra, 27 de novembro de 
2019. PRESIDENTE DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE SERRA NE-
GRA/SP. - Correspondências 
recebidas no período de 26 de 
novembro a 02 de dezembro 
de 2019, dentre elas os seguin-
tes documentos informando a 
liberação de verbas: - Ofício nº 
1284 / 2019 / REGOVJD. Jundiaí, 
26 de Novembro de 2019. As-
sunto: Crédito de Recursos Fi-
nanceiros – Orçamento Geral 
da União. Notificamos a V.Exa. 
o crédito de recursos financei-
ros, sob bloqueio, em 
22/11/2019, no valor de R$ 
44.571,43 (quarenta e quatro 
mil e quinhentos e setenta e 
um reais e quarenta e três cen-
tavos), na conta vinculada ao 
Contrato de Repasse nº 
878856/2018 - Operação 
1061783-99, firmado com Muni-
cípio de Serra Negra, assinado 
em 09/10/2018, no âmbito do 
Programa Planejamento Urba-
no, sob a gestão do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
que tem por objeto “Infraestru-

tura, Pavimentação Asfáltica, 
Drenagem de Águas Pluviais e 
Caçadas em 03 Ruas do Jardim 
do Salto”. Atenciosamente, Re-
presentação da Gerência Exe-
cutiva de Governo Jundiaí/SP. - 
E-mail da Câmara dos 
Deputados – Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira, informando os recur-
sos do Orçamento da União 
destinado ao Município de Ser-
ra Negra, referentes às áreas de 
competência federal, nas vá-
rias áreas de atuação, repassa-
do ao Município de Serra Ne-
gra/SP, no mês de outubro de 
2019, o importe de R$ 
2.275.071,97 (dois milhões, du-
zentos e setenta e cinco mil, 
setenta e um reais e noventa e 
sete centavos), totalizando, no 
período de janeiro/2019 a outu-
bro/2019, o valor de R$ 
20.912.843,12 (vinte milhões, 
novecentos e doze mil, oito-
centos e quarenta e três reais e 
doze centavos). MENSAGENS E 
PROJETOS DO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL: - Mensagem 
nº 092/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 110/2019, que 
autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a proceder a abertura 
de crédito adicional especial 
no valor de R$ 9.115,00 (nove 
mil, cento e quinze reais), que 
será destinado à Associação da 
Santa Casa de Misericórdia de 
Serra Negra – Hospital Santa 
Rosa de Lima, para custeio de 
insumos e material de enfer-
magem. - Mensagem nº 
093/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 111/2019, que 
autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a proceder a abertura 
de crédito adicional especial 
no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), que será destinado à 
aquisição de medicamentos, 
materiais de enfermagem e in-
sumos, para abastecer o Hospi-
tal Santa Rosa de Lima. - Men-
sagem nº 094/2019, 
encaminhando o projeto de lei 
nº 112/2019, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal a pro-
ceder a abertura de crédito adi-
cional especial no valor de R$ 
411.659,00 (quatrocentos e 
onze mil, seiscentos e cinquen-
ta e nove reais), que será desti-
nado à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, para custeio de cirurgias 
eletivas e para a Secretaria Mu-
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nicipal de Saúde, para custeio 
de alimentação enteral. PRO-
JETOS DE LEIS DE AUTORIA 
DOS VEREADORES: - Projeto 
de Lei nº 113/2019, de autoria 
dos vereadores Roberto Sebas-
tião de Almeida e Leandro Gia-
notti Pinheiro, que Disciplina, 
no Município de Serra Negra/
SP, a nomeação para cargos 
em concurso público e em co-
missão no âmbito dos órgãos 
da Administração Pública dire-
ta e indireta, autarquias e fun-
dações, do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo e dá ou-
tras providências, vedando a 
nomeação para todos os car-
gos em concurso público e em 
comissão no âmbito dos ór-
gãos da Administração Pública 
direta e indireta, autarquias e 
fundações, do Poder Executivo 
e do Poder Legislativo, às pes-
soas que tiverem sido conde-
nadas nas condições previstas 
na Lei Federal nº 11.340 de 07 
de Agosto de 2006 – “Lei Maria 
da Penha”. Todos os documen-
tos ficaram à disposição dos 
vereadores junto à Mesa Dire-
tora. Em seguida, foi proferida 
a leitura das INDICAÇÕES: Indi-
cação nº 1047/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de que ins-
tale as placas de denominação 
das vias públicas em todos os 
logradouros que não possuam 
esta identificação, principal-
mente nos bairros e loteamen-
to mais distantes da região 
central de Serra Negra. Indica-
ção nº 1048/2019, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. de Amparo, 
no sentido de ser determinado 
aos setores competentes, para 
ser realizada uma verificação 
nas Rodovias e Estradas que 
dão acesso ao município de 
Serra Negra/SP e também a 
todo o Circuito das Águas Pau-
lista, para serem feitas e pinta-
das ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, colo-
cação de olhos de gato, etc.), 
bem como a colocação de to-
das as placas de sinalização 
necessárias, pois em muitos 
trechos essas demarcações e 
sinalizações não existem ou 

estão muito apagadas, o que 
podem gerar graves acidentes, 
principalmente durante o perí-
odo noturno ou durante a ocor-
rência de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1049/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. de Campi-
nas, no sentido de ser determi-
nado aos setores competentes, 
para ser realizada uma verifica-
ção nas Rodovias e Estradas 
que dão acesso ao município 
de Serra Negra/SP e também a 
todo o Circuito das Águas Pau-
lista, para serem feitas e pinta-
das ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, colo-
cação de olhos de gato, etc.), 
bem como a colocação de to-
das as placas de sinalização 
necessárias, pois em muitos 
trechos essas demarcações e 
sinalizações não existem ou 
estão muito apagadas, o que 
podem gerar graves acidentes, 
principalmente durante o perí-
odo noturno ou durante a ocor-
rência de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1050/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. de Jundiaí, 
no sentido de ser determinado 
aos setores competentes, para 
ser realizada uma verificação 
nas Rodovias e Estradas que 
dão acesso ao município de 
Serra Negra/SP e também a 
todo o Circuito das Águas Pau-
lista, para serem feitas e pinta-
das ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, colo-
cação de olhos de gato, etc.), 
bem como a colocação de to-
das as placas de sinalização 
necessárias, pois em muitos 
trechos essas demarcações e 
sinalizações não existem ou 
estão muito apagadas, o que 
podem gerar graves acidentes, 
principalmente durante o perí-
odo noturno ou durante a ocor-
rência de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1051/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. de Bragança 
Paulista, no sentido de ser de-
terminado aos setores compe-

tentes, para ser realizada uma 
verificação nas Rodovias e Es-
tradas que dão acesso ao mu-
nicípio de Serra Negra/SP e 
também a todo o Circuito das 
Águas Paulista, para serem fei-
tas e pintadas ou repintadas 
todas as demarcações de solo 
e de pista (ex.: faixa de divisão 
de pista, faixa de estaciona-
mento, colocação de olhos de 
gato, etc.), bem como a colo-
cação de todas as placas de si-
nalização necessárias, pois em 
muitos trechos essas demarca-
ções e sinalizações não exis-
tem ou estão muito apagadas, 
o que podem gerar graves aci-
dentes, principalmente duran-
te o período noturno ou duran-
te a ocorrência de chuva e/ou 
neblina. Indicação nº 
1052/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem - D.E.R. de São Paulo, no 
sentido de ser determinado 
aos setores competentes, para 
ser realizada uma verificação 
nas Rodovias e Estradas que 
dão acesso ao município de 
Serra Negra/SP e também a 
todo o Circuito das Águas Pau-
lista, para serem feitas e pinta-
das ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, colo-
cação de olhos de gato, etc.), 
bem como a colocação de to-
das as placas de sinalização 
necessárias, pois em muitos 
trechos essas demarcações e 
sinalizações não existem ou 
estão muito apagadas, o que 
podem gerar graves acidentes, 
principalmente durante o perí-
odo noturno ou durante a ocor-
rência de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1053/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica a forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar a 
máquina motoniveladora em 
toda a extensão da Estrada Mu-
nicipal Dr. Peter Griesinger, 
Bairro das Tabaranas/Leais, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1054/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de realizar limpeza ge-
ral das ruas e corte do mato do 

Loteamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indicação 
nº  1055/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser realizada limpe-
za geral, corte do mato e arru-
mação necessária em todas as 
fontes, parques e pontos turísti-
cos do município de Serra Ne-
gra/SP, considerando o período 
do final do ano e das férias, 
onde há um aumento significa-
tivo de turistas em nossa estân-
cia. Indicação nº 1056/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental,  seja oficia-
do ao Sr. Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de de-
marcar vagas para pessoas 
com deficiência física próximo 
a consultórios de recuperação 
de fisioterapia. Indicação nº 
1057/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Sr. Prefeito 
Municipal para que estude as 
possibilidades de criar no mu-
nicípio de Serra Negra um De-
pósito Reciclável de Entulhos 
de Construções. Indicação nº 
1058/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser realizada a lim-
peza das calhas das escolas 
municipais, repartições públi-
cas e demais prédios públicos, 
evitando o entupimento das 
calhas. Indicação nº 1059/2019, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de se construir uma fonte 
na “Água Fria”, mais precisa-
mente do lado esquerdo do 
Vale Verde, área pertencente à 
municipalidade, local onde há 
uma bica d’agua. Indicação nº 
1060/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que estu-
de as possibilidades junto ao 
setor competente, da criação 
de uma campanha de coleta 
de lixo seletivo na zona rural da 
cidade de Serra Negra, inician-
do-se pela coleta de materiais 
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plásticos, evoluindo para a co-
leta de outros materiais. JUSTI-
FICATIVA: É comum acompa-
nharmos iniciativas de coleta 
seletiva de lixo em meio urba-
no, porém quase nenhuma 
neste sentido no meio rural. A 
utilização de embalagens plás-
ticas na zona rural é uma reali-
dade, e muitas vezes por desin-
formação, são abandonados 
pelos campos, demorando-se 
décadas, se não séculos para 
degradar, poluindo sobrema-
neira o meio ambiente. Uma 
campanha, desenvolvida pela 
Secretaria da Agricultura, além 
de demonstrar preocupação 
com o problema, seria exce-
lente oportunidade de colocar 
nosso município na dianteira 
pela busca de soluções para 
esta questão. Indicação nº 
1061/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que estu-
de as possibilidades da criação 
de uma campanha permanen-
te de educação no trânsito. 
JUSTIFICATIVA: É comum pre-
senciarmos e recebermos de-
núncias de que motoristas, 
motociclistas e condutores de 
bicicletas desrespeitam as leis 
de trânsito, trafegam na contra 
mão, e muitas vezes estacio-
nam sobre a faixa de pedes-
tres. Os cidadãos serranos e 
turistas que nos visitam, cor-
rem sérios riscos. Uma campa-
nha neste sentido poderia mi-
nimizar este problema, 
aumentando a tranquilidade 
da população, assim como a 
presença da Guarda Municipal 
nos principais cruzamentos, 
em horários próprios, agiliza-
riam o trânsito e inibiriam o 
desrespeito à sinalização. Indi-
cação nº 1062/2019, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
das garis varrerem, de forma 
periódica, as ruas do Lotea-
mento Suiza Park, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1063/2019, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada toda a manu-
tenção necessária nas lixeiras 
situadas na área central do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, vez 

que as lixeiras estão enferruja-
das e sem os fundos e, se pos-
sível, trocar as lixeiras existen-
tes por lixeiras galvanizadas, 
para que não enferrujem mais. 
Indicação nº 1064/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem um 
pouco podadas as copas das 
árvores existentes ao lado e 
próximas ao Monumento do 
Cristo Redentor, no topo do 
Pico do Fonseca, Serra Negra/
SP, vez que as copas das árvo-
res estão impedindo a visuali-
zação por completo da ima-
gem do Cristo Redentor por 
quem o olha da área central da 
cidade. Indicação nº 1065/2019, 
de autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de implantar no Município 
de Serra Negra o Projeto/Siste-
ma “Bueiro Inteligente”, que 
consiste em um cesto coletor 
de metal, produzidos em diver-
sas medidas e de acordo com 
cada bueiro, facilitando o tra-
balho de limpeza, evitando o 
entupimento dos bueiros e a 
ocorrência de enchentes, alia-
do ao manuseio simples, segu-
ro e de baixo custo. Indicação 
nº 1066/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente no 
sentido de ser consertado e 
devidamente tampado o buei-
ro existente no início da Aveni-
da Professora Deize Caruso de 
Oliveira, ao lado da Rotatória 
Maria Lucila Lugli Saragiotto, 
Campo do Sete, Serra Negra/
SP, vez que aquele bueiro está 
tampado de forma precária, 
gerando perigo aos pedestres. 
Indicação nº 1067/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente no sentido de ser 
passada a máquina motonive-
ladora em todas as Estradas 
Municipais e Ruas de terra situ-
adas no Bairro do Barrocão, 
Serra Negra/SP, vez que as refe-
ridas vias públicas estão intran-
sitáveis. Indicação nº 
1068/2019, de autoria do verea-

dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, junta-
mente com os setores 
competentes, adotem os pro-
cedimentos visando a contrata-
ção de um profissional/profes-
sor para ministrar aulas de 
música na rede pública de en-
sino do Município de Serra Ne-
gra/SP, como era realizado há 
pouco tempo. Indicação nº 
1069/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine aos setores competentes, 
no sentido de ser feita uma 
lombada na Rua dos Expedi-
cionários, altura do número 
320, Centro, Serra Negra/SP, vez 
que o cruzamento existente no 
local é muito perigoso e os mo-
toristas estão trafegando em 
alta velocidade pela Rua dos 
Expedicionários, gerando o ris-
co de ocorrer graves acidentes 
e atropelamentos. Indicação nº 
1070/2019, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine aos setores competentes, 
ou seja, o Departamento Muni-
cipal de Trânsito, no sentido de 
ser pintada faixa para travessia 
de pedestres e “Pare”, no início 
do pé do morro da Rua João 
Batista Bueno, Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP, vez que há escola 
próxima, de modo que muitas 
crianças atravessam no local 
sem olhar, o que pode ocorrer 
atropelamentos. Indicação nº 
1071/2019, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, em 
caráter de urgência, determine 
aos setores competentes, no 
sentido de ser realizada opera-
ção tapa buracos em toda a ex-
tensão da Avenida Santos Pinto 
(subida do Hospital), Centro, 
Serra Negra/SP, vez que o esta-
do de conservação da referida 
via pública é crítico, havendo 
enormes buracos e desníveis. 
Indicação nº 1072/2019, de au-
toria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para realize reforma geral e 
toda a manutenção necessária 
na Praça Poliesportiva Fiora-

vante Bertolini, situada no Lo-
teamento Refúgio da Serra, 
Serra Negra/SP, para que a po-
pulação, principalmente as 
crianças, possa se utilizar da-
quele local público para a práti-
ca de esportes e para fazer du-
rante as férias de janeiro/2020. 
Indicação nº 1073/2019, de au-
toria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para determine ao setor com-
petente, no sentido de passar a 
máquina motoniveladora e 
cascalhar toda a extensão das 
Estradas Municipais João Biga-
rella, Jorge Sidney Coli e José 
Alexandre Zocchio, todas situa-
das no Bairro da Serra, Serra 
Negra/SP, vez que as referidas 
Estradas Municipais estão em 
estado crítico de conservação, 
com muitos buracos e desní-
veis, e quando chove os veícu-
los não conseguem transitar 
normalmente. Indicação nº 
1074/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado à Polícia Mili-
tar - Serra Negra/SP, no sentido 
de serem adotadas as ações 
necessárias visando intensifi-
car a fiscalização/rondas osten-
sivas de trânsito em todo o Mu-
nicípio de Serra Negra, para 
inibir os condutores de veícu-
los automotores barulhentos, 
principalmente as motocicle-
tas com os escapamentos 
abertos, modificados ou sem 
silenciadores, que transitam 
pelas vias públicas do nosso 
Município, vez que perturbam 
o sossego de toda a população. 
Indicação nº 1075/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado à 
Guarda Civil Municipal, no sen-
tido de serem adotadas as 
ações necessárias visando in-
tensificar a fiscalização/rondas 
ostensivas de trânsito em todo 
o Município de Serra Negra, 
para inibir os condutores de ve-
ículos automotores barulhen-
tos, principalmente as motoci-
cletas com os escapamentos 
abertos, modificados ou sem 
silenciadores, que transitam 
pelas vias públicas do nosso 
Município, vez que perturbam 
o sossego de toda a população. 
Indicação nº 1076/2019, de au-
toria do vereador Leonel Fran-
co Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
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determine ao setor competen-
te, no sentido de serem repin-
tadas todas as faixas para tra-
vessia de pedestres, inscrições 
“Pare” e demais demarcações 
de solo necessárias, além de 
serem refeitas as lombadas, 
em todo o trecho recentemen-
te recapeado da Avenida João 
Gerosa, Centro, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1077/2019, de au-
toria do vereador Leonel Fran-
co Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser diminuída 
a circunferência (tamanho) do 
balão existente no entronca-
mento da Avenida João Gerosa 
com a Rua Amparo, Centro, 
Serra Negra/SP, visando au-
mentar o tamanho do leito car-
roçável, melhorando o tráfego 
de veículos no local. Indicação 
nº 1078/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, em 
caráter de extrema urgência, 
determine ao setor competen-
te no sentido de serem adota-
dos todos os procedimentos e 
realizadas as obras necessá-
rias, inclusive com a constru-
ção de bocas de lobo, evitan-
do-se que as águas das chuvas 
- “enxurradas”, que descem da 
Avenida Professor José Laffran-
chi, altura do número 65, Lote-
amento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP, não mais escorram 
por dentro do imóvel residen-
cial particular, o que vem ge-
rando muita preocupação, 
transtornos e prejuízos aos mo-
radores. Indicação nº 
1079/2019, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que invo-
cando as disposições da Lei 
Municipal nº 2711/2002, notifi-
que o proprietário do terreno 
localizado ao lado do imóvel 
de número 269, da Rua Irineu 
Baldini, Loteamento Parque 
Fonte São Luiz, vez que o terre-
no está com o mato muito alto, 
proliferando animais peço-
nhentos que estão invadindo 
os imóveis vizinhos. Indicação 
nº 1080/2019, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser reali-

zado o nivelamento do leito 
carroçável em toda a extensão 
da Rua Irineu Baldini, situada 
no Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP, vez 
que aquela via pública está 
com muitos desníveis e bura-
cos. Indicação nº 1081/2019, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizada operação tapa bura-
cos em todas as ruas com pavi-
mentação asfáltica situadas no 
Loteamento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP, vez que aque-
las vias públicas estão com 
muitos buracos. Indicação nº 
1082/2019, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser passada a má-
quina motoniveladora em toda 
a extensão das ruas sem asfal-
to no situadas no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Negra/
SP, vez que as referidas ruas es-
tão com muitos desníveis e bu-
racos, estando praticamente 
intransitáveis. Indicação nº 
1083/2019, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser realizada a lim-
peza geral e varrição em todas 
as ruas do Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
vez que as ruas daquele popu-
loso Loteamento estão muito 
sujas, com muita areia, pedras, 
folhas secas, etc., necessitando 
de manutenção e limpeza. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminhamen-
to das indicações aos setores 
competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. Não haven-
do nenhum vereador inscrito 
no Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPEDIEN-
TE. REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 918/2019, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o jovem HERBERT 
MENDES, que recentemente 
recebeu a medalha de 1º Lugar 
no Brasil em Obras Literárias 

(Redação). Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao  homenageado e a 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 919/2019, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a dedicada GABRIE-
LA MIELLI, por ter sido aprova-
da no vestibular para cursar a 
Faculdade de Direito - PUC-
CAMP, parabenizando pela re-
levante conquista e desejando 
muito empenho e estudos nes-
ta nova fase de sua vida que se 
inicia, que certamente é muito 
promissora! Parabéns! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à homenage-
ada, aos seus pais e demais fa-
miliares. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 920/2019, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos pelos 03 
anos de casados do casal LU-
CAS MOREIRA e BIA SPIGNAR-
DI, comemorados recente-
mente, de modo que esta data 
merece ser muito comemora-
da pois é um casal exemplo de 
amor companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia ao casal homenageado e 
aos seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
921/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pelos 03 anos de ca-
sados do casal TAMIRIS MORA-
ES e MARCOS WILLIAN STEFA-
NI, comemorados 
recentemente, de modo que 
esta data merece ser muito co-
memorada pois é um casal 
exemplo de amor companhei-
rismo para toda nossa socieda-
de. Que Deus continue aben-
çoando o casal! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal homena-
geado e aos seus familiares. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
922/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 

que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pelos 11 anos de ca-
sados do casal IVANILDO PER-
CIANI e MONIQUE PERCIANI, 
comemorados recentemente, 
de modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o casal! 
Da decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado e aos seus 
familiares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 923/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pe-
los 30 anos de casados do ca-
sal MARCOS LUIZ PADULA e 
PAULA PADULA, comemora-
dos recentemente, de modo 
que esta data merece ser mui-
to comemorada pois é um ca-
sal exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 924/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com pelos 33 anos de ca-
sados do casal RITA CARDOSO 
e DIMAS CARDOSO, comemo-
rados recentemente, de modo 
que esta data merece ser mui-
to comemorada pois é um ca-
sal exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 925/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com pelos 45 anos de ca-
sados do casal OLÍVIA VICEN-
TINI e CARLITOS VICENTINI, 
comemorados recentemente, 
de modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois é 
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um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o casal! 
Da decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado e aos seus 
familiares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 926/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pe-
los 6 anos de casados do casal 
MOISÉS DE CAMARGO e ANA-
TALIA MONTORO, comemora-
dos recentemente, de modo 
que esta data merece ser mui-
to comemorada pois é um ca-
sal exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 927/2019, de au-
toria dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti e Renato Pin-
to Giachetto, que solicitam 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com pelos 21 anos de ca-
sados do casal CARLOS AL-
BERTO ANDRADE e LUCIANA 
PRIETO ANDRADE, comemora-
dos recentemente, de modo 
que esta data merece ser mui-
to comemorada pois é um ca-
sal exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeremos 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado e aos seus 
familiares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 928/2019, de au-
toria dos vereadores Renato 
Pinto Giachetto e Roberto Se-
bastião de Almeida, que solici-
tam consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o DIA INTERNACIO-
NAL DA JUSTIÇA, comemora-
do em 08 de dezembro, para-
benizando a todos os 
dedicados e competentes pro-
fissionais que desempenham 
suas relevantes funções e atri-
buições para promoverem a 
justiça, em prol de toda a popu-
lação. Da decisão desta Casa, 
requeremos mais, seja dada 

ciência ao Presidente do Egré-
gio Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo, Desembarga-
dor Manoel de Queiroz Pereira 
Calças, aos juízes da Comarca 
de Serra Negra, Doutor Carlos 
Eduardo Silos de Araújo e Dou-
tora Juliana Maria Finati, a to-
dos os serventuários da justiça 
da Comarca de Serra Negra, 
extensivo a todos os profissio-
nais da área da justiça, inclusi-
ve aos Fóruns da região. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
929/2019, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS FONOAU-
DIÓLOGOS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pela passa-
gem do Dia do Fonoaudiólogo, 
comemorado em 09 de de-
zembro, parabenizando estes 
dedicados e experientes profis-
sionais pelos excelentes traba-
lhos realizados, em prol da po-
pulação do município de Serra 
Negra/SP. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos Fonoaudiólogos e 
Fonoaudiólogas do município 
de Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
930/2019, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o DIA NA-
CIONAL DA FAMÍLIA, comemo-
rado em 08 de dezembro, res-
saltando a importância deste 
dia, pois a família é a primeira 
sociedade que convivemos e 
que levamos por toda vida, 
portanto, base para a formação 
qualquer indivíduo. É no conví-
vio familiar que aprendemos, 
um com o outro, a respeitar, 
partilhar, ter compromisso, dis-
ciplina e a administrar confli-
tos. É inegável que cada um 
carrega um histórico de experi-
ências, aprendizados e lem-
branças que apresentarão re-
flexos por toda vida. Parabéns a 
todas as famílias serranegren-
ses. Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência 
às famílias serranegrenses. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
931/2019, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 

Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
MECÂNICOS DO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA/SP, pelo 
transcurso do Dia do Mecâni-
co, comemorado no dia 20 de 
dezembro, parabenizando es-
tes dedicados e experientes 
profissionais pelos excelentes 
trabalhos realizados. Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos Mecâni-
cos do município de Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 932/2019 de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com 
TODOS OS PEDREIROS DO 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/
SP, pelo transcurso do Dia Esta-
dual do Pedreiro, comemorado 
no dia 26 de dezembro, para-
benizando estes experientes e 
competentes profissionais pe-
los excelentes trabalhos reali-
zados, que muito contribuem 
com o desenvolvimento e pro-
gresso do município de Serra 
Negra/SP. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos Pedreiros do muni-
cípio de Serra Negra/SP. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
933/2019 de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com  os 
senhores ETTORE LUIZ GO-
DOY CAZOTTO, WILLIAM DE 
PAULA CRUZ E MAESTRO LE-
ANDRO PASCUI, pela dedica-
ção, empenho e pelo relevante 
trabalho realizado. Dois músi-
cos serranos integram Banda 
de Piracaia/SP, Campeã nos Es-
tados Unidos. Os jovens músi-
cos serranos Ettore Luiz Godoy 
Cazotto e William de Paula 
Cruz, integram a Banda Sha-
dow Scouts Marching Band da 
cidade de Piracaia/SP que par-
ticipou do “2019 FMBC - Flórida 
Marching Band Championship” 
entre os dias 14 e 25 de novem-
bro, nas cidades de Riverview, 
Oviedo e Daytona Beach no es-
tado da Flórida/EUA, onde sa-
graram-se campeões da cate-
goria Internacional Class, sobre 
a batuta do maestro Leandro 
Pascui. A Shadow Scouts Mar-
ching Band formada por 60 in-
tegrantes, foi a única banda 
brasileira a participar do cam-

peonato e conquistaram o feito 
de ser a primeira Banda de 
Marcha do Brasil a tornar-se 
campeã em solo americano, 
inclusive sendo convidada a fa-
zer uma apresentação de hon-
ra na final estadual. A Shadow 
Scouts trouxe para o Brasil os 
seguintes troféus: - Campeã 
Geral da Categoria Internacio-
nal Class - Melhor Color Guard 
- Melhor Efeito Geral - Melhor 
Percussão - Melhor Visual - Me-
lhor Música. Parabéns Shadow 
Scouts pela conquista! Para-
béns Ettore e William! Temos 
orgulho de vocês! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenagea-
dos, seus familiares, a todos os 
integrantes da Banda, apoiado-
res e demais autoridades. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
934/2019 de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pela inauguração da 
nova agência de viagens “RO-
SETOUR”, a realizar-se na data 
de hoje, situada na Avenida 
Laudo Natel, número 156 - Loja 
6, sendo um local bem estrutu-
rado, com excelente atendi-
mento, desejando muito su-
cesso nesta promissora 
empreitada. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência à senhora Rose, pro-
prietária da Rosetour, extensivo 
a todos os seus familiares. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
935/2019 de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pe-
los 50 anos de casados (Bodas 
de Ouro) do casal MAURA APA-
RECIDA GALAVERNA BONAMI 
e NELSON BORGES BONAMI, 
comemorados no dia 06 de de-
zembro de 2019, de modo que 
esta data merece ser muito co-
memorada pois é um casal 
exemplo de amor e compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado, aos seus filhos 
Claudia e Alexandre, extensivo 
a todos os seus familiares. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 13 de dezembro de 2019 - Ano VIII - n.º 674
16

936/2019 de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pe-
los 50 anos de casados (Bodas 
de Ouro) do casal MARIA LU-
ZIA PADULA DELLA GUARDIA 
e GUILHERME OSCAR TOZZINI 
DELLA GUARDIA, comemora-
dos no dia 06 de dezembro de 
2019, de modo que esta data 
merece ser muito comemora-
da pois é um casal exemplo de 
amor e companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia ao casal homenageado, às 
suas filhas Luciana, Cíntia e Ro-
berta, extensivo a todos os seus 
familiares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 941/2019 de au-
toria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com a 
dedicada atriz SOFIA MADEI-
RA, que com seu talento nato 
vem se destacando no meio 
artístico, realizando os seus tra-
balhos com muito brilhantismo 
e competência, o que a torna 
uma atriz extremamente quali-
ficada e com um futuro pro-
missor. Parabéns pelo exube-
rante trabalho realizado e 
sucesso! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência à homenageada, à sua 
mãe Carolina, à sua avó Maria 
da Penha, extensivo a todos os 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 937/2019, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria Apa-
recida de Lourdes Rodrigues. 
Requerimento nº 938/2019, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Edison Bene-
dito Almeida. Requerimento nº 
939/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Messias 
de Araújo. Requerimento nº 
940/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 

solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora  Lour-
des Fiorini de Almeida. Os re-
querimentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado às 
famílias enlutadas. Não haven-
do nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Expe-
diente, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os 
vereadores Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Leopoldo Marchi Gianni-
ni, Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Rober-
to Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vota-
ção dos projetos constantes da 
pauta. I – Discussão e votação 
única do projeto de decreto le-
gislativo nº 14/2019, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que concede o Título 
Honorífico de Cidadã Serrana à 
senhora doutora ADRIANA 
CUNHA TORTELLI BITEN-
COURT. Primeiramente foi pro-
ferida a leitura do parecer ela-
borado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (11 vo-
tos). II – Discussão e votação 
única do projeto de decreto le-
gislativo nº 17/2019, de autoria 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini e Ricardo Favero 
Fioravanti, que concede o Títu-
lo de Mérito Humanitário e Fi-
lantrópico “Nelson Marchi Me-
negatti” ao ilustríssimo senhor 
JOSE FRANCO DE GODOY. Pri-
meiramente foi proferida a lei-
tura do parecer elaborado pela 
Comissão de Justiça e Reda-
ção. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). III – Discussão 
e votação única do projeto de 
decreto legislativo nº 18/2019, 
de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
concede a Medalha de Mérito 
Esportivo “Professor José La-
ffranchi” ao senhor IVANILDO 
BENEDITO DE SOUSA PERCIA-
NI. Primeiramente foi proferida 
a leitura do parecer elaborado 
pela Comissão de Justiça e Re-

dação. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (11 votos). IV – Dis-
cussão e votação única do pro-
jeto de decreto legislativo nº 
19/2019, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, 
que concede o Título Honorífi-
co de Cidadão Serrano ao se-
nhor ANTÔNIO HÉLIO FAVO-
RETTO. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (11 vo-
tos). V – Discussão e votação 
única do projeto de decreto le-
gislativo nº 21/2019, de autoria 
do vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, que concede a 
Medalha de Mérito Esportivo 
“Professor José Laffranchi” ao 
senhor JOSÉ BENEDITO MA-
RIANO – “ZÉ CANHOTEIRO”. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura do parecer elaborado 
pela Comissão de Justiça e Re-
dação. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (11 votos). VI - Dis-
cussão e votação única do pro-
jeto de decreto legislativo nº 
22/2019, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que 
concede o Título Honorífico de 
Cidadã Serrana à senhora MA-
RIA DELEUZE CAMILOTTI SA-
LOMÃO. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (11 vo-
tos). VII – 1ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
110/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que auto-
riza o Poder Executivo Munici-
pal a proceder a abertura de 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 9.115,00 (nove mil, 
cento e quinze reais), que será 
destinado à Associação da San-
ta Casa de Misericórdia de Ser-
ra Negra – Hospital Santa Rosa 
de Lima, para custeio de insu-
mos e material de enferma-
gem. Primeiramente foi proferi-
da a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Reda-
ção e, b) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). VIII – 1ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 111/2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a proceder a abertura 

de crédito adicional especial 
no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), que será destinado à 
aquisição de medicamentos, 
materiais de enfermagem e in-
sumos, para abastecer o Hospi-
tal Santa Rosa de Lima. Primei-
ramente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e, b) de Finan-
ças e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). IX 
– 1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 112/2019, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a proceder 
a abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
411.659,00 (quatrocentos e 
onze mil, seiscentos e cinquen-
ta e nove reais), que será desti-
nado à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, para custeio de cirurgias 
eletivas e para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, para custeio 
de alimentação enteral. Primei-
ramente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e, b) de Finan-
ças e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, nenhum verea-
dor inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais havendo 
a ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e convo-
cou os senhores vereadores 
para a sessão extraordinária 
que será realizada logo após o 
término desta sessão ordinária, 
declarando-a encerrada às 
22h50min. Para constar eu, (a) 
vereador José Aparecido Orlan-
di, Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra desta 
sessão encontra-se registrada 
em áudio e vídeo que, em con-
formidade com o parágrafo 2º, 
do artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, 
possuem valor oficial para to-
dos os efeitos legais. -x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x.
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ATA DA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos dois dias do mês 
de dezembro, do ano de dois 
mil e dezenove, com início 
às 22h51min, a Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador José Aparecido 
Orlandi – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 32ª Ses-
são Extraordinária, da 03ª 
Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 

regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratan-
do de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, na qual fo-
ram deliberados os seguin-
tes projetos: I – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 110/2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a proceder a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
9.115,00 (nove mil, cento e 
quinze reais), que será des-
tinado à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa 
de Lima, para custeio de in-
sumos e material de enfer-
magem. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
II – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 111/2019, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
proceder a abertura de crédi-
to adicional especial no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), que será destinado à 
aquisição de medicamentos, 
materiais de enfermagem 

e insumos, para abastecer 
o Hospital Santa Rosa de 
Lima. Em se tratando de se-
gunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
III – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 112/2019, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
proceder a abertura de crédi-
to adicional especial no valor 
de R$ 411.659,00 (quatrocen-
tos e onze mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais), que 
será destinado à Associação 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Serra Negra – Hospi-
tal Santa Rosa de Lima, para 
custeio de cirurgias eletivas 
e para a Secretaria Municipal 
de Saúde, para custeio de ali-
mentação enteral. Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da pala-
vra os vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Leonel Fran-

co Atanázio, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, Edson B. O. 
Marquezini e Roberto Sebas-
tião de Almeida. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pes-
soais e nada mais havendo 
a ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada 
no dia 09 de dezembro de 
2019, segunda-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada 
a presente sessão extraordi-
nária às 23h45min. Para cons-
tar eu, (a) vereador José Apa-
recido Orlandi, 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 encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA REALIZADA EM 27 DE 
NOVEMBRO DE 2019, PARA 
ANÁLISE, AVALIAÇÃO E DIS-
CUSSÃO DO PROJETO DE LEI 
Nº 108/2019, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL, QUE DISPÕE SOBRE A RE-
ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE 
CARREIRA E REMUNERAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DO QUA-
DRO DO MAGISTÉRIO  PÚBLICO 
E DOS PROFISSIONAIS DO QUA-
DRO DE APOIO À EDUCAÇÃO, 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

Às 14h30min, do dia vin-
te e sete de novembro de 2019, 
quarta-feira, no Plenário da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, 
situado na Rua Nossa Senho-
ra do Rosário, nº 630, Centro 
de Convenções “Circuito das 
Águas”, Serra Negra/SP, reuni-
ram-se em Audiência Pública 
os seguintes Vereadores da Câ-
mara Municipal de Serra Negra/
SP: Wagner da Silva Del Buono 

– que presidiu a presente Audi-
ência Pública, José Aparecido 
Orlandi – que secretariou esta 
Audiência Pública, Edson B. O. 
Marquezini, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Paulo L. Marchi Gian-
nini, Renato Pinto Giachetto e 
Roberto Sebastião de Almeida. 
Compareceram a esta Audi-
ência Pública a senhora Maria 
Rita Menegatti Pinton Tomaleri 
– Secretária Municipal de Edu-
cação e Cultura de Serra Negra/
SP e o senhor doutor Atílio José 
Gonçalves Siloto – Procurador 
do Município de Serra Negra/SP, 
além dos munícipes constantes 
na relação de presença anexa. 
Esta Audiência Pública teve por 
finalidade analisar, avaliar, ex-
plicar e discutir do projeto de lei 
nº 108/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe 
sobre a reorganização do pla-
no de carreira e remuneração 
dos profissionais do quadro do 
Magistério  Público e dos pro-
fissionais do quadro de apoio à 
Educação, do Município de Ser-

ra Negra/SP e dá outras provi-
dências. Iniciados os trabalhos, 
foram realizadas as explicações, 
esclarecimentos, análises e dis-
cussões necessárias sobre a pro-
posta de reorganização do Plano 
de Carreira do Magistério Públi-
co do Município de Serra Ne-
gra – projeto de lei nº 108/2019, 
inclusive sendo apresentadas 
e discutidas propostas e suges-
tões dos munícipes presentes, 
solicitando a possibilidade de 
ser emendado o referido projeto 
de lei. Em seguida, foram escla-
recidas e debatidas as diversas 
dúvidas apresentadas pelos ve-
readores e pelos munícipes pre-
sentes nesta Audiência Pública. 
Não havendo mais nada a ser 
tratado nesta Audiência Pública, 
o Exmo. Sr. Presidente determi-
nou a confecção de ata resumi-
da, sendo a mesma anexada aos 
autos do processo n.º 175/2019, 
do Poder Legislativo de Serra 
Negra/SP, que traz encartado o 
projeto de lei nº 108/2019. Para 
constar, esta Audiência Pública 

foi integralmente registrada em 
áudio e vídeo, cujo inteiro teor 
fica fazendo parte integrante 
desta ata. Após, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a presença 
e a colaboração de todos indis-
tintamente, declarando encer-
rada a presente Audiência Pú-
blica. A presente ata, após lida, 
conferida e achada conforme, 
vai devidamente assinada pelo 
Vereador Wagner da Silva Del 
Buono - Presidente da Câmara 
Municipal de Serra Negra e pelo 
Vereador José Aparecido Orlan-
di – Presidente da Comissão de 
Política Urbana – Educação, fa-
cultado aos demais Vereadores 
presentes a assinatura desta ata. 
NADA MAIS. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.
Presidente da Câmara Municipal 
de Serra Negra/SP
Presidente da Comissão de Polí-
tica Urbana, de Meio Ambiente 
e de Cultura, Educação, Esporte 
e Turismo da Câmara Municipal 
de Serra Negra/SP.
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ATA DA (2ª) AUDIÊN-
CIA PÚBLICA REALIZADA EM 
04 DE DEZEMBRO DE 2019, 
PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO 
E DISCUSSÃO DO PROJETO 
DE LEI Nº 108/2019, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL, QUE DISPÕE 
SOBRE A REORGANIZAÇÃO 
DO PLANO DE CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DO QUADRO 
DO MAGISTÉRIO  PÚBLICO 
E DOS PROFISSIONAIS DO 
QUADRO DE APOIO À EDU-
CAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

Às 19h30min, do dia 
quatro de dezembro de 2019, 
quarta-feira, no Plenário da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, situado na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, Serra 
Negra/SP, reuniram-se em 
Audiência Pública os seguin-
tes Vereadores da Câmara 
Municipal de Serra Negra/SP: 
Wagner da Silva Del Buono – 
que presidiu a presente Audi-
ência Pública, José Apareci-
do Orlandi – que secretariou 

esta Audiência Pública, Ed-
son B. O. Marquezini, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Renato 
Pinto Giachetto e Roberto 
Sebastião de Almeida. Com-
pareceram a esta Audiência 
Pública a senhora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomale-
ri – Secretária Municipal de 
Educação e Cultura de Serra 
Negra/SP, além dos muníci-
pes constantes na relação de 
presença anexa. Esta Audiên-
cia Pública teve por finalida-
de analisar, avaliar, explicar 
e discutir do projeto de lei nº 
108/2019, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a reorganização 
do plano de carreira e remu-
neração dos profissionais do 
quadro do Magistério  Pú-
blico e dos profissionais do 
quadro de apoio à Educação, 
do Município de Serra Negra/
SP e dá outras providências. 
Iniciados os trabalhos, foram 
realizadas as explicações, 
esclarecimentos, análises e 
discussões necessárias sobre 
a proposta de reorganização 
do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público do Município 
de Serra Negra – projeto de 

lei nº 108/2019, inclusive sen-
do apresentadas e discutidas 
propostas, ideias e sugestões 
dos munícipes presentes, 
solicitando a possibilidade 
de ser emendado o referido 
projeto de lei. Para constar, 
também foi apresentada pro-
posta por escrito de ajuste e 
justificativas sobre o projeto 
de lei nº 108/2019, que foram 
levadas ao conhecimento 
da Secretária Municipal de 
Educação, para análise de 
sua viabilidade. Em seguida, 
foram esclarecidas e debati-
das as diversas dúvidas apre-
sentadas pelos vereadores e 
pelos munícipes presentes. 
Não havendo mais nada a 
ser tratado nesta Audiência 
Pública, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou a confec-
ção de ata resumida, sendo 
a mesma anexada nos autos 
do processo n.º 175/2019, do 
Poder Legislativo de Serra 
Negra/SP, que traz encartado 
o projeto de lei nº 108/2019. 
Para constar, esta Audiência 
Pública foi integralmente re-
gistrada em áudio e vídeo, 
cujo inteiro teor fica fazendo 
parte integrante desta ata. 

Após, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença e a 
colaboração de todos indis-
tintamente, declarando en-
cerrada a presente Audiência 
Pública. A presente ata, após 
lida, conferida e achada con-
forme, vai devidamente assi-
nada pelo Vereador Wagner 
da Silva Del Buono - Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Serra Negra e pelo Vere-
ador José Aparecido Orlandi 
– Presidente da Comissão de 
Política Urbana – Educação, 
facultado aos demais Vere-
adores presentes a assina-
tura desta ata. NADA MAIS. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x.

Presidente da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra/SP

Presidente da Comissão de 
Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Edu-
cação, Esporte e Turismo da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP. 

ATA DA (3ª) AUDIÊN-
CIA PÚBLICA REALIZADA EM 
10 DE DEZEMBRO DE 2019, 
PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO 
E DISCUSSÃO DO PROJETO 
DE LEI Nº 108/2019, DE AU-
TORIA DO PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL, QUE DISPÕE 
SOBRE A REORGANIZAÇÃO 
DO PLANO DE CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DO QUADRO 
DO MAGISTÉRIO  PÚBLICO 
E DOS PROFISSIONAIS DO 
QUADRO DE APOIO À EDU-
CAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

Às 10h00min, do dia 
dez de dezembro de 2019, 
terça-feira, no Plenário da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, situado na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, Serra 
Negra/SP, reuniram-se em 
Audiência Pública os seguin-
tes Vereadores da Câmara 
Municipal de Serra Negra/SP: 
Eduardo Aparecido Barbosa 

– que presidiu a presente Au-
diência Pública, Renato Pinto 
Giachetto – que secretariou 
esta Audiência Pública, José 
Aparecido Orlandi, Paulo L. 
Marchi Giannini e Roberto 
Sebastião de Almeida. Com-
pareceram a esta Audiência 
Pública a senhora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomale-
ri – Secretária Municipal de 
Educação e Cultura de Serra 
Negra/SP, além dos muníci-
pes constantes na relação de 
presença anexa. Esta Audiên-
cia Pública teve por finalida-
de analisar, avaliar, explicar 
e discutir do projeto de lei 
nº 108/2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que dispõe sobre a reorgani-
zação do plano de carreira e 
remuneração dos profissio-
nais do quadro do Magistério 
Público e dos profissionais do 
quadro de apoio à Educação, 
do Município de Serra Negra/
SP e dá outras providências. 
Iniciados os trabalhos, foram 
realizadas as explicações, 
esclarecimentos, análises e 

discussões necessárias sobre 
a proposta de reorganização 
do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público do Município 
de Serra Negra – projeto de 
lei nº 108/2019, inclusive sen-
do apresentadas e discutidas 
propostas e sugestões dos 
munícipes presentes, solici-
tando a possibilidade de ser 
emendado o referido projeto 
de lei. Em seguida, foram es-
clarecidas e debatidas as di-
versas dúvidas apresentadas 
pelos vereadores e pelos mu-
nícipes presentes nesta Audi-
ência Pública. Não havendo 
mais nada a ser tratado nesta 
Audiência Pública, o Exmo. 
Sr. Presidente determinou a 
confecção de ata resumida, 
sendo a mesma anexada 
aos autos do processo n.º 
175/2019, do Poder Legislati-
vo de Serra Negra/SP, que traz 
encartado o projeto de lei nº 
108/2019. Para constar, esta 
Audiência Pública foi inte-
gralmente registrada/gravada 
em áudio e vídeo, cujo intei-
ro teor fica fazendo parte in-

tegrante desta ata. Por fim, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença e a colabora-
ção de todos indistintamente, 
declarando encerrada a pre-
sente Audiência Pública. A 
presente ata, após lida, con-
ferida e achada conforme, 
vai devidamente assinada 
pelo Vereador Eduardo Apa-
recido Barbosa – que presidiu 
esta Audiência Pública e pelo 
Vereador Renato Pinto Gia-
chetto – que secretariou esta 
Audiência Pública e Membro 
da Comissão Permanente de 
Política Urbana – Educação, 
facultado aos demais Verea-
dores presentes a assinatura 
desta ata. NADA MAIS. x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

Presidente da Audiência Pú-
blica 
 
Secretário da Audiência Pú-
blica e Membro da Comissão 
de Política Urbana – Educa-
ção 
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DECRETO LEGISLATIVO nº 401 DE 2019
Projeto de Decreto Legislativo nº 23/2019

Autoria: Mesa Diretora da Câmara
 Municipal de Serra Negra

(Autoriza a doação de bens móveis da Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra Negra e dá outras providên-
cias)

Considerando a necessidade da Câmara Municipal de Serra 
Negra realizar a doação de alguns de seus bens móveis, atual-
mente em desuso e mantidos em depósito;

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

Art. 1º Fica a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra autorizada a desafetar alguns de seus bens mó-
veis, descritos nos Anexos I e II deste Decreto Legislativo.

§ 1º Fica autorizada a doação dos bens descritos no Anexo I ao 
LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, com sede 
na Avenida Juca Preto, Bairro das Palmeiras, Serra Negra/SP. 

§ 2º Fica autorizada a doação dos bens descritos no Anexo 
II ao PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA/SP, com sede na 
Praça John F. Kennedy, s/nº, Centro, Serra Negra/SP. 

Art. 2º Os bens móveis doados ao Lar dos Velhinhos São Fran-
cisco de Assis, serão destinados e utilizados preferencialmen-
te na realização das atividades e finalidades institucionais da 
entidade donatária e, caso não seja possível a sua utilização 
institucional, poderá ser utilizado em qualquer outra atividade, 
inclusive serem vendidos e os valores arrecadados utilizados 
na manutenção daquela entidade que não possui fins lucrati-
vos. 

Art. 3º Os bens móveis doados ao Poder Executivo do Municí-
pio de Serra Negra serão destinados e utilizados na realização 
das atividades e funções atinentes àquele Poder Municipal. 

Art. 4º Fica autorizada a exclusão dos bens da relação e con-
trole de bens patrimoniais e do Balanço Anual da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, sendo retiradas as chapas de patrimô-
nio dos respectivos bens, bem como a formalização do termo 
de doação.

Parágrafo único. Fica autorizado realizar a completa formata-
ção dos dados dos computadores e demais bens e periféricos 
da área da informática, que eventualmente possuam gravadas 
informações de uso ou de interesse da Câmara Municipal de 
Serra Negra.

Art. 5º Os bens móveis objeto deste Decreto Legislativo serão 
baixados pelo valor da última reavaliação geral realizada, con-
forme preços contidos no relatório do Controle de Bens Patri-
moniais da Câmara Municipal de Serra Negra.

Art. 6º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
10 de dezembro de 2019.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra

Vereador JOSÉ APARECIDO ORLANDI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

  Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

ANEXO I
(BENS MÓVEIS DOADOS AO LAR DOS VELHINHOS SÃO FRAN-
CISCO DE ASSIS)

- 01 base em madeira com 03 mastros também em madeira, 
chapa  00020 – no valor de R$ 115,67;

- 01 mesa 1,46m melanino com 02 gavetas, chapa 00149 – no 
valor de R$ 231,32;

- 03 longarinas – secretárias – com 03 lugares – na cor ver-
melha, chapas 00163, 00164 e 00167 - no valor unitário de R$ 
306,00, totalizando R$ 918,00;

- 01 protocolador marca Henry – Modelo Prot, chapa 00174 - no 
valor de R$ 916,60;

- 01 impressora Deskjet HP 3650, chapa 0325 - no valor de R$ 
267,84;

- 01 estabilizador de voltagem marca SMS – de 04 tomadas, 
chapa 0353 - no valor de R$ 60,07;

- 01 estabilizador de voltagem – Revolution Speed, chapa 0465 
- no valor de R$ 60,07;

- 01 aparelho de telefone comum – marca Intelbrás, chapa 
0485 - no valor de R$ 91,90;

- 06 computadores de mesa – CPU - modelo Intel (R) CORE 
(TM) 2 DUO CPU – E8400, 3,16 GHZ, 4,00 GB de memória RAM, 
chapas 00503, 00505, 00506, 00507, 00508 e 00509 - no valor 
unitário de R$ 942,33, totalizando R$ 5.653,98;

- 04 estabilizadores de energia (voltagem) – marca Enermax 
de 500 va - Bivolt, chapas 00518, 00520, 00523 e 00524 - no valor 
unitário de R$ 60,07, totalizando R$ 240,28;

- 01 impressora multifuncional monocromática – marca 
HP, modelo LaserJet M1522N, chapa 00542 - no valor de R$ 
1.978,71;

- 01 computador de mesa – CPU – intel Celeron 430 – placa 
mãe PC Ware 775, memória DDR II – 1 GB 667 - H, chapa 00558 
- no valor de R$ 942,33;

- 02 computadores de mesa – CPU – intel Celeron 430 – placa 
mãe PC Ware 775, memória DDR II – 1 GB 667 - H, chapas 
00560 e 00561 - no valor unitário de R$ 897,76, totalizando R$ 
1.795,52;

- 02 kits contendo teclado C3K 2001, mouse WS-53 e caixas de 
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som Wise Case, chapas 00563 e 00564 - no valor de R$ 68,97m, 
totalizando R$ 137,94;

- 03 estabilizadores de voltagem marca SMS – 300 WA 115, 
chapas 00567, 00568 e 00569 -  no valor unitário de R$ 60,07, 
totalizando R$ 180,21;

- 01 monitor para computador LCD – 15,6’’ – 633 – marca Sam-
sung, chapa 00572 - no valor de R$ 274,91;

- 01  cadeira executiva com base fixa – na cor A-10 vermelha, 
chapa 00600 - no valor de R$ 107,33;

- 01 aparelho de ar condicionado, com evaporadora, marca 
Komeco - Split, chapa 00624 - no valor de R$ 1.168,18;

- 01 aparelho de ar condicionado, com evaporadora, marca 
Komeco - Split, chapa 00625 - no valor de R$ 1.605,00;

- 09 microfones de mola – de mesa – com capsula, chapas 
00637, 00640, 00641, 00642, 00643, 00644, 00645, 00646 e 00647 
-  no valor unitário de R$ 217,67, totalizando R$ 1.959,03;

- 09 vidros para tampo de mesa, chapas 00670, 00672, 00673, 
00674, 00678, 00681, 00682, 00683 e 00685 -  no valor unitário 
de R$ 254,93, totalizando R$ 2.294,37;

- 01 vidro para tampo de mesa, chapa 00671 -  no valor de R$ 
326,52;

- 04 vidros para tampo de mesa, chapas 00675, 00677, 00679 e 
00680 -  no valor unitário de R$ 365,19, totalizando R$ 1.460,76;

- 01 vidro para tampo de mesa, chapa 00676 -  no valor de R$ 
133,20;

- 01 vidro para tampo de mesa, chapa 00684 -  no valor de R$ 
504,13;

- 01 bebedouro modelo Sibéria – marca Mallory, chapa 00692 
-  no valor de R$ 193,33;

- 01 micro-ondas 18 litros – single – 124v – modelo BMS25 – 
marca Brastemp, chapa 00714 -  no valor de R$ 268,30;

- 02 microfones de mola – de mesa – com capsula, modelo 
MMS-100, marca TSI, chapas 00719 e 00720 -  no valor unitário 
de R$ 217,67, totalizando R$ 435,34;

- 01 aparelho telefônico – solid/bl – com chave – cor grafite, 
marca Ibratele, chapa 00722 -  no valor de R$ 33,57;

- 07 micro câmeras – para monitoramento, chapas 00736, 
00737, 00739, 00740, 00741, 00742 e 00743 -  no valor unitário 
de R$ 132,18, totalizando R$ 925,26;

- 02 impressoras OfficeJet, modelo J3680, marca HP, chapas 
00808 e 00809 -  no valor unitário de R$ 222,70, totalizando R$ 
445,40;

- 01 aparelho de ar condicionado, com evaporadora, marca 
Midea, chapa 00838 -  no valor de R$ 2.310,72;

- 01 nobreak – UPS – 1KVA, chapa 00846 -  no valor de R$ 
105,11;

- 01 microfone sem fio (base) – com 02 microfones de mão – 
modelo KRV 162 – marca Karsect, chapa 00866 -  no valor de 
R$ 707,20;

- 07 câmeras de monitoramento, infravermelho – marca Sony 
– 25/30 – 6mm Giga,  chapas 00879, 00880, 00881, 00882, 00883, 
00884 e 00885 -  no valor unitário de R$ 260,65, totalizando R$ 
1.824,55;

- 01 fonte de energia chaveada – 12v x 5ª – para sistema de 
monitoramento, chapa 00886 -  no valor de R$ 117,00;

- 01 aparelho de ar condicionado, com evaporadora – 
138MTCB, 12.000 BTU’s – HW, chapa 00931 -  no valor de R$ 
1.245,99;

- 01 fragmentadora de papel, marca Aurora,  chapa 00946 - no 
valor de R$ 452,08;

- 02 aparelhos de telefone sem fio – com visor Dect 6.0 – mo-
delo TS63V Preto – marca Intelbras, chapas 00959 e 00963 - no 
valor unitário de R$ 170,05, totalizando R$ 340,10;

- 02 nobreak 1400 VA – mono 115 v – 27286 – marca SMS, cha-
pas 00982 e 00983 - no valor unitário de R$ 540,76, totalizando 
R$ 1.081,52;

- 02 roteadores de Wi-Fi – Dir 809 AC – 750 MBPS – marca D-
-Link, chapas 00985 e 00986 - no valor unitário de R$ 157,90, 
totalizando R$ 315,80;

- 01 SSD Intel 540s – series 2.5 – 240GB – Sata - 6GBS,  chapa 
00991 - no valor de R$ 494,82;

- 01 microfone de mola - de mesa – com capsula, modelo 303 
– haste de 40 cm - marca TSI, chapa 01044, no valor de R$ 
427,90;

- 01 armário de aço – tamanho grande, chapa 01120, no valor 
de R$ 690,00;

- 01 mesa em mdf, com suporte para teclado, base de ferro, 
chapa 02452, no valor de R$ 175,99;

- 01 estabilizador de voltagem – Micro Power – 300ka, chapa 
04292, no valor de R$ 60,07;

- 01 estabilizador de voltagem – grande, chapa 04294, no valor 
de R$ 105,11.

ANEXO II

(BENS MÓVEIS DOADOS AO PODER EXECUTIVO 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP)

- 01  baia para atendimento contendo 03 lugares, com tampo 
de 15mm, em MDF, na cor cinza, chapa 00610 - no valor de R$ 
192,33;

- 01 cadeira giratória – em corvim, com braço, chapa 01128, no 
valor de R$ 262,67;

- 01 cadeira giratória – na cor azul, com braço, chapa 01237, no 
valor de R$ 262,67


