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Cerca de dez vias 
públicas do município 
de Serra Negra recebe-
ram novo recapeamento 
asfáltico nos últimos seis 
meses. Durante esta se-
mana, o serviços foram 
realizados em um trecho 
da Avenida João Gerosa, 
via de grande extensão e 
fluxo de veículos, por ser 
a ligação para outros bair-
ros e comércios.

Trecho da Avenida João Gerosa 
recebe novo recapeamento asfáltico

A Prefei-
tura da estância 
de Serra Negra 
confirmou mais 
um passo de 
uma importante 
conquista para 
a população do 
loteamento Nova 
Serra Negra, um 
dos locais mais 
populosos do 
município.

Prefeitura é autorizada a receber 
R$ 4,7 milhões para pavimentação 

de 30 ruas da Nova Serra Negra

A Secre-
taria Municipal 
de Educação da 
Estância de Serra 
Negra convida a 

todos para a ceri-
mônia de forma-
tura dos 284 alu-
nos das escolas 
municipais.

Ano Letivo em Serra 
Negra terá cerimônia de 
encerramento nos dias 

11 e 12 de dezembro

Natal Luzes da Serra é o grande destaque 
do final de ano em Serra Negra

Os morado-
res da Rua Antenor 
Salzano, que liga 
os bairros Alto das 
Palmeiras e Coli-
nas dos Ipês, serão 
contemplados com 

obras de infraestru-
tura e pavimentação 
asfáltica na via após 
a indicação de uma 
emenda parlamen-
tar no valor de R$ 
900 mil.

Serra Negra define projeto 
para pavimentação com 

emenda parlamentar

Obras no Estádio 
Municipal serão 

retomadas
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Cerca de dez vias pú-
blicas do município de Ser-
ra Negra receberam novo 
recapeamento asfáltico nos 
últimos seis meses. Durante 
esta semana, o serviços fo-
ram realizados em um trecho 
da Avenida João Gerosa, via 
de grande extensão e fluxo 
de veículos, por ser a ligação 
para outros bairros e comér-
cios.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Obras, 
o total investido é de mais de 
R$ 780 mil nas obras de pa-
vimentação. Os recursos são 
oriundos do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísticos 
(Dadetur) e as obras estão 
sendo executados pela em-
presa vencedora do certame, 
Constel Construtora e Pavi-
mentação.

Confira as demais ruas be-
neficiadas:
Rua Saldanha Marinho (tre-
cho) - Centro
Avenida João Gerosa (trecho) 
- Centro
Rua Prudente de Moraes - 
Centro
Rua João Pires - 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

Trecho da Avenida João Gerosa 
recebe novo recapeamento asfáltico

A Secretaria Municipal 
de Educação da Estância de 
Serra Negra convida a todos 
para a cerimônia de formatu-
ra dos 284 alunos das escolas 
municipais. 

O evento acontecerá 
nos dias 11 e 12 de dezem-
bro, às 19h, no Centro de 
Convenções. Na presença de 
familiares e amigos, os alu-
nos farão, nos dois dias, uma 
apresentação teatral com o 
tema ‘O Pequeno Príncipe e 

os Valores Perdidos’.
“Cada escola vai ex-

plorar um tema. Será um 
momento de confraterniza-
ção e de parabenizar cada 
aluno por esta conquista. O 
ciclo de 2019 se encerra e 
agradecemos também cada 
professor e coordenador que 
esteve à frente das atividades 
escolares. Esperamos todos 
na nossa formatura”, convi-
dou a secretária municipal 
de Educação.

Ano Letivo em Serra Negra terá 
cerimônia de encerramento nos 

dias 11 e 12 de dezembro

Os moradores da Rua 
Antenor Salzano, que liga os 
bairros Alto das Palmeiras e 
Colinas dos Ipês, serão con-
templados com obras de in-
fraestrutura e pavimentação 
asfáltica na via após a indi-
cação de uma emenda par-
lamentar no valor de R$ 900 
mil ao orçamento do Estado, 
de um deputado estadual 
que já conquistou para Ser-
ra Negra R$ 2 milhões neste 
ano.

Entre os recursos de 
2019, o parlamentar já des-
tinou para Serra Negra, por 
meio de emendas, R$ 500 
mil para recapeamento na 
Vila Dirce, R$ 250 mil para 
a Cozinha Piloto, R$ 200 mil 
para um caminhão e R$ 150 
mil para a Sala da Banda. 
“Agradecemos ao deputado 

que sempre tem nos ajuda-
do com recursos em bene-
fício de Serra Negra e essa 
pavimentação vai atender 
um importante número de 
pessoas que transitam dia-
riamente pelo local”, decla-
rou o prefeito.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Obras, 
a via tem 650 metros linea-
res e 4270 m², e a Prefeitura 
Municipal aguarda a aprova-
ção do projeto na Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
para celebração do convênio 
e, consequentemente, início 
do processo licitatório.

Apenas em 2019, 20 
ruas foram recapeadas e cin-
co pavimentadas pela atual 
administração, que desde 
2017 recapeou 31 e pavimen-
tou 19 no total. 

Serra Negra define projeto 
para pavimentação com 

emenda parlamentar
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A Prefeitura da estân-
cia de Serra Negra confirmou 
mais um passo de uma im-
portante conquista para a po-
pulação do loteamento Nova 
Serra Negra, um dos locais 
mais populosos do município. 
No Diário Oficial da União de 
19 de novembro, o Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal divulgou a seleção de pro-
postas de financiamento para 
obras de qualificação viária. 
Serra Negra será contempla-
da com R$ 4.744.471,00 para 
pavimentação, microdre-
nagem, sinalização viária e 
calçadas com acessibilidade 
a serem executadas em 30 
vias distribuídas no bairro. O 
agente financeiro será a Cai-
xa Econômica Federal.

A portaria nº 2.677 
divulgou a seleção de pro-
postas do Avançar Cidades 
- Mobilidade Urbana, que 
tem o objetivo de melhorar 
a circulação das pessoas nos 
ambientes urbanos por inter-
médio do financiamento de 
ações de mobilidade urbana 

voltadas à qualificação viária, 
ao transporte público coletivo 
de caráter urbano, ao trans-
porte não motorizado (trans-
porte ativo) e à elaboração de 
planos de mobilidade urbana 
e de projetos executivos. Os 
recursos disponibilizados 
para o programa são de fi-
nanciamento, oriundos do 
FGTS, conforme disposições 
constantes no Programa de 
Infraestrutura de Transporte e 
da Mobilidade Urbana – Pró-
-Transporte.

Após a seleção final 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional, os muni-
cípios poderão formalizar a 
contratação da proposta com 
o agente financeiro. O pra-
zo de financiamento é de 20 
anos.

“A Prefeitura de Serra 
Negra providenciará toda a 
documentação para que pos-
sa ter os recursos o quanto 
antes à disposição, licitar e 
executar as obras”, disse o se-
cretário municipal de Obras e 
Infraestrutura.

Tratativas
A Prefeitura vinha bus-

cando os recursos para as 
melhorias na Nova Serra Ne-
gra desde o ano passado. O 
primeiro passo do Executivo 
foi a autorização pela Câmara 
Municipal da contratação da 
operação de crédito por meio 
da Lei nº 4.105, de 30 de ou-
tubro. Desde então o governo 
municipal aguardava a habili-
tação para o financiamento.

Em setembro deste 
ano, vereadores e um repre-
sentante da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Infraestru-
tura estiveram em Brasília, 
no Distrito Federal, para rea-
lizar uma visita no Ministério 
Desenvolvimento Regional 
para tomarem ciência e da-
rem andamento no  pedido. 
Além disso, o prefeito e o 
secretário de Obras realiza-
ram reuniões com represen-
tantes da Caixa. “Graças à 
nossa saúde financeira, com 
uma gestão profissional, 
competente, séria e honesta 

como a que estamos fazen-
do, conseguimos a liberação 
de mais um financiamento 
em prol da população da 
Nova Serra Negra”, afirmou 
o prefeito.

“Foi uma luta muito 
grande para conseguirmos 
mais essa conquista, mas 
graças ao empenho de nossa 
Administração e dos vereado-
res que nos apoiam estamos 
tornando realidade esse pro-
jeto que vai beneficiar milha-
res de pessoas”, finalizou o 
vice-prefeito.

Moradores
Na tarde do dia 21, o 

prefeito anunciou a libera-
ção do financiamento em 
reunião com moradores do 
bairro, que comemoraram a 
conquista. “Agradecemos a 
Prefeitura por todo esse tra-
balho porque quando chove, 
por exemplo, fica muito ruim 
de transitar por algumas vias 
e agora receberemos uma 
importante melhoria. O bair-
ro está ficando cada vez me-
lhor”, afirmou José Carlos 
Leme de Oliveira, conhecido 
como José Pires, presidente 
da Associação de Moradores 
da Nova Serra Negra.

Na ocasião também foi 
apresentado o andamento 
da construção do Centro de 
Lazer Comunitário do bairro. 
O projeto apresentado tem 
como lema a frase “Um pas-
so pequeno, com a confiança 
de um grande caminho!”, de 
autoria do vice-prefeito, que 
também é médico e muito 
identificado com o bairro. 
“Fiquei muito emocionado 
com essa homenagem, ain-
da mais de moradores de um 
bairro pelo qual tenho tanto 
carinho, onde tenho um con-
vívio de muitos anos com as 
pessoas”, disse.

Prefeitura é autorizada a receber 
R$ 4,7 milhões para pavimentação 

de 30 ruas da Nova Serra Negra
Financiamento será feito pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS,

destinados a obras de qualificação viária
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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 

O prefeito de Serra Negra 
assinou na tarde do dia 27 de no-
vembro, a ordem de serviço para 
a retomada das obras no Estádio 
Municipal Antônio Barbosa Pinto 
da Fonseca (Barbosinha), um 
dos símbolos de Serra Negra, 
por ter abrigado a preparação 
da seleção brasileira de futebol 
para as Copas de 1962 e 1966 e 
várias outras equipes de clubes 
grandes do futebol brasileiro.

Os recursos para as 
obras foram conquistados em 
2016 por meio de uma emenda 
parlamentar ao orçamento da 
União. No entanto, apenas em 
dezembro de 2017 foi realizado 
o processo licitatório devido à 
demora do governo federal em 
repassar os recursos. O início 
das obras foi em fevereiro de 
2018, com prazo para conclusão 
até 28 de fevereiro deste ano. No 
entanto, a empresa que venceu 
licitação, VSM Engenharia, não 
cumpriu os serviços por com-
pleto, paralisou a obra e teve o 
contrato rescindido pela Pre-
feitura em 18 de março, além 
de ter sido multada e apontada 
como inidônea ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-SP).

Uma nova licitação foi 
aberta e concluída em outubro 
com a contratação da empresa 
Guimarães & Santos Engenharia 
e Construções Ltda. “A nova em-
presa vai finalizar recuperação 
da laje de cobertura do portal de 
entrada além de readequar ba-
nheiros e vestiários, gradil, piso, 
calçada e parte elétrica”, co-
mentou o Secretário de Obras. 
A empresa receberá R$ 121 mil 
para a conclusão da obra.

Na assinatura da ordem 
de serviço estiveram presen-
tes os proprietários da empre-
sa Vanderlei Santos e Donizete 
Guimarães, os secretários mu-
nicipais de Esportes e Lazer, de 
Obras e Infraestrutura Urbana, 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano, de Assistência 
Social, de Planejamento e Ges-
tão Estratégica, de Governo e de 
Agricultura, além de vereadores 
e outros servidores. 

“Esperamos que os tra-
balhos sejam realizados com 
eficácia pela nova empresa para 
que num período de quatro me-
ses a partir da semana que vem 
possamos entregar mais essa 

melhoria para a população”, 
afirmou o prefeito.

O secretário municipal 
de Esportes afirmou que fisca-
lizará o andamento das obras 
para que a empresa cumpra os 
prazos estabelecidos e realize 
os serviços corretamente e lem-
brou que espera a conclusão 
de mais um importante equipa-
mento esportivo para o muni-
cípio, como foram o Centro Es-
portivo Doutor Mário Pereira dos 
Santos (o Discão), em junho, e 
Praça Ângelo Zanini (Campo do 
Sete), em setembro. “Farei do 
estádio municipal minha casa, 
como aconteceu com o Discão 
e o Campo do Sete, para que 
os serviços saiam a contento 
possamos oferecer qualidade 
e fomentar o turismo esportivo, 
já que o estádio recebeu a sele-
ção brasileira e grandes equipes 
como São Paulo, Corinthians e 
Palmeiras, entre outros. Assim 
que concluída a obra vamos re-
alizar mais uma grande festa do 
esporte em Serra Negra. Sem 
dúvida, vamos preparar algo es-
pecial”, disse.

No estádio municipal são 
realizadas diversas atividades, 
como aulas das equipes de fu-
tebol de base da Secretaria de 
Esportes, o Campeonato Ama-
dor, também organizado pela 
pasta, entre outras competições 
de esportes em grama. “Tomara 
que não seja mais uma empresa 
para começar e sim para termi-
nar a obra, que é muito impor-
tante para cidade, já que além 
de abrigar diversas atividades 
esportivas faz parte da história 
do município”, declarou um dos 
vereadores presentes.

Histórico
O Estádio Municipal An-

tônio Barbosa Pinto da Fonseca 
foi inaugurado em 1962 com 
o nome “Estádio Municipal de 
Serra Negra”, com capacidade 
para 5 mil pessoas.  O local foi 
inaugurado três dias antes do 
início dos treinamentos da sele-
ção brasileira de futebol para a 
disputa da Copa do Mundo de 
1962 e o estádio também rece-
beu a preparação da seleção 
para a Copa do Mundo de 1966 
e vem, desde então, recebendo 
esportistas em seu gramado.

Na entrada do estádio, 

há inclusive uma estátua de Pelé 
(Edson Arantes do Nascimento), 
maior jogador de futebol de to-

dos os tempos. O monumento 
está preservado e assim que con-
cluída a obra será recolocado.

Obras no Estádio Municipal 
serão retomadas
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Foram retomadas as 
obras de reforma da Unida-
de de Saúde da Praça Lions – 
UBS Paulino Stachetti. A pro-
posta é adequar e ampliar a 
unidade de saúde, disponibi-
lizando uma nova sala para 
o atendimento odontológico 
e outra para o atendimento 
ginecológico.

Os recursos são oriun-
dos do Ministério da Saúde, 
por meio de emenda parla-
mentar no valor total de R$ 
87.364,91 e a previsão de 
conclusão é o final de ano.

De acordo com o 
prefeito, além dessa obra, 
haverá a reforma de outras 
praças e pavimentação. 
“Conseguimos uma emen-
da parlamentar na ordem de 
R$ 1 milhão e vamos revita-
lizar as praças John Kenne-
dy, João Zelante, Lourenço 
Franco de Oliveira e Conví-
vio Serrano, e também reali-
zar a pavimentação asfáltica 
na Rua Paschoal Del Buono, 
no Loteamento Nova Serra 
Negra”, detalhou ele. Os R$ 
911.877,39 para as praças 

são provenientes de emen-
da parlamentar.

As obras serão exe-
cutadas pela empresa He-
brom Construtora 7 Ltda e 
deverão atender ao pedido 
do Executivo em não atra-
palhar os turistas, neste 
período de fim de ano. “En-
tendemos a necessidade da 
população e no atendimen-
to aos turistas. As praças 
são cartões postais da cida-
de. Iremos melhorar parte 
elétrica e iluminação, com 
instalação de luminárias em 

LED, e espaços de convívio 
também vão ser alterados, 
trazendo mais conforto e 
possibilitando um impacto 
visual ainda melhor. Cum-
priremos um bom serviço 
e vai ser bom para a Admi-
nistração e principalmente 
para a população”, garantiu 
o representante da emprei-
teira, Thiago Helmer, na as-
sinatura do contrato.

Já os serviços de pavi-
mentação serão realizados 
pela empresa Limpav Terra-
planagem e Pavimentação

Reforma da UBS da 
Praça Lions é retomada

A Prefeitura Munici-
pal da Estância de Serra 
Negra, por meio da Se-
cretaria de Esportes, tem 
se esforçado em oferecer 
as diferentes modalida-
des esportivas para os 
seus moradores. Entre as 
mais recentes, a ginásti-
ca rítmica foi implantada 
há cerca de um ano e já 
trouxe resultados para o 
município.

O destaque ficou 
com a participação das 
alunas na Copa Iniciação 
de Ginástica Rítmica At-
titude, realizada em Ca-

pivari/SP, no Ginásio 
Ronaldão. Elas trouxe-
ram para o município 
a medalha de Bronze 
no Individual de Arco 
Mirim - com a ginas-
ta Luísa Fontes - e a 
Medalha de Prata em 
Equipe de Arco Adul-
to - com as ginastas 
Mariana Dorigatti, Júlia 
Oliveira, Nathaly Oli-
veira, Yasmin Lima e 
Carolina Pulini. “Muito 
orgulhosa de toda de-
dicação, empenho e 
comprometimento de 
todas elas. Será a pri-

meira de muitas”, declarou 
a técnica da equipe, Raíssa 
Vilas Boas.

O secretário municipal 
Esportes disse estar muito 
orgulhoso com a conquista. 
“É um projeto extremamen-
te novo em Serra Negra e já 
nos mostramos fortes. Fico 
feliz e convido mais meninas 
a participar com a gente”. 
De acordo com ele, os trei-
nos acontecem no Conjunto 
Aquático Sebastião Carlos de 
D`Andrea Colchetti e quando 
precisam, treinam no Centro 
Esportivo Doutor Mário Perei-
ra dos Santos, o Discão..

Em primeira competição oficial, alunas de Ginástica 
Rítmica trazem medalhas para Serra Negra
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Com a implantação, 
no mês de agosto, do proje-
to Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos (JEPP) nas 
escolas da rede municipal de 
ensino da estância de Serra 
Negra, alunos de 1º e 2º ano 
tiveram a oportunidade de 
aprender, na teoria e na prá-
tica, como ter atitudes em-
preendedoras. Com apoio do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae/SP), o curso foi fina-
lizado no mês de novembro 
e as crianças estão apresen-
tando o que foi desenvolvido 
neste período.

No dia 22, na E.M.E.B 
Profª Aracy Sodré Marchi, no 
bairro das Posses, eles rece-
beram os brinquedos que fo-
ram comprados com o lucro 
obtido durante todo o proje-
to. “Entre as atividades apli-
cadas, os alunos produziram 

perfumes, chás e sabonetes. 
Depois, fizeram a venda des-
ses produtos e, no fim, cada 
aluno teve o lucro de R$ 35,00. 
Em conjunto, decidiram que 
queriam comprar brinque-
dos e assim fizemos. Alguns 
lembraram até dos irmãos 
na hora da compra”, explica 
a coordenadora pedagógica 
da Secretaria de Educação, 
Adriana Camargo.

A diretora da escola, 
Joice Magon, avaliou os ga-
nhos do projeto JEPP para as 
crianças. “A proposta é extre-
mamente interessante, uma 
vez que os estimulou a olha-
rem a vida como uma visão 
diferenciada, empreendedo-
ra, despertando o interesse 
pelas propostas comerciais. 
Além disso, impôs noções de 
corporativismo, cooperação, 
responsabilidade e educação 
financeira”, declarou ela, que 

acrescentou: “pretendemos 
realizar novamente nos próxi-
mos anos”. 

No dia 12, o prefeito 
visitou a escola e o projeto 
na companhia da secretária 
municipal de Educação, e da 
supervisora de Ensino. “Real-
mente, muito interessante e 
eficiente o projeto. As crian-
ças rapidamente aprenderam 
o conteúdo, inclusive, quan-
do fomos embora, ao invés 
de eles falarem ‘tchau’, nos 
disseram ‘volte sempre’, ou 
seja, já estão praticando o 
empreendedorismo”, decla-
rou o prefeito na ocasião.

Para a secretária, es-
sas crianças vão aplicar estes 
conhecimentos não apenas 
nos negócios, mas também 
na vida deles. “Eles puderam 
pensar mais, refletir e apren-
der a tomar decisões, sempre 
de forma lúdica. Além de tra-

balhar em conjunto, 
o que é importan-
te na vida social”, 
declarou. Por esta 
importância, ela já 
avalia a extensão do 
projeto para 2020. 
“Vamos buscar apli-
car o método du-
rante o ano todo. 
Não será um projeto 
pontual”, garantiu.

OUTRAS ESCOLAS
Na E.M.E.B. 

Durval de Paula 
Chagas, no Campo 

do Sete, o projeto está prati-
camente concluído. A lojinha 
recebeu o nome de ‘Cheiri-
nho de Alegria’ e, no dia 14 
de novembro, como encer-
ramento da fase de Plano 
de Negócios, calcularam um 
lucro individual de R$ 22,66 
para cada aluno. “São 41 par-
ticipantes e ainda estão de-
cidindo o que vão fazer com 
esse dinheiro”, contou a dire-
tora, Shirley Borboni.

Os alunos empreen-
dedores da E.M.E.B. Rosalba 
Perondini Salomão farão um 
passeio de trem pela cidade 
e depois um piquenique, no 
dia 6 de dezembro.

Ao todo, foram 36 pro-
fessores capacitados na cida-
de. Da rede municipal, sete 
Escolas de Educação Básica 
participaram com 253 alunos 
do 1° ano. Já na rede estadu-
al, o projeto está sendo apli-
cado nos 2°, 3°, 4° e 5° ano 
de três escolas, beneficiando 
mais 243 alunos.

As escolas partici-
pantes são: MUNICIPAIS: Dr. 
Geraldo de Faria Lemos Pi-
nheiro, Prof. Durval de Paula 
Chagas, Profª Aracy Sodré 
Marchi, Rosalba Perondini 
Salomão, Profª  Zaira Antunes 
Franchi, Profª Maria de Lour-
des Pinheiro Taborda e Maes-
tro Fioravante Lugli  e ESTA-
DUAIS: Profª Maria do Carmo 
de Godoy Ramos, Lourenço 
Franco de Oliveira e Profª 
Franca Franchi.

Depois de aulas de empreendedorismo, 
alunos compram brinquedos e passeios 

com o lucro obtido no JEPP
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Sob coordenação do 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Serra Negra, e com os 
ensinamentos da instrutora 
Ana Maria Oraggio, cerca de 

20 mulheres participaram do 
curso de culinária “Delícias 
de Natal”.

Foram duas turmas, di-
vididas no dia 22 e 26 de no-

vembro, das 13h às 17. Elas 
aprenderam a fazer panetone, 
chocotone e bolos.  “É mais 
uma ação que conseguimos 
fazer em nossa cidade com 

o dinheiro arrecado no Bazar 
Beneficente. Agradecemos a 
todos que nos ajudam”, de-
clarou a presidente do Fundo, 
e primeira-dama.

Fundo Social capacita mais duas turmas de 
culinária com o tema “Delícias de Natal”

Luzes e atrações que pro-
metem emocionar a todos que 
passarão o fim de ano na estân-
cia de Serra Negra. Essa é a gran-
de expectativa que o Natal Luzes 
da Serra 2019 de Serra Negra vai 
trazer para moradores e turistas.

A época mais bonita do 
ano vai ser ainda mais bonita na 
cidade. Desde meados de junho, 
Serra Negra vem passando por 
grandes momentos em relação 
ao fluxo de turistas que visitam 
o município, devido à programa-
ção cultural, esportiva e turística 
que aconteceram.

Desde o sucesso do Fes-
tival de Inverno e os feriados 
prolongados, Serra Negra se viu 
imersa em atrações musicais 
e manifestações culturais, mo-
vimentando o comércio e tra-
zendo à tona novamente todo 
o aspecto turístico que a cidade 
sempre teve.

Com o Natal não poderia 
ser diferente. Apesar da crise 

ainda vigente e da escassez de 
recursos, a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, através da Se-
cretaria de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, uniu esforços 
com o novo Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur) para de-
senvolver uma grande festa de 
Natal.

A expectativa é que pelo 
menos 250 mil pessoas visitem 
a cidade durante todo o mês de 
dezembro até a virada do ano, já 
que os hotéis já estão com reser-
vas a todo vapor e o comércio 
também se prepara para receber 
um aumento considerável no nú-
mero de visitantes.

“Após o sucesso do Festi-
val de Inverno, conseguimos tra-
zer de novo todo o aspecto cultu-
ral de eventos em Serra Negra e, 
com isso, movimentar e preparar 
a cidade para receber as pessoas 
durante o ano inteiro. O intuito 
de uma programação diversifica-
da para o Natal foi justamente o 

de unir moradores e turistas para 
uma linda festa. O grande desta-
que será a apresentação da Sin-
fonia das Águas, que pela primei-
ra vez se apresentará na cidade”, 
comenta o secretário municipal 
de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico.

O destaque ao qual o se-
cretário se refere - a Sinfonia das 
Águas, acontece no dia 22 de 
dezembro, às 20h, na Avenida 
Laudo Natel. O maior musical a 
céu aberto do Brasil é estrelado 
pela Orquestra de São João da 
Boa Vista, liderada pelo maestro 
Agenor Ribeiro Neto. Cerca de 
200 músicos se apresentarão em 
um grande palco para executar 
música clássica e popular, além 
de temas de filmes com arranjos 
exclusivos de uma das compe-
tentes orquestras do Brasil. Além 
dos músicos, corpo de ballet e 
apresentações teatrais acompa-
nharão a execuções através de 
coreografias, que será a alma do 

espetáculo.
O restante da programa-

ção é completamente gratuita e 
você pode conferir locais, dias e 
horários no site da Prefeitura.

O prefeito de Serra Negra 
também destacou a programa-
ção e a grande expectativa em 
torno do Natal. “Procuramos fa-
zer uma grande programação 
para agradar a todos os públicos, 
prezando pela emoção e parti-
cipação de vários segmentos, 
no intuito de promover emoção 
e satisfação para quem mora e 
para quem vem visitar Serra Ne-
gra. Será um grande Natal”, enfa-
tizou o prefeito.

A programação de Natal 
teve início dia 5 de dezembro 
com o acendimento das luzes 
natalinas na Praça João Zelante 
e vai até o dia 23 com o musi-
cal Tesouro de Natal. Você pode 
conferir toda a programação, su-
jeita à alterações, no material de 
divulgação e na grade em anexo.

Natal Luzes da Serra é o grande destaque 
do final de ano em Serra Negra
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI NO 4.216 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019

Projeto de Lei no 110/2019
(Autoriza a abertura de crédito adicional 

especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
um crédito adicional especial no valor de R$ 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, à seguinte dotação a ser criada:

01.11.10.302.0016.2.031.339030.05
Material de consumo...................................................R$ 9.115,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado pela 
transferência de recursos do Ministério da Saúde – Incremen-
to Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e 
Alta Complexidade (MAC).

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
3 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 -

LEI NO 4.217 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019
Projeto de Lei no 111/2019

(Autoriza a abertura de crédito
 adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), que será destinado à aquisição de medicamentos, ma-
teriais de enfermagem e insumos, para abastecer o Hospital 
Santa Rosa de Lima, à seguinte dotação a ser criada:

01.11.10.302.0016.2.031.339030.02
Material de consumo................................................R$ 100.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado pela 
transferência de recursos do Governo do Estado – Secretaria 
de Estado da Saúde.

 Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
3 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 -

LEI NO 4.218 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019
Projeto de Lei no 112/2019

(Autoriza a abertura de crédito 
adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 411.659,00 (quatro-
centos e onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), que 
será destinado a Associação da Santa Casa de Misericórdia de 
Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima e a Secretaria de 
Saúde, às seguintes dotações a serem criadas:

01.11.10.302.0016.2.031.339039.05
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................R$ 340.000,00
01.11.10.302.0016.2.031.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 71.659,00
Total............................................................................R$ 411.659,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado pela 
transferência de recursos do Ministério da Saúde – Incremen-
to Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e 
Alta Complexidade (MAC).

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.952 DE 3 DE
 DEZEMBRO DE 2019

(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.216, de 3 
de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o 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, à seguinte dotação a ser
 criada:

01.11.10.302.0016.2.031.339030.05
Material de consumo...................................................R$ 9.115,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado 
pela transferência de recursos do Ministério da Saúde – Incre-
mento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Mé-
dia e Alta Complexidade (MAC).

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, 
3 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 4.953 DE 3 DE
 DEZEMBRO DE 2019

(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.217, de 3 
de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito 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, à seguinte dotação 
a ser criada:

01.11.10.302.0016.2.031.339030.02 
Material de consumo...............................................R$ 100.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado 
pela transferência de recursos do Governo do Estado – Secre-
taria de Estado da Saúde.

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, 
3 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 4.954 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019
(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.218, de 3 
de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
411.659,00 (quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e 
nove reais), que será destinado a Associação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima e 
a Secretaria de Saúde, às seguintes dotações a serem criadas:

01.11.10.302.0016.2.031.339039.05
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................R$ 340.000,00
01.11.10.302.0016.2.031.339030.05
Material de consumo.................................................R$ 71.659,00
Total...........................................................................R$ 411.659,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado 
pela transferência de recursos do Ministério da Saúde – Incre-
mento Temporário do Limite Financeiro da Assistência de Mé-
dia e Alta Complexidade (MAC).

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, 
3 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 -
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

AVISO DE REABERTURA DE CHAMAMENTO PUBLICO 
- DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 008/2019 – SE 
ENCONTRA REABERTO EDITAL PARA CHAMAMENTO 
DE INTERESSADOS EM FIRMAR CONTRATO DE PARCE-
RIA OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE NA PRAÇA CONVÍVIO 
SERRANO – CENTRO, SITUADA NA AVENIDA GOVERNA-
DOR LAUDO NATEL, S/Nº. OS ENVELOPES CONTENDO 
A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E O PROPOS-
TA DEVERÃO SER PROTOCOLADOS PELOS INTERESSA-
DOS NO SETOR DE PROTOCOLO – PRAÇA JOHN KEN-
NEDY, S/Nº – CENTRO – SERRA NEGRA/SP (SEDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL), DURANTE O PERÍODO DE 
09/12/2019 ATÉ 27/12/2019. ABERTURA DOS ENVELOPES 
DIA 02/01/2020. Edital completo deverá ser retirado gra-
tuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura 
da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça 
John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m 
às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia es-
pecífica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail 
licitacao@serranegra. sp.gov.br ou ainda pelo site www.
serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra 
Negra, 06 de Dezembro de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 144/2019 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. CONTRATADA: R & 
D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA SE-
REM ENTREGUES AO FUNCIONALISMO PÚBLICO. VA-
LOR TOTAL: R$ 47.894,00. 
DATA: 03/12/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 021/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. CONTRATADA: MA-
TEUS DIAS LINS DOS REIS 50792693833
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA-
TALINA.
VALOR TOTAL: R$ 110.000,00
DATA: 29/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 022/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. 
CONTRATADA: TOUCHGRAF SOLUÇÕES GRAFICAS 
LTDA. EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEC-
ÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU E TAXAS DO 
ANO DE 2020.
VALOR TOTAL: R$ 20.520,00. 
DATA: 05/12/2019.

          Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 

 
Praça John Kennedy, s/nº - centro – Serra Negra/SP – CEP 13930-00 – Fone: (19) 38929600 – Fax (19) 3892-9631 

 
 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a público convocar 

DILD LEE CONCEIÇÃO DA SILVA, portadora do RG nº 13973769, aprovada no 

Concurso Público de Edital nº 001/2016, para o cargo de Agente de Serviço 

Escolar, para no prazo de 02 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos 

Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, s/nº, centro em Serra Negra, para 

apresentação da documentação necessária ao provimento no respectivo cargo. 

O não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da 

vaga do Concurso Público. 

Serra Negra, 04 de dezembro de 2019. 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB - S 

 

NÚCLEO INFORMAL: SERRA NEGRA C – CONJUNTO HABITACIONAL 
DR JOAQUIM DE MORAES RIBEIRO 
MATRÍCULAS Nº 27.735 E Nº 17.129, AMBAS DO REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE SERRA NEGRA – SÃO PAULO 
 
O MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 
44.847.663/0001-11, com sede na Praça John F. Kennedy, s/nº - Centro, Cidade de Serra Negra – 
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sidney Antônio 
Ferraresso, portador da cédula de identidade R.G. n.º 4.833.853-0 e do C.P.F. n.º 325.876.358-53, 
residente e domiciliado na Rua Prefeito Luiz Barra, 27, nesta cidade, no âmbito do Processo 
Administrativo n.º 5752/2019, NOTIFICA, com base na Lei Federal nº 13.465/2017, a pessoa 
abaixo identificada para, querendo, que apresente impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de recebimento da Notificação, via postal, com Aviso de Recebimento, para que 
venha a se manifestar sobre o pedido de regularização do empreendimento de interesse social 
SERRA NEGRA C – CONJUNTO HABITACIONAL DR JOAQUIM DE MORAES RIBEIRO, situado nesta 
cidade, objeto das matrículas nº 27.735 e nº 17.129, com endereço na Rua Antonio Spinhardi n.º 
37 esquina com a Avenida Juca Preto, de propriedade da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, com sede em São Paulo, Capital, na Rua 
Boa Vista, nº 170, 4º a 13º andares, inscrita no CNPJ/MF nº 47.865.597/0001-09. 
 

 Exata Empreendimentos Imobiliários Ltda, com sede no município de Serra Negra, 
inscrita no CNPJ sob nº 62.001.136/0001-73, proprietária do imóvel da matrícula nº 
27.736 do Registro de Imóveis de Serra Negra. 

 

Ficam NOTIFICADOS, também, terceiros interessados para que, querendo, apresentem 
impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste Edital. 

A ausência de manifestação dos indicados será interpretada como concordância com a 
Regularização Fundiária de Interesse Social do núcleo urbano informal denominado Conjunto 
Habitacional Serra Negra C, objeto das matrículas nº 27.735 e nº 17.129 do Registro de Imóveis de 
Serra Negra, a seguir caracterizado. 

IMÓVEL: Um terreno, com área superficial de 4.179,10 m², designado por Área C, localizado Rua 
Antonio Spinhardi n.º 37 esquina com a Avenida Juca Preto, bairro das Palmeiras, sendo composto 
por um lote, com 3 blocos de 4 pavimentos cada, totalizando 48 unidades habitacionais. Cadastro 
Municipal nº 01.06.023.0079.001 até 01.06.023.0079.048. 

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO – CDHU, com sede em São Paulo, Capital, na Rua Boa Vista, nº 170, 4º ao 13º andares, 
inscrita no CNPJ/MF nº 47.865.597/0001-09. 

O presente edital encontra-se disponibilizado na sua integra no site da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra: http://www.serranegra.sp.gov.br/imprensa-oficial/informacoes/?id=5. 
 

Serra Negra, 06 de dezembro de 2019 
 

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO  
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
(CIDADE DA SAÚDE) 
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEI-
RA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉ-
CIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e cinco dias do 
mês de novembro, do ano de dois 
mil e dezenove, com início às 
19h34min, 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 Con-
venções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidência 
do vereador Wagner da Silva Del 
Buono, e secretariando os traba-
lhos o vereador José Aparecido 
Orlandi – 1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 38ª Sessão Ordiná-
ria, da 03ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de Al-
meida e Wagner da Silva Del Buo-
no. Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Em se-
guida convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: onde 
foi lida, discutida, votada e apro-
vada, por unanimidade (10 vo-
tos), a ata da 37ª sessão ordinária, 
da 03ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 18 de 
novembro de 2019. EXPEDIENTE 
DO PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL: - Ofício nº 709/2019, em res-
posta ao requerimento de infor-
mações nº 832/2019, de autoria 
dos vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando cópia do 
parecer da Secretaria de Educa-
ção e Cultura, referente ao trans-
porte de alunos residentes no Lo-
teamento Nova Serra Negra, que 
passarão a estudar na EMEB “Pro-
fessora Maria de Lourdes Pinhei-
ro Taborda”. - Ofício nº 721/2019, 
em resposta ao requerimento de 
informações nº 868/2019, de auto-
ria dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Ricardo Favero Fio-
ravanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, encaminhando cópia do 
parecer do Departamento de In-
formática, referente às câmeras 
de monitoramento de nosso Mu-
nicípio. - Ofício nº 719/2019, em 
resposta ao requerimento de in-
formações nº 856/2019, de autoria 
dos vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando cópia do 

parecer da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão Estratégica, refe-
rente aos valores gastos pelo Mu-
nicípio com energia elétrica e os 
valores arrecadados com a Con-
tribuição de Iluminação Pública – 
CIP. - Ofício nº 713/2019, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 843/2019, de auto-
ria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, encaminhando cópia 
do parecer da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Ur-
bano, referente ao Loteamento 
Estâncias Serra Negra, situado no 
Bairro das Três Barras. - Ofício nº 
711/2019, em resposta ao requeri-
mento de informações nº 
842/2019, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, encami-
nhando cópia do parecer da Se-
cretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano, referente 
à estrada que se inicia no Km 0,9 
da Estrada Municipal Nery Ermin-
do Della Guardia, Bairro das Três 
Barras. - Ofício nº 714/2019, em 
resposta ao requerimento de in-
formações nº 841/2019, de autoria 
do vereador Paulo L. Marchi Gian-
nini, encaminhando cópia do pa-
recer da Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Urbano, referente à estrada que 
se inicia na Estrada Municipal 
Amatis José Franchi e termina em 
propriedade da família Marchi. - 
Ofício nº 710/2019, em resposta 
ao requerimento de informações 
nº 830/2019, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinheiro, 
Ricardo Favero Fioravanti e Ro-
berto Sebastião de Almeida, en-
caminhando cópia do parecer da 
Secretaria de Saúde, referente à 
oficina/curso de canto. - Ofício nº 
712/2019, em resposta ao requeri-
mento de informações nº 
798/2019, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, encami-
nhando cópia do parecer da Se-
cretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano, referente 
à Rua “K” do Loteamento Jardim 
Lucíola. EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: - EDITAL DE AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA/SP. A CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, através de seu Presiden-
te, faz saber que, em conformida-
de com as disposições contidas 
nos artigos 77 a 82, especialmen-
te no artigo 78, inciso VIII e seu § 
2º, todos do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, serão realizadas 03 (três) 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS nos se-
guintes dias e horários: 1ª – 
27/11/2019, quarta-feira, às 
14h30min; 2ª – 04/12/2019, quar-
ta-feira, às 14h30min; 3ª – 
11/12/2019, quarta-feira, às 

14h30min, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, situado 
na Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, nº 630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será anali-
sado, avaliado e discutido o pro-
jeto de lei nº 108, de 19 de no-
vembro de 2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a reorganização do 
Plano de Carreira e Remuneração 
dos profissionais do Quadro do 
Magistério Público e dos profis-
sionais do Quadro de Apoio à 
Educação, do Município da Estân-
cia Hidromineral de Serra Negra, 
e dá outras providências. As refe-
ridas audiências públicas ficarão 
a cargo da Comissão de Política 
Urbana, Meio Ambiente e de Cul-
tura, Educação, Esporte e Turis-
mo. Participe, sua presença é 
muito importante! Serra Negra, 21 
de novembro de 2019. PRESIDEN-
TE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SERRA NEGRA/SP. - Ofício nº 
071/2019 do SERPREV – Serviço 
de Previdência Social dos Funcio-
nários Municipais de Serra Negra, 
encaminhando para apreciação, 
nos termos do inciso X, do artigo 
33, da Lei Municipal nº 2612/2001, 
os Balancetes de Despesa e Re-
ceita, juntamente com os boletins 
de Caixa do FRAP (Fundo de Re-
servas de Aposentadorias e Pen-
sões) e FAS (Fundo de Assistência 
à Saúde), referente ao mês de ou-
tubro de 2019. - Convite da Câma-
ra Municipal de Bragança Paulis-
ta, para a Sessão Solene de 
Concessão do Título de Cidadã 
Bragantina à senhora Elizabeth 
Aparecida Carneiro de Campos 
Silva Abi Chedid, que será realiza-
da no dia 28 de novembro de 
2019, quinta-feira, às 19 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal de 
Bragança Paulista, situada na Pra-
ça Hafiz Abi Chedid, 125, Jardim 
América, Bragança Paulista/SP. - 
Correspondências recebidas no 
período de 19 a 25 de novembro 
de 2019. MENSAGENS E PROJE-
TOS DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Mensagem nº 090/2019, 
encaminhando o projeto de lei nº 
108/2019, que dispõe sobre a re-
organização do Plano de Carreira 
e Remuneração dos profissionais 
do Quadro do Magistério Público 
e dos profissionais do Quadro de 
Apoio à Educação, do Município 
da Estância Hidromineral de Ser-
ra Negra, e dá outras providên-
cias. - Mensagem nº 091/2019, 
encaminhando o projeto de lei nº 
109/2019, que dispõe sobre altera-
ção na Lei Municipal nº 4105/2018, 
que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Econômi-
ca Federal. PROJETOS DE RESO-
LUÇÃO E DE DECRETO LEGISLA-

TIVO: - Projeto de Decreto 
Legislativo nº 21/2019, de autoria 
do vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que concede a Medalha 
de Mérito Esportivo “Professor 
José Laffranchi” ao senhor JOSÉ 
BENEDITO MARIANO – “ZÉ CA-
NHOTEIRO”. Todos os documen-
tos ficaram à disposição dos vere-
a d o r e s 
junto à Mesa Diretora. - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 22/2019, de 
autoria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que concede o Título 
Honorífico de Cidadã Serrana à 
senhora MARIA DELEUZE CAMI-
LOTTI SALOMÃO. Em seguida, foi 
proferida a leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 1027/2019, de 
autoria do vereador  Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, 
no sentido de ser aumentada a al-
tura da lombada existente na Ave-
nida João Gerosa, em frente à 
Lanchonete do Bujão, vez que os 
motoristas estão passando pela 
lombada em alta velocidade, vez 
que sua altura está muito baixa, 
quase não sentindo qualquer 
efeito. Indicação nº 1028/2019, de 
autoria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Sr. 
Prefeito Municipal para que estu-
de as possibilidades de criar no 
município de Serra Negra um De-
pósito Reciclável de Entulhos de 
Construções. Indicação nº 
1029/2019, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizada a limpeza das calhas 
das escolas municipais, reparti-
ções públicas e demais prédios 
públicos, evitando o entupimento 
das calhas. Indicação nº 
1030/2019, de autoria do vereador  
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de reali-
zar operação tapa buracos nas 
ruas do Loteamento Colina dos 
Ipês, Serra Negra/SP. Indicação nº 
1031/2019, de autoria do vereador  
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de proce-
der a limpeza de todo o ribeirão 
de Serra Negra, inclusive traçan-
do estratégias, a fim de evitar 
inundações no centro da cidade e 
na Vila Quiriqui. Indicação nº 
1032/2019, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
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ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em to-
das as ruas e estradas municipais 
que atualmente são de terra, situ-
adas no Bairro das Tabaranas, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1033/2019, de autoria do vereador  
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que possa tomar as 
providências no sentido de pro-
mover a pintura do monumento 
do Imigrante Italiano, na Praça 
Sesquicentenário, bem como es-
tudar as possibilidades de im-
plantação de iluminação de led. 
Indicação nº 1034/2019, de auto-
ria do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, com 
o auxílio da Secretaria Municipal 
de Esportes, possa disponibilizar 
estagiários de Educação Física, a 
fim dos mesmos darem orienta-
ções às pessoas que utilizam os 
aparelhos da Academia ao Ar Li-
vre, nas praças e locais públicos 
do município de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1035/2019, de auto-
ria do vereador  Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de serem dedetizados os 
bueiros de nosso município, prin-
cipalmente nas proximidades do 
ribeirão, córregos e riachos, evi-
tando-se a proliferação de insetos 
e de animais peçonhentos. Indi-
cação nº 1036/2019, de autoria do 
vereador  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de asfaltar toda a 
extensão da Rua Francisco Guer-
reiro Neto, localizada no Lotea-
mento Belvedere do Lago. Indica-
ção nº 1037/2019, de autoria do 
vereador  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de 
ser cortado o mato nos dois lados 
da Estrada Municipal Egisto Fru-
chi, localizada no Bairro das Ta-
baranas, Serra Negra/SP, vez que 
o mato está adentrando na referi-
da Estrada Municipal, prejudican-
do em muito a visibilidade, po-
dendo gerar graves acidentes. 
Indicação nº 1038/2019, de auto-
ria do vereador  Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de ser realizado o recape-
amento asfáltico em toda a exten-
são da Rua Ângelo Marchi, vez 
que a referida rua está cheia de 
trincas e com enormes buracos. 

Indicação nº 1039/2019, de auto-
ria do vereador  Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de ser passada a máquina 
motoniveladora e cascalhar toda 
a extensão das vias públicas e Es-
tradas Municipais que atualmente 
são de terra, situadas no Bairro 
dos Leais, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1040/2019, de autoria do 
vereador  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de instalar equipa-
mentos de ginástica na Praça Po-
liesportiva “Fioravante Bertolini”, 
localizada no Loteamento Refú-
gio da Serra. Indicação nº 
1041/2019, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, juntamente com 
as Secretarias Municipais de Tu-
rismo e de Esportes e Lazer, estu-
dem as possibilidades de formar 
um “Espaço Kids” na Praça Ses-
quicentenário, Centro, Serra Ne-
gra/SP, durante os períodos de fé-
rias escolares, disponibilizando 
brinquedos e realizando ativida-
des infantis, aproveitando aquela 
Praça Pública que é muito espa-
çosa e bonita. Indicação nº 
1042/2019, de autoria do vereador  
Leonel Franco Atanázio, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de passar 
a máquina motoniveladora, cor-
tar o mato e realizar toda a manu-
tenção necessária em toda a ex-
tensão da Rua que se inicia na 
Avenida João Gerosa, altura do 
número 1855 - “CAPS” - Centro de 
Atenção Psicossocial de Serra Ne-
gra, vez que a referida rua está 
intransitável. Indicação nº 
1043/2019, de autoria do vereador 
Edson B. O. Marquezini, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de serem 
realizadas as obras de infraestru-
tura e de pavimentação asfáltica 
na Rua Antenor Salzano, que liga 
o Loteamento Alto das Palmeiras 
ao Loteamento Colina dos Ipês, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1044/2019, de autoria do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, que 
indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
serem afixadas 02 (duas) placas 
informando a denominação da 
Rua Santa Edwiges, Loteamento 
Alto das Palmeiras, Serra Negra/
SP, sendo uma placa em frente à 
Igreja e a outra placa no início da 
Rua Santa Edwiges, próximo ao 

cruzamento com a Rua Ver. Dir-
ceu Thomazelli Guidetti. Indica-
ção nº 1045/2019, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de serem instalados holofotes 
para melhorar a iluminação em 
toda a área onde é realizada a fei-
ra noturna na Praça Sesquicente-
nário, Centro, Serra Negra/SP, vez 
que há vários locais com falta de 
iluminação adequada. Indicação 
nº 1046/2019, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, que 
indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Departamento de Es-
tradas de Rodagem - D.E.R., para 
que seja determinado ao setor 
competente, no sentido de serem 
afixadas, em vários pontos e lo-
cais estratégicos, placas de sinali-
zação de trânsito, alertando aos 
motoristas sobre a existência de 
muitos ciclistas (bicicletas) e pe-
destres fazendo caminhadas, em 
toda a extensão da Rodovia SP-
105 (que liga os Municípios de 
Serra Negra/Itapira), da Rodovia 
SP-360 (ao longo do trecho que 
liga os Município de Amparo/Ser-
ra Negra/Lindoia e Águas de Lin-
dóia) e da Vicinal Enzo Perondini 
(que liga os Municípios de Serra 
Negra/Monte Alegre do Sul), para 
que os pedestres e ciclistas te-
nham mais segurança enquanto 
realizam suas atividades físicas e 
de lazer, considerando que as Ro-
dovias e Estradas acima mencio-
nados são muito utilizadas pela 
população em geral para a prática 
de esporte, merecendo aumentar 
a segurança nesses locais, evitan-
do-se acidentes e atropelamen-
tos. Em seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o 
encaminhamento das indicações 
aos setores competentes para, 
dentro do possível, serem adota-
das as medidas cabíveis. PEQUE-
NO EXPEDIENTE: usaram da pala-
vra os vereadores Paulo L. Marchi 
Giannini, Roberto Sebastião de 
Almeida e Leandro Gianotti Pi-
nheiro. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito no Peque-
no Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. REQUERI-
MENTOS DE INFORMAÇÕES: Re-
querimento nº 895/2019, de auto-
ria dos vereadores  Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na forma re-
gimental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as in-
formações abaixo solicitadas, to-
das referentes ao veículo Toyota 
Corolla, cor preto, que está na 
Garagem Municipal de Serra Ne-
gra. 1) O veículo Toyota Corolla, 

cor preto, sem placas, que está na 
Garagem Municipal pertence à 
Prefeitura Municipal de Serra Ne-
gra?  2) Em que data foi adquiri-
do? 3) Foram realizados os proce-
dimentos licitatórios para a sua 
aquisição? Em caso positivo, en-
caminhar cópia integral do referi-
do processo licitatório. 4) Qual o 
valor pago pelo referido veículo?  
5) De onde provém os recursos 
financeiros para a aquisição deste 
veículo pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra? 6) Se o referido 
veículo foi financiado, informar as 
datas e respectivos valores de to-
das as parcelas a serem pagas 
pela Prefeitura Municipal de Serra 
Negra. 7) Para que servirá, onde 
será utilizado e quem utilizará o 
veículo 0Km Toyota Corolla, cor 
preto, que está na Garagem Muni-
cipal?. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimida-
de (10 votos).  Requerimento nº 
897/2019, de autoria do vereador 
Paulo Leopoldo Marchi Giannini, 
que solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ao Ministério da Saúde 
- Brasília/DF e à ANVISA - Agência 
Nacional da Vigilância Sanitária - 
Brasília/DF para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, in-
formem a esta Casa de Leis, 
respeitando-se o prazo regimen-
tal de 15 (quinze) dias, qual o Ór-
gão ou Setor Público é o respon-
sável atualmente por 
regulamentar as normas e especi-
ficações sobre as adequações 
dos veículos “AMBULÂNCIAS”, ou 
seja, dos veículos para atendi-
mento a emergências médicas e 
resgate, utilizados também para o 
transporte de viajantes enfermos, 
encaminhando cópia das normas 
reguladoras e especificações de 
todos os tipos de veículos ambu-
lâncias atualmente em vigor, es-
clarecendo também, se as ambu-
lâncias adaptadas em veículo tipo 
“Furgoneta” estão devidamente 
homologadas para uso e se estas 
ambulâncias/veículos estão de 
acordo com as especificações de-
terminadas pelas normas regula-
mentadoras atualmente vigentes. 
Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAU-
SOS. Requerimento nº 896/2019, 
de autoria do vereador CMSN, 
que solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e aplau-
sos para com o atuante e compe-
tente DEPUTADO ESTADUAL ED-
MIR CHEDID, que através de 
Emenda de sua autoria, no final 
do ano de 2019, destinou impor-
tantíssima verba no valor de R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oito-
centos mil reais), utilizadas em 
infraestrutura e pavimentação as-
fáltica nos Bairros de Serra Negra. 
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É com muita gratidão que agrade-
cemos ao Deputado Estadual Ed-
mir Chedid, pelo apoio destinado 
ao Município de Serra Negra, re-
conhecendo e agradecendo esta 
importante colaboração em 
nome de toda a população serra-
negrense, que foi diretamente be-
neficiada com a Emenda Parla-
mentar. Parabéns pelo excelente 
trabalho realizado, desejando 
que Deus continue lhe abençoan-
do hoje e sempre! Muito obriga-
do! Da decisão desta Casa, reque-
remos mais, seja dada ciência ao 
homenageado e às demais autori-
dades competentes. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 898/2019, de auto-
ria do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a jovem MA-
RÍLIA SARAGIOTTO UNGARATTO, 
que se formou em Direito pela 
USF - Bragança Paulista.  A for-
manda tem sempre demonstrado 
muita disciplina e determinação 
nos estudos, motivo pelo qual 
merece ser aplaudido. Traz muita 
alegria ver que o esforço e o tra-
balho alavancaram o progresso 
pessoal.  Certamente a jovem ad-
vogada Marília Saragiotto Unga-
ratto é um exemplo a ser seguido, 
tendo em vista sua trajetória de 
luta, trabalho, coragem e deter-
minação. Parabéns à nova Advo-
gada e desejo que sua carreira 
profissional seja pautada pela de-
dicação e empenho, trazendo-lhe 
muitas alegrias, satisfações e rea-
lizações.  Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
à homenageada e aos seus fami-
liares. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento nº 
899/2019, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplausos 
para com o espetacular apresen-
tador LUCIANO FACCIOLI, pelo 
excelente trabalho de locução e 
divulgação da corrida “Mova seu 
Corpo” - 1ª Etapa, realizada no 
Município de Serra Negra/SP no 
dia 16 de novembro de 2019, tor-
nando o evento um sucesso! Pa-
rabéns pelo excelente trabalho 
realizado! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
ao homenageado, seus familiares 
e demais autoridades e organiza-
dores do evento. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 900/2019, de autoria do 
vereador Eduardo Aparecido Bar-
bosa, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os organiza-
dores e formandos do PROGRA-
MA EDUCACIONAL DE RESISTÊN-
CIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA 
- PROERD, pela belíssima Soleni-

dade de Entrega de Certificados, 
realizada no último dia 19 de se-
tembro de 2019. A solenidade 
contou com a presença dos res-
ponsáveis, professores e autori-
dades públicas. O Proerd é uma 
iniciativa da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo em parceria 
com as escolas públicas. Com ca-
ráter social preventivo, que tem 
como objetivo prevenir o uso de 
drogas, inserindo nas crianças a 
necessidade de desenvolver as 
suas potencialidades para que al-
cancem de maneira concreta e 
plenamente seus sonhos de uma 
sociedade mais justa e segura. 
Esse Programa consiste num es-
forço cooperativo da Polícia Mili-
tar, por meio dos policiais instru-
tores, educadores, pais e 
comunidade para oferecer ativi-
dades educacionais em sala de 
aula, a fim de prevenir e reduzir o 
uso de drogas e a violência entre 
crianças e adolescentes. Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência ao Soldado PM 
Filip Ferreira Freire, instrutor do 
PROERD, ao 3º Sargento PM Ro-
drigo M. Spinola Junior, 3º Sargen-
to PM Responsável pelo Coman-
do do 1º Pelotão, a todos os 
Policiais Militares envolvidos, aos 
juízes da Comarca de Serra Ne-
gra, doutora Juliana Maria Finati e 
doutor Carlos Eduardo Silos de 
Araújo, aos alunos e diretores de 
todas as escolas que participaram 
do PROERD/2019, ou seja, E.E. 
Profª. Amélia Massaro, E.E. Profª. 
Franca Franchi, E.E. Lourenço 
Franco de Oliveira, E.E. Profª. Ma-
ria do Carmo de Godoy Ramos, 
E.E. Profª. Nair de Almeida, E.E. 
Dep. Romeu de Campos Vergal. 
Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
901/2019, de autoria do Renato 
Pinto Giachetto que solicita con-
signação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos pelos 43 
anos de casados - do casal ROSA 
TAFNER e PAULO TAFNER, come-
morados em 18 de novembro de 
2019, de modo que esta data me-
rece 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, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal homenage-
ado e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 902/2019, de au-
toria do vereador do Renato Pinto 
Giachetto, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com o escri-
tor RAFAEL FERRARESSO, pelo 
lançamento do livro e palestra 
“SOU CHEFE, E AGORA?” a reali-
zar-se no próximo dia 26 de no-
vembro de 2019. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 

ciência ao  homenageado e aos 
seus familiares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 903/2019, de autoria do 
vereador Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e aplau-
sos para com os organizadores do 
Evento SOCORRO RODEO INDO-
OR 2019 - 2ª EDIÇÃO, realizado 
nos dias 15 e 16 de novembro de 
2019, no Centro de Exposições 
“João Orlandi Pagliusi”, Socorro/
SP, que foi uma belíssima festa, 
muito bem organizada e estrutu-
rada, em um local coberto e com 
muitos atrativos, que atraiu inú-
meras pessoas.  Parabéns pelo 
excelente trabalho realizado!  Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao  Neto 
Nogueira da Companhia do Ro-
deio, ao Presidente e à Comissão 
Organizadora do Socorro Rodeo 
Indoor 2019 - 2ª edição. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 904/2019, de auto-
ria do vereador  Leonel Franco 
Atanázio, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com o dedi-
cado servidor público municipal, 
SENHOR MARCO PINTO, que em 
novembro de 2019 completou 23 
(vinte e três) anos de excelentes 
serviços prestados junto à piscina 
pública de Serra Negra, servindo 
os munícipes e turistas. Parabéns 
pelo excelente trabalho realizado! 
Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao  home-
nageado, seus familiares, ao Pre-
feito Municipal de Serra Negra e à 
Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requerimento nº 
905/2019, de autoria do vereador 
Leonel Franco Atanázio, que soli-
cita consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pelos 
50 anos de casados - Bodas de 
Ouro - do casal BRANCÃO e DITI-
NHA, comemorados em 23 de no-
vembro de 2019, de modo que 
esta data merece ser muito co-
memorada pois é um casal exem-
plo de amor companheirismo 
para toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado e aos seus 
familiares. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requerimento 
nº 906/2019, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplausos 
para com o competente e dedica-
do DOUTOR LUIZ FERNANDO 
MAZUR, Cirurgião Dentista Saúde 
da Família da Unidade de Saúde 
do Refúgio da Serra, Serra Negra/
SP, reconhecendo e parabenizan-

do os excelentes e relevantes ser-
viços prestados em prol de toda a 
população. Inclusive, na presente 
data (25/11/2019), o homenagea-
do se dirigiu até São Paulo para 
receber o honroso prêmio, em 
nome do Município de Serra Ne-
gra/SP, eleito o 2º Município com 
a melhor odontologia do Brasil. 
Desejo ao homenageado muito 
sucesso em sua belíssima e 
exemplar carreira profissional! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao home-
nageado, seus familiares e de-
mais autoridades. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 907/2019, de auto-
ria do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a competen-
te e dedicada DOUTORA LINA 
TOKURA MAZUR, Cirurgiã Dentis-
ta Saúde da Família da Unidade 
de Saúde do Refúgio da Serra, 
Serra Negra/SP, reconhecendo e 
parabenizando os excelentes e 
relevantes serviços prestados em 
prol de toda a população. Inclusi-
ve na presente data (25/11/2019) 
a homenageada se dirigiu até São 
Paulo para receber o honroso prê-
mio, em nome do Município de 
Serra Negra/SP, eleito o 2º Municí-
pio com a melhor odontologia do 
Brasil. Desejo à homenageada 
muito sucesso em sua belíssima e 
exemplar carreira profissional! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à home-
nageada, seus familiares e de-
mais autoridades. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). RE-
QUERIMENTOS DE PESAR: Re-
querimento nº 908/2019, de auto-
ria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora Se-
bastiana Freitas da Silva. Requeri-
mento nº 909/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Osvaldo 
Aparecido Righi. Requerimento 
nº 910/2019, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Agrinaldo Go-
mes de Sousa. Requerimento nº 
911/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria Luiza 
Rodrigues Silva. Requerimento nº 
912/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria José Vi-
cente Alves de Faria. Requeri-
mento nº 913/2019, de autoria da 
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Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Maria dos 
Santos Artuso. Requerimento nº 
914/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Jorge Luiz 
Afonso. Requerimento nº 
915/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Aparecida 
Trevensolli de Almeida. Requeri-
mento nº 916/2019, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor An-
tônio Sebastião Rodrigues Fróes. 
Os requerimentos de pesar são 
de autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado às 
famílias enlutadas. ORADORES: 

usaram da palavra os vereado-
res Leandro Gianotti Pinheiro e 
Roberto Sebastião de Almeida. 
Não havendo mais nenhum ve-
reador inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-se à 
ORDEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos vereado-
res, verificou-se estarem presen-
tes os vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, passou-se à 
discussão e à votação dos proje-
tos constantes da pauta. I – 1ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 106/2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a conceder desconto na 
cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU.  Primeiramente 
foi proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas seguin-
tes Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças e Or-
çamento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). II – 1ª Discus-
são e votação do projeto de lei 
nº 107/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe 
sobre alteração na Lei Municipal 
nº 4203/2019, que trata sobre a 
reestruturação do Conselho Mu-
nicipal de Turismo – COMTUR. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabora-
dos pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, b) de 
Política Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educação, 
Esporte e Turismo. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum pro-
jeto para ser deliberado na Or-
dem do Dia, nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pesso-

ais e nada mais havendo a ser 
tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a sessão 
extraordinária que será realiza-
da logo após o término desta 
sessão ordinária, declarando-a 
encerrada às 21h18min. Para 
constar eu, (a) vereador José 
Aparecido Orlandi, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando facultada a 
assinatura por todos os Edis des-
ta Casa, ressaltando que a ínte-
gra desta sessão encontra-se re-
gistrada em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pará-
grafo 2º, do artigo 118-A, do Re-
gimento Interno da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. -x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-.

ATA DA TRIGÉSIMA PRI-
MEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA, DA TERCEIRA SESSÃO LE-
GISLATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos vinte e cinco dias do 
mês de novembro, do ano de 
dois mil e dezenove, com início 
às 21h19min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou em sua 
sede localizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidência do 
vereador Wagner da Silva Del Buo-
no, e secretariando os trabalhos o 
vereador José Aparecido Orlandi 
– 1º Secretário da Mesa Diretora, 
sua 31ª Sessão Extraordinária, 
da 03ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença dos 
vereadores Edson B. O. Marque-
zini, Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Rober-
to Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratando de 
sessão extraordinária, passou-
-se imediatamente à ORDEM DO 
DIA, na qual foram deliberados 
os seguintes projetos: I – 2ª Dis-
cussão e votação do projeto de lei 
nº 106/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que autori-
za o Poder Executivo Municipal a 
conceder desconto na cobrança 

do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – IPTU. 
Em se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). II – 2ª 
Discussão e votação do projeto de 
lei nº 107/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe 
sobre alteração na Lei Municipal nº 
4203/2019, que trata sobre a rees-
truturação do Conselho Municipal 
de Turismo – COMTUR. Em se tra-
tando de segunda discussão e vo-
tação, foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser delibera-
do na Ordem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS:- usaram 
da palavra os vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Edson B. O. Mar-
quezini, Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almeida e 
Leonel Franco Atanázio. Não ha-
vendo mais nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pessoais 
e nada mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de todos 
e convocou os senhores vereado-
res para a próxima sessão ordinária 
que será realizada no dia 02 de de-
zembro de 2019, segunda-feira, às 
19:30 horas, declarando encerrada 
a presente sessão extraordinária 
às 21h53min. Para constar eu, (a) 
vereador José Aparecido Orlandi, 
Secretário da Mesa Diretora, man-
dei lavrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis des-
ta Casa, ressaltando que a íntegra 

desta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, em 
conformidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra, possuem 

valor oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x.

EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
 DE SERRA NEGRA/SP

(REPUBLICADO POR TER HAVIDO ALTERAÇÃO NO DIA E HO-
RÁRIOS)

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA/SP, através de seu Presidente, faz saber que, em 
conformidade com as disposições contidas nos artigos 77 a 82, 
especialmente no artigo 78, inciso VIII e seu § 2º, todos do Re-
gimento Interno da Câmara Municipal de Serra Negra, serão 
realizadas 03 (três) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS nos seguintes dias 
e horários:

1ª – 27/11/2019, quarta-feira, às 14h30min;
2ª – 04/12/2019, quarta-feira, 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” – mezanino – 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 reorganização do Plano de Carreira e Re-
muneração dos profissionais do Quadro do Magistério Público 
e dos profissionais do Quadro de Apoio à Educação, do Mu-
nicípio da Estância Hidromineral de Serra Negra, e dá outras 
providências. 

As referidas audiências públicas ficarão a cargo da Comissão 
de Política Urbana, Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Es-
porte e Turismo.

Participe, sua presença é muito importante!
Serra Negra, 27 de novembro de 2019.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA/SP
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DECRETO LEGISLATIVO 
nº 395 DE 2019

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14/2019

Autoria: Vereador Leandro
 Gianotti Pinheiro

(Concede o Título Honorífico de Cidadã Serrana à Senhora 
Doutora Adriana Cunha Tortelli Bitencourt)

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 concedido o Título Honorífico de Cidadã Serrana 
à Senhora Doutora ADRIANA CUNHA TORTELLI BITENCOURT.

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

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

  Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
03 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 Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 396 DE 2019
Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2019

Autoria dos Vereadores Edson 
B. O. Marquezini e 

Ricardo Favero Fioravanti 

(Concede o Título de Mérito Humanitário e Filantrópico “Nel-
son Marchi Menegatti” ao ilustríssimo senhor JOSE FRANCO DE 
GODOY) 

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

Art. 1º Fica concedido o Título de Mérito Humanitário e Filan-
trópico “Nelson Marchi Menegatti” ao Ilustríssimo Senhor JOSE 
FRANCO DE GODOY.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo deste Título de 
Mérito será realizada durante Sessão Solene da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Negra, especialmente convocada para 
esse fim.

Art. 3º  A concessão deste Título de Mérito tem fundamento na 
Resolução nº 408/2019, da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto 
Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

  Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 03 
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 Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO 
nº 397, DE 2019

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 18/2019

Autoria: Vereador Roberto
 Sebastião de Almeida 

(Concede a Medalha de Mérito Esportivo “Professor José Laffranchi” 
ao Senhor IVANILDO BENEDITO DE SOUSA PERCIANI)

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

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Esportivo “Professor José 
Laffranchi” ao Senhor IVANILDO BENEDITO DE SOUSA PERCIANI.

Art. 2º A entrega da Medalha e do respectivo Pergaminho representa-
tivo será realizada em Sessão Solene da Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, especialmente convocada para esse fim.

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

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

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 03 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 Hidromine-
ral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN
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DECRETO LEGISLATIVO nº 398 DE 2019
Projeto de Decreto 

Legislativo nº 19/2019
Autoria do Vereador Wagner da Silva Del 

Buono 

(Concede   o  Título   Honorífico  de Cidadão Serrano ao Senhor 
Antônio Hélio Favoretto)

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

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano 
ao Senhor ANTÔNIO HÉLIO FAVORETTO.

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

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

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 03 
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 Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 399, DE 2019
Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2019

Autoria: Vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa 

(Concede a Medalha de Mérito Esportivo “Professor José Laffran-
chi” ao Senhor JOSÉ BENEDITO MARIANO – “ZÉ CANHOTEIRO”)

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

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Mérito Esportivo “Professor 
José Laffranchi” ao Senhor JOSÉ BENEDITO MARIANO – “ZÉ CA-
NHOTEIRO”.

Art. 2º A entrega da Medalha e do respectivo Pergaminho repre-
sentativo será realizada em Sessão Solene da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, especialmente convocada para esse 
fim.

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

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

 Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 03 
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 Hidro-
mineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO 
nº 400 DE 2019

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 22/2019

Autoria: Vereador Renato
 Pinto Giachetto

(Concede o Título Honorífico de Cidadã Serrana à Senhora 
Maria Deleuze Camilotti Salomão)

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

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadã Serrana 
à Senhora MARIA DELEUZE CAMILOTTI SALOMÃO.

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

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
03 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 Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN


