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DÉBITOS COM IMPOSTOS e TAXAS ??? 
Parcele em até 60 meses  - Informações:www.serranegra.sp.gov.br 

SERVIÇOS ON LINE / SECRETARIA DA FAZENDA / PARCELAMENTO DE DÉBITOS 
ou no setor de Tributação das 08h00 às 17h00

Capinação, limpeza das ruas e corte de mato nas guias e calçadas foram realizadas pela equipe da ‘Frente de Trabalho’, 
da Secretaria de Serviços Municipais, no Loteamento Nova Serra Negra, Bairro das Posses.

Nova Serra Negra recebe equipe da frente 
de trabalho para capinação e limpeza

Ações nas USF Vila Dirce, São Luiz e 
Três Barras encerram a programação 

do Outubro Rosa em Serra Negra
Com a apro-

ximação do fim do 
mês de outubro, en-
cerram-se também 
as ações programa-
das para enaltecer 
a campanha ‘Outu-
bro Rosa’ em todo o 
município de Serra 
Negra. Visando a 
conscientização das 
mulheres e socie-
dade sobre a impor-
tância da prevenção 
e do diagnóstico 
precoce do câncer 
de mama.

Realizado no dia 19 de outubro, o 
‘Dia D’ da Vacinação contra o Sarampo 
em Serra Negra teve o comparecimento 
de crianças na Unidade Saúde da Famí-
lia Dr. Firmino H. Cavenaghi, no Centro.

Crianças de Serra Negra 
comparecem no Dia D contra o 
Sarampo e aumentam índices 

de vacinados

Na quinta-
-feira, 17, na Unidade 
de Saúde do São Luiz, 
aconteceu mais um 
encontro destinado 
às gestantes do pro-

jeto ‘Amor Perfeito’. 
Gestantes participam 
de encontro do proje-
to Amor Perfeito nos 
bairros São Luiz, Cen-
tro e Refúgio da Serra

Gestantes participam 
de encontro do projeto 

Amor Perfeito
Fanjov é hexacampeã estadual em 

percussão juvenil e tetracampeã em 
percussão sinfônica sênior
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Capinação, limpeza 
das ruas e corte de mato nas 
guias e calçadas foram reali-
zadas pela equipe da ‘Frente 
de Trabalho’, da Secretaria de 
Serviços Municipais, no Lo-

teamento Nova Serra Negra, 
Bairro das Posses.

Além dos servidores, 
máquinas da Prefeitura fi-
caram no local por cerca 
de uma semana fazendo a 

poda de árvores, corte do 
mato e limpeza das vias.  O 
maquinário faz parte da frota 
renovada do município, ad-
quiridas pelo Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sanea-

mento (Finisa) da Caixa Eco-
nômica Federal.  Os serviços 
tiveram início na Avenida 
Professor José Laffranchi e 
se estenderam pelas demais 
vias da localidade. 

Nova Serra Negra recebe equipe da frente 
de trabalho para capinação e limpeza

Com a aproximação do 
fim do mês de outubro, en-
cerram-se também as ações 
programadas para enaltecer 
a campanha ‘Outubro Rosa’ 
em todo o município de Serra 
Negra. Visando a conscienti-
zação das mulheres e socie-
dade sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama 
e colo do útero, a maioria das 
ações aconteceram nas uni-
dades municipais de saúde, 
com palestras e realização de 
exames.

Segundo a secretária 
municipal de Saúde, ao todo 
foram 98 exames de Papa-
nicolau, além de pedidos 
de mamografia e avaliação 
individual realizada pelos 
profissionais da rede munici-
pal. “Cada unidade de saúde 
teve sua programação es-
pecial, com palestras, rodas 
de conversa e ações espe-
cíficas. Chamou-me a aten-
ção o envolvimento de cada 
equipe e de cada mulher 
que participou. E o que fica 
como grande aprendizado é 

a necessidade de olhar para 
nossos hábitos de vida e para 
as oportunidades que temos 
de fazer diferente. A saúde e 
qualidade de vida dependem 
de cada um de nós. Essa foi 
a grande mensagem desse 
Outubro Rosa”, declarou a se-
cretária, que completou: “Pa-
rabéns a cada profissional da 
saúde que se envolveu direta 
e indiretamente para fazer a 
diferença”!

Veja abaixo as últimas 
ações realizadas nas Unida-
des Saúde da Família (USF) 
dos bairros São Luiz, Três Bar-
ras e Vila Dirce.

 
Unidade de Saúde da Famí-
lia São Luiz

No dia 23 de outubro, 
houve Coleta de Papanicolau 
das 8h30 às 13h30, exame tão 
importante para detectar o 
câncer de colo de útero.

No período da tarde, 
uma palestra com o tema 
‘Prevenção que cuida. Orien-
tação à saúde da mulher’ foi 
proferida pelas pelos profis-
sionais Roberta Gasparino 

(enfermeira), Leandro Fontes 
e Bruna Lemos (médicos), 
além dos demais profissio-
nais da unidade de saúde.
Unidade de Saúde da Famí-
lia ‘Dr. Francisco Louzada 
Porto Alves’ - Três Barras

No dia 25, sexta-feira, a 
atividade foi com da E.E. Profª 
Nair de Almeida, que também 
tiveram orientações e palestra 
com profissionais, sendo elas 
a enfermeira Ednea Ap. Alves 
dos Santos e a clínica geral, 

Bruna Lemos. 
Unidade de Saúde da Famí-
lia ‘Vereador Celso Bueno 
Corsetti’ - Vila Dirce

Também realizando a 
Coleta de Papanicolau e pa-
lestra para as moradores do 
bairro Vila Dirce, as ações 
foram coordenadas pela téc-
nica de enfermagem, Idivanir 
Carra (a Diva); enfermeira 
Vanessa Bais Bastos e a agen-
te comunitária, Elaine Gaspa-
rini.

Ações nas USF Vila Dirce, São Luiz e Três Barras encerram 
a programação do Outubro Rosa em Serra Negra

Foram 98 exames de Papanicolau realizados
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Realizado no dia 19 
de outubro, o ‘Dia D’ da Va-
cinação contra o Sarampo 
em Serra Negra teve o com-
parecimento de crianças na 
Unidade Saúde da Família 
Dr. Firmino H. Cavenaghi, 
no Centro. A orientação aos 
pais e responsáveis era levar 
crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos de idade, com a 
caderneta de vacinação para 
a avaliação e registro das va-
cinas aplicadas.

Das 48 crianças, cin-
co receberam a vacina e as 
outras 43 já estavam com a 
vacina em dia. O período des-

tinado para os pequenos nes-
ta campanha se encerrou na 
sexta, dia 25.

A próxima etapa da 
campanha será focada na va-
cinação de adultos jovens (de 
20 a 29 anos) não vacinados, 
e acontecerá no dia 30 de no-
vembro.

De acordo com a se-
cretária municipal de Saúde, 
desde o início da campanha 
o munícipio já recebeu 385 
cidadãos, “mas apenas 72 
estavam não estavam em dia 
com a vacinação”. A secretá-
ria explica ainda que as vaci-
na contra caxumba, rubéola 

e até sarampo continuarão a 
ser ofertadas normalmente 

nas salas de vacina do muni-
cípio. 

Crianças de Serra Negra comparecem 
no Dia D contra o Sarampo e aumentar 

índices de vacinados

Na quinta-feira, 17, 
na Unidade de Saúde do 
São Luiz, aconteceu mais 
um encontro destinado às 
gestantes do projeto ‘Amor 
Perfeito’. Na ocasião, as fu-
turas mamães receberam 
orientações sobre aleita-
mento materno e seus be-
nefícios, tanto para o bebê, 
quanto para a mãe, além 
de orientações a respeito 
dos cuidados necessários 
com o bebê.

O encontro 
foi conduzido pela 
enfermeira da uni-
dade, Roberta Gas-
parino, e contou 
com a presença de 
demais membros da 
equipe de saúde da 
unidade, como das 
técnicas de enferma-
gens Gisele Veronezi 
e Paola Selva, e da 
agente comunitária 
de saúde, Daniela 

Andrade. 
No bairro 

do Centro, a en-
fermeira Kátia 
Regina Parolo 
conversou com 
as gestantes so-
bre as transfor-
mações no orga-
nismo ocorridas 
durante o segun-
do trimestre de 
gestação, além 
de esclarecer os 

mitos e dúvidas relaciona-
dos ao período gestacional. 
Este encontro foi no dia 18 
de outubro.

E no bairro Refúgio da 
Serra, a conversa foi no dia 
22, com o clínico geral, Ra-
fael Brant Leme, sobre os 
diferentes tipos de partos, 
seus benefícios e possíveis 
contraindicações, além de 
orientar quanto aos sinais e 
sintomas do parto que elas 
precisam estar atentas.  

Gestantes participam de encontro 
do projeto Amor Perfeito nos bairros 
São Luiz, Centro e Refúgio da Serra
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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

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

Farmácias de Plantão - Novembro 2019 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Danilo 2 
2 Sábado Virginia 
3 Domingo São Luiz 
4 Segunda-feira São Jose 
5 Terça-feira Danilo 
6 Quarta-feira Serrana 
7 Quinta-feira Popular 
8 Sexta-feira Central 
9 Sábado Vip 
10 Domingo Rubi 
11 Segunda-feira Danilo 2 
12 Terça-feira Virginia 
13 Quarta-feira São Luiz 
14 Quinta-feira São Jose 
15 Sexta-feira Danilo 
16 Sábado Serrana 
17 Domingo Popular 
18 Segunda-feira Central 
19 Terça-feira Vip 
20 Quarta-feira Rubi 
21 Quinta-feira Danilo 2 
22 Sexta-feira Virginia 
23 Sábado São Luiz 
24 Domingo São Jose 
25 Segunda-feira Danilo 
26 Terça-feira Serrana 
27 Quarta-feira Popular 
28 Quinta-feira Central 
29 Sexta-feira Vip 
30 Sábado Rubi 
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No último domingo, 20, 
a Corporação Musical Fanjov 
se consagrou hexacampeã 
estadual na categoria ‘Banda 
de Percussão Juvenil’ e tetra-
campeã estadual na categoria 
‘Banda de Percussão Sinfônica 
Sênior’. No total, foram 10 tro-
féus conquistados.

O corpo musical conse-
guiu a primeira e segunda co-
locação no período da manhã, 
e segunda e terceira coloca-
ção no geral do dia.

A Comandante Mor 
conquistou a primeira colo-
cação no período da manhã 
e segunda colocação no geral 
do dia.

A Corporação Inteira fi-
cou com o quarto lugar no ge-
ral do dia, na somatória total 
de pavilhão, corpo coreográfi-
co, baliza, Comandante Mor e 
Corpo musical.

 
Confira as colocações:

- 1º Lugar Mor de Comando - 
categoria Percussão Juvenil
- 1º Lugar Mor de Comando - 
categoria Percussão Sinfônica 
Sênior
- 1º Lugar Corpo Musical - ca-
tegoria Percussão Juvenil com 
95,8% do total dos pontos
- 1º Lugar Corpo Musical - ca-
tegoria Percussão Sinfônica 
Sênior com 94,5% do total dos 

pontos.
- 1º Lugar Corpo Coreográfico 
- categoria Percussão Juvenil
- 2º Lugar Corpo Coreográfico 
- categoria Percussão Sinfôni-
ca Sênior
- 1º Lugar Pavilhão nacional - 
categoria Percussão Juvenil
- 2º Lugar Pavilhão Nacional - 
categoria Percussão Sinfônica 
Sênior
- 2º Lugar Baliza - categoria 
Percussão Juvenil
- 2º Lugar Baliza - categoria 
Percussão Sinfônica Sênior
- 2º e 3º maiores pontuações 
do dia no Corpo Musical
- 4º Lugar no Geral

 Com esses resultados, 
nossa Corporação se classi-
ficou para o 1° Campeonato 
Brasileiro de Bandas e Fanfar-
ras, que será realizado na ci-
dade Senador Canedo, estado 
de Goiás, em dezembro, nos 
dias 7 e 8.

Na noite de segunda-
-feira, 21, o Prefeito de Serra 
Negra, acompanhado de um 
vereador, recebeu a visita de 
Ariovaldo Cardoso Fiorante 
(Ari), fundador e maestro re-
gente da Corporação Musical 
Fanjov, e Júlia Alves, coreó-
grafa e mor de comando, que 
mostraram os troféus conquis-
tados. Os integrantes da cor-
poração contaram ao Prefei-

to e ao vereador detalhes da 
competição, que exigiu muita 
dedicação e concentração, 
já que foram avaliados em 40 
itens. O Prefeito parabenizou a 
Fanjov por fazer história nova-
mente.

“Parabéns por repre-
sentarem tão bem Serra Negra 
mais uma vez. Ficamos muito 
contentes quando vemos pro-
jetos bem sucedidos como 
esse, que de maneira gratuita 
permite aos jovens uma exce-
lente opção de lazer, cultura 
e conhecimento por meio da 
música, que é uma das ma-
ravilhas da humanidade”, co-
mentou o Prefeito.

Na ocasião, os repre-
sentantes da Fanjov também 
agradeceram ao Prefeito pelo 
cumprimento da promessa de 
ceder um ônibus para a loco-
moção da delegação até Qua-
tá-SP, cerca de 500 km distante 
de Serra Negra.

“Resultados inéditos 
para nossa Corporação que 
com muita dedicação, garra 
força e humildade se esforçou 
o máximo para conseguir. Pa-
rabéns a todos nossos alunos, 
que mesmo por várias críticas 
se empenharam e não desis-
tam do sonho da conquista 
do campeonato estadual. Fa-
zemos acontecer, com serie-

dade, empenho, dedicação, 
força e muita garra. São 16 
anos de Fanjov, um projeto de 
musicalização, prevenção e 
civismo com nossos jovens”, 
comentou Ari.

 
Fanjov
Fundada em 2003, a 

Fanjov era formada por alunos 
do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual Dr. Jovino Sil-
veira, conhecida como fanfar-
ra mirim. Em 2009, foi criada 
a Associação Cultural Fanjov, 
em homenagem ao Dr. Jovi-
no Silveira, com autorização 
da família. O objetivo com a 
criação da associação foi per-
mitir a possibilidade de captar 
recursos por meio de patrocí-
nios.

Desde 2007, a Fanjov 
participa de competições esta-
duais e nacionais e chegou até 
a ser convidada para tocar no 
Chile alguns anos atrás, mas 
devido à falta de recursos para 
o transporte não foi possível.

Além de ser uma ban-
da de percussão, composta 
por bumbo, caixa, quadritom, 
baixo, a Fanjov é também uma 
banda de percussão sinfônica, 
com a utilização de instrumen-
tos melódicos de teclas, como 
vibrafone, xilofone e marimba.

Os ensaios são realiza-
dos no Centro de Convenções 
do Circuito das Águas, às ter-
ças, quartas e sextas-feiras, 
das 19h00 às 21h00, aos sá-
bados das 14h30 às 17h00 e 
domingos das 15h00 às 18h00. 
“Para participar não precisar 
saber ler música. Basta com-
parecer a algum ensaio e en-
sinamos a parte musical ou 
coreográfica”, comentou Ari.

“Existe todo um pro-
cesso de musicalização, mas 
também de prevenção para ti-
rar os jovens das ruas, além da 
doutrina de seguir o regimento 
interno da corporação, parti-
cipando de todos os ensaios, 
e a cultura de nosso país”, fi-
nalizou o fundador e maestro 
regente.

Fanjov é hexacampeã estadual em 
percussão juvenil e tetracampeã 
em percussão sinfônica sênior
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Foi realizado no últi-
mo sábado, 19, no Centro de 
Convenções do Circuito das 
Águas Paulista, o 1º Encontro 
de Prevenção do Amor Exi-
gente no município. O evento 
reuniu famílias, agentes de 
saúde e educadores, além de 
autoridades como o Prefeito 
de Serra Negra e Secretária 
Municipal de Saúde e dirigen-
tes da Federação Amor Exi-
gente (FEAE), como Miguel 
Tortorelli, presidente nacio-
nal. Por meio de palestras fo-
ram direcionadas a pais, avós 
e professores reflexões de 
comportamentos e pondera-
ções sobre mudanças que 
podem ajudar na formação 
de caráter de filhos, netos e 
alunos.

O tema central foi En-
contro com o Amanhã e teve 
as seguintes palestras:

- POR QUE FAZER A 
PREVENÇÃO? (Rodrigo Mon-
teiro, médico e 2º vice-presi-
dente da FEAE; e Bernadete 
Maciel, coordenadora geral 
de prevenção da FEAE)

- A IMPORTÂNCIA DA 
PESQUISA E LEVANTAMENTO 
DE DADOS NA PREVENÇÃO 
(Dr. João Paulo Becker Lotu-
fo, médico pediatra, assesso-
ra de direção do Hospital Uni-
versitário da Universidade de 
São Paulo – USP)

- A ERA DIGITAL – Be-
nefícios e Riscos (Dra. Ci-
neiva Campoli Paulino Tono, 
Doutora em Tecnologia e 
Sociedade pela Universidade 
Tecnológica Federal do Para-
ná, Mestre em Educação)

- PREVENÇÃO DO 
AMOR EXIGENTE (Bernadete 
Maciel e Maria Izabel Masso-
ni, Equipe Nacional de Pre-
venção da FEAE)

- ESPIRITUALIDADE NA 
PREVENÇÃO (Luiz Fernando 
Cauduro – Diretor de Grupos 
da FEAE)

Além das palestras, 
houve também depoimentos 
de projetos bem sucedidos 
do Amor Exigente em outros 
municípios, como Araraqua-
ra e Sumaré.

O coordenador regio-
nal do Amor Exigente, Fábio 
Magalhães, ressaltou que a 
iniciativa promoveu retorno à 
educação, saúde, prevenção 
e economia do município.

“Foi um evento fantás-
tico, com participação de cer-
ca de 400 inscritos, de 86 ci-
dades, e que inclusive trouxe 
retorno para a cidade, uma 
vez que todos foram almo-
çar nos restaurantes no dia 
do evento, o comércio ficou 
aquecido e também a rede 
hoteleira, pois muitos apro-
veitaram para ficar de sexta a 

domingo na cidade. Só temos 
a agradecer a todos os pales-
trantes e inscritos e à Prefei-
tura, que gentilmente nos ce-
deu o Centro de Convenções, 
além de oferecer um café da 
manhã, sem contar o apoio 
por intermédio da Ashores 
[Associação dos Hotéis Res-
taurantes e Similares], que 
pagou despesa de viagem e 
hotel de um palestrante”.

“Parabéns aos senho-
res que vieram aqui hoje e 
obrigado ao Amor Exigente 
por organizar esse encontro. 
Sabemos que hoje em dia o 
mundo possibilita muitas fa-
cilidades, mas infelizmente 
isso vale também para o lado 
negativo, como os vícios. Se-
jam quais forem é sempre 
um sofrimento para a famí-
lia. Portanto é fundamental 
a prevenção”, acrescentou o 
Prefeito.

“Nós ficamos muito 
felizes com a possibilidade 
de Serra Negra ter o Primei-
ro Encontro de Prevenção do 
Amor Exigente. Sabemos que 
a prevenção é a única forma 
de diminuirmos efetivamente 
o uso e abuso de drogas. Por 
isso, toda ação nesse sentido 
nós apoiamos totalmente”, 

reforçou a Secretária de Saú-
de.

Programa Pé no Chão
Por meio do programa 

“Pé no chão”, o Amor Exi-
gente, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Serra Negra, 
atua como apoio e orienta-
ção aos familiares de depen-
dentes químicos nas unida-
des de saúde, no Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
e no Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (CREAS).

Congresso
 Internacional

Serra Negra será sede 
do 15º Congresso Nacional e 
7º Internacional de Amor-Exi-
gente, a se realizar de 5 a 8 
de agosto de 2021, no Centro 
de Convenções. O encontro 
promovido pela FEAE é bie-
nal. São esperados de 2.000 
a 2.500 participantes, entre 
voluntários, familiares e con-
vidados, que terão a oportu-
nidade de conhecer os cami-
nhos de como lidar com seus 
desafios, visando à melhor 
qualidade de vida que todos 
almejam.

1º Encontro de Prevenção do Amor 
Exigente reuniu centenas de pessoas 

no Centro de Convenções
Evento teve mais de 400 inscritos de 86 cidades
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A Secretaria de Es-
portes e Lazer da Estância 
de Serra Negra anuncia que 
os primeiros jogos da tradi-
cional Copa Guaiçara co-
meçaram no domingo, 27 
de outubro.

É a 26ª edição deste 
torneio de futebol amador, 
que conta com 10 times par-
ticipantes.

Os jogos acontecem no 
Campo de Futebol Giusepe 
Raymundo, bairro São Luiz. 
Confira abaixo os primeiros ti-

mes que se enfrentaram e os 
resultados das partidas.  Na 
imagem, como fica o chave-
amento das equipes.

 
Dia 27/10
Menguele 12 x 1 Marson 
Independente 3 x 0 Santo 
Aleixo
Torino 1 x 3 Villa

A competição tem ain-
da os times: Juventude, Gla-
diadores, Paulista e Estudan-
tes

26ª Copa Guaiçara teve 
início no domingo, dia 27

O Prefeito de Serra 
Negra recebeu na manhã 
do dia 21, Andreia Apare-
cida Del Buono Sete de 
Moraes, do setor financei-
ro, e Maria Helena Messias 
Zadra, administradora do 
Hospital Santa Rosa de 
Lima, para a entrega do 
cheque de R$ 420 mil re-
ferente ao convênio para 
o Pronto Socorro.

O valor é cedido 
mensalmente dos cofres 

municipais ao hospital, 
bem como a transferên-
cia bancária no valor de 
R$ 100.743,70, do Teto 
Municipal de Média e Alta 
Complexidade (MAC), do 
Ministério da Saúde, re-
passado pela Prefeitura. 
“Para nós é sempre uma 
satisfação muito grande 
poder garantir o funciona-
mento do único hospital 
de nossa cidade”, afirmou 
o Prefeito.

Prefeito entrega 
cheque para garantir o 

funcionamento do Hospital 
Santa Rosa de Lima

Não fique no escuro! Saiba como proceder em caso de 
lâmpadas queimadas no perímetro urbano e rural do 

município.
ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação pública 
no perímetro urbano e rural de Serra Negra poderão ser 
comunicados a empresa prestadora de serviço Renascer 

Construções Elétricas Eireli Ltda pelo telefone: 0800-
7780109 (ligação gratuita), de segunda à quinta-feira 

das 8h às 12h e as sextas-feiras é das 13h às 17h ou por 
e-mail:  logitapira@rce-engenharia.com

 A equipe móvel do He-
mocentro da Unicamp estará 
no município de Serra Negra, 
no dia 6 de novembro, reali-
zando coleta de sangue.

A ação acontecerá das 
9h ás 12h, no Centro Espírita 
Joana D’arc, localizado na 
rua Allan Kardec, 53, bairro 
dos Francos. 

Requisitos
Para ser um doador é 

necessário ter entre 18 e 69 
anos, ser saudável e pesar 
mais de 50 kg.

Não estar em jejum, 
evitar alimentos gordurosos 

e, após o almoço, aguardar 
três horas. 

Não pode fumar até 
duas horas antes e duas ho-
ras depois da doação.

Jovens de 16 ou 17 
anos devem comparecer 
com o responsável legal para 
autorizar formalmente a doa-
ção. 

Maiores de 60 anos não 
poderão realizar a doação 
pela primeira vez.

Para mais informações, 
favor consultar o site do He-
mocentro www.hemocentro.
unicamp.br ou no telefone 
0800-7228432. 

Doe Sangue! Dia 6 de 
novembro Hemocentro fará 

coletas em Serra Negra
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Entre as diversas ativi-
dades que estão sendo reali-
zadas no município de Serra 
Negra para reforçar a cam-
panha do ‘Outubro Rosa’, 
em prevenção ao câncer 
de mama e de colo de úte-
ro, uma delas foi a ‘Aulão de 
Zumba com Palestra’, ocorri-
da na terça-feira, dia 22. 

Sob coordenação da 
zin instructora de zumba, 
Cláudia Gomes, o evento 
teve como convidada a en-
fermeira Kátia Parolo, que 
atende na UBS Paulino Sta-
chetti, na Praça da Lions. 
Além de muitas dança, uma 
conversa com as alunas es-
clareceu dúvidas sobre o 
exames e os cuidados com a 
saúde da mulher. 

A enfermeira fez uma 
explanação detalhada de 
como deve ser realizado o 
autoexame pelas mulheres 
e ainda proporcionou a elas 
a oportunidade de sentirem, 
em uma mama simulada, 
como detectar um nódulo. 
“Eu fui uma a uma, com este 
protótipo de mama, para 
que elas possam começar 
a ter percepção do que po-
dem achar, de como é o ca-
rocinho. Porque só ela pode 
achar, está nas mãos dela 

essa capacidade de perce-
ber a mínima alteração no 
corpo”, reforçou Cláudia Pa-
rolo. 

Outro alerta feito é so-
bre o câncer de colo de úte-
ro. Segundo ela, é o segundo 
tipo que mais mata no país 
no Brasil, com índices acima 
de 27%. “Daí a importância 
de outro exame, o papanico-
lau, que deve ser feito perio-
dicamente. E a mulher tem 
que fazer mesmo, para se 
cuidar, se prevenir de doen-
ças futuras. Porque não po-
demos esquecer, a mulher 
é o esteio da família, quem 
cuida de todos. Ela doente 
desestrutura todo o lar. Então 
tem que se cuidar, tem que 
colocar sua saúde em desta-

que”, afirma. 
A instrutora de zumba, 

Cláudia Gomes, conta que já 
tinha a intenção de fazer o 
evento há um tempo, e po-
der realizá-lo durante o Ou-
tubro Rosa foi um privilégio. 
“A zumba já é um sucesso 
por onde passa. Em Serra 
Negra, fico feliz de ver tantas 
mulheres participando. Já faz 
seis anos e hoje somos uma 
grande família”, declarou 
ela. Quanto à importância 
nos cuidados com a saúde, 
ela lembra que são vários os 
benefícios da dança. “Exerci-
ta os membros, a mente e a 
autoestima. É um momento 
de sentir-se bem, de estar 
alegre. Já tivemos alunas 
com problemas de obesida-

de que emagreceram, outras 
que melhoraram o quadro 
de depressão, outras que di-
minuíram os remédios e dor-
mem melhor...”. 

Sobre o evento realiza-
do com alunas de zumba, a 
enfermeira resumiu: “já era 
um grupo que se cuidava. 
A zumba também ajuda na 
prevenção do câncer, por 
ser uma atividade física e 
mental para estas mulheres, 
diminuindo o nível de es-
tresse, trazendo o bem estar 
e produzindo serotonina”. 
Para ela, a importância da 
campanha do Outubro Rosa 
é provocar nas mulheres a 
reflexão se elas estão mes-
mo realizando os exames 
ou apenas adiando. “Em 
uma época de muitas infor-
mações, é preciso absorver 
aquelas que fazem sentido. 
As mulheres precisam se cui-
dar antes da doença acon-
tecer. Porque somos como 
flores, lindas, belas, mas pre-
cisamos de cuidados e cari-
nho para florir”, finalizou.

Durante o evento hou-
ve ainda arrecadação de pro-
dutos de limpeza para o Lar 
dos Velhinhos São Francisco 
de Assis e entrega de brindes 
para as alunas.

“A Zumba também ajuda na prevenção ao câncer, 
por ser uma atividade física e mental para estas 

mulheres”, afirma enfermeira Kátia Parolo
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
DECRETO NO 4.929 DE 10 DE OUTUBRO 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:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
156.666,75 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta 
e seis reais e setenta e cinco centavos), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

02.01.20.606.0003.2.003.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 3.000,00
03.01.08.244.0004.2.004.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.;.........................................R$ 7.200,00
03.01.08.244.0025.2.043.339039.05
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 7.301,75
04.01.12.361.0007.2.010.339030.05
Material de consumo.................................................R$ 60.000,00
04.01.13.392.0008.2.011.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 2.885,00
05.01.27.812.0009.2.012.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 10.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 6.000,00
08.01.18.542.0013.2.015.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 18.000,00
11.01.10.301.0016.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 13.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 8.000,00
13.01.26.782.0018.2.024.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 21.280,00
Total............................................................................R$ 156.666,75

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

02.01.20.606.0003.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 1.000,00
03.01.08.244.0004.2.047.339014.01
Diárias – Pessoal Civil...................................................R$ 3.000,00
03.01.08.244.0004.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 4.200,00
03.01.08.244.0025.2.043.339030.01
Material de consumo....................................................R$ 2.301,75
03.01.08.244.0025.2.043.339036.05
Serv. terceiros – P. Física..............................................R$ 5.000,00
04.01.04.122.0005.2.047.339014.01
Diárias – Pessoal Civil....................................................R$ 2.000,00
04.01.04.122.0005.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 4.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339036.01
Serv. terceiros – P. Física..............................................R$ 4.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339039.05
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 60.000,00
04.01.13.392.0008.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 2.885,00
05.01.27.812.0009.2.012.339030.01

Material de consumo.................................................R$ 10.000,00
08.01.18.542.0013.2.015.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 15.000,00
08.01.18.542.0013.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 3.000,00
11.01.10.301.0016.2.047.339014.01
Diárias – Pessoal Civil.................................................R$ 13.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.339030.01
Material de consumo....................................................R$ 8.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 17.280,00
13.01.26.782.0018.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica............................................R$ 2.000,00
Total............................................................................R$ 156.666,75

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, 
10 de outubro 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 4.933 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019
(Altera e inclui inciso no artigo 2o, do Decreto no 

4.813/2018)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1o Fica alterado o inciso XXIV, do artigo 2o, do Decreto no 
4.813/2018, a saber:
Art. 2o (...)
(...)
XXIV. 26 de dezembro (ponto facultativo até às 13h00);
(...)
Art. 2o Fica criado o inciso XXV, no artigo 2o, do Decreto no 
4.813/2018, a saber:
Art. 2o (...)
(...)
XXV. 31 de dezembro (ponto facultativo).
(...)
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, 
21 de outubro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.
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ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.935 DE 23 
DE OUTUBRO DE 2019

(Dispõe sobre o recesso escolar nas Escolas Municipais duran-
te o ano letivo de 2020)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, 

CONSIDERANDO o PARECER HOMOLOGADO Despacho do 
Ministro, publicado no D.O.U. de 19/3/2013, Seção 1, Pág. 10. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDU-
CAÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo UF: SP ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB 
no 8/2011, que trata da admissibilidade de períodos desti-
nados a férias e a recesso em instituições de Educação In-
fantil. RELATORA: Malvina Tânia Tuttman PROCESSO No: 
23001.000049/2011-19 PARECER CNE/CEB No: 23/2012 COLE-
GIADO: CEB APROVADO EM: 6/12/2012, que considera o en-
tendimento de que esses intervalos permitem às crianças, a 
convivência familiar e comunitária (art. 227 CF), além de ser 
um dever dos pais assistir, criar e educar os filhos (art. 229 CF);
CONSIDERANDO, ainda, o mesmo parecer, que a assistência 
em creche e pré-escola configura direito social do trabalhador 
(art. 7o, XXV), e dentre os direitos fundamentais da criança de 
0 a 5 anos de idade, o acesso à educação infantil nestes locais 
(art. 208, IV), ambos os artigos da Carta Magna;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade legal de ofertar o atendi-
mento ininterrupto às crianças de zero a cinco anos de idade, 
cujas famílias comprovadamente necessitem desse serviço;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade que o ente pú-
blico tem com relação a segurança, higiene e atendimento às 
normas sanitárias de seus prédios públicos;

D E C R E T A : 
Art. 1o As Escolas Municipais de Educação Básica (creches, 
Pré-Escola e de Ensino Fundamental) ficarão de recesso es-
colar na primeira quinzena de janeiro e segunda quinzena de 
julho de 2020.

Art. 2o Durante o período aludido no art. 1o deste Decreto 
serão mantidos Unidades-Polo de atendimento às crianças 
matriculadas nas Escolas Municipais de Educação Básica 
(creches, Pré-Escola e 1o ano de Ensino Fundamental), regu-
larmente matriculadas em período integral.

Art. 3o No ato da matrícula, os pais/responsáveis deverão as-
sinar declaração de que tem conhecimento de que a escola 
estará fechada nos períodos de recesso, conforme modelo do 
Anexo I, que faz parte integrante do presente Decreto. 

Art. 4o A declaração a ser preenchida consta os campos “SIM” 
e “NÃO”, onde os pais/responsáveis deverão assinalar caso 
queiram ou não o atendimento no período de recesso escolar 
nos meses de janeiro e julho de 2020, conforme dispõe o arti-
go 1o deste Decreto.

§ 1o No caso dos pais/responsáveis necessitarem de atendi-
mento no período de recesso, deverão comprovar sua neces-
sidade.

§ 2o As fichas de cadastro com opção “NÃO” ficarão custodia-
das na Unidade Educacional de origem da criança e as fichas 
com opção “SIM”, após análise técnica da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, deverão ser enviadas diretamente 
às respectivas Unidades-Polo, acompanhadas de cópia repro-
gráfica da Ficha de Saúde da criança.

Art. 5o As unidades escolares definidas como Unidades-Polo 
deverão adequar de acordo com a demanda, os seus serviços 
com estrutura física, material e de recursos humanos a fim de 
assegurar o atendimento das crianças inscritas.

§ 1o Os polos de atendimento funcionarão nas unidades es-
colares indicadas pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, considerando a demanda registrada para o período 
de recesso escolar.

§ 2o A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá ar-
ticular-se com outras Secretarias, em regime de colaboração, 
para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo.

§ 3o No período de recesso escolar, as unidades escolares 
municipais (creches e pré-escolas) passarão por serviços de 
manutenção, pequenas reformas e trabalhos de dedetização, 
limpeza das caixas d’água, dentre outros serviços necessários. 
Art. 6o Visando à acomodação da demanda inscrita poderá 
ser admitida a formação de agrupamentos com crianças de 
diferentes faixas etárias, nos períodos aludidos no art. 1o deste 
Decreto.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, a qualquer momento, poderá convocar servidores para 
atender necessidades de melhorar o atendimento nas Unida-
des-Polo.

Art. 7o A Secretaria Municipal de Educação publicará a relação 
das Unidades-Polo com trinta dias de antecedência.

Art. 8o Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
23 de outubro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -
D E C L A R A Ç Ã O
EU____________________________________________________
__________, responsável pelo(a) menor __________________
_____________________, regularmente matriculado(a) nesta 
Unidade Escolar, na classe/série ___________, DECLARO estar 
ciente que esta escola estará fechada no período de ________
____________________________, em cumprimento ao Decreto 
Municipal no  4.935/2019, para que sejam executados serviços 
de manutenção em geral, para melhor desempenho das ativi-
dades no decorrer do ano letivo.
Necessito de atendimento no recesso/férias escolares
SIM  (      )    NÃO (     ) 
         (comprovar necessidade)
Serra Negra, _______, de _________________ de _________
__________________________________________
Assinatura do responsável
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A COMISSÃO ELEITORAL DO SERPREV informa que a 

eleição para o Conselho Administrativo e Conselho 

Fiscal será realizada no dia 06 de novembro 2019, das 

8h30min as 16h30, na sede do SERPREV. 

   Poderão votar todos os funcionários Estatutários 

efetivos, aposentados e pensionistas do Serprev.  

 
Candidatos 

Conselho Administrativo Conselho Fiscal 

1- Carlos Domingos Canhassi Benedita Viviane A. Carraro 

2- Cleide Gambeta Santos Andréa Paula Marchi 

3- Cristiane Marcia Lugli Luiz Roberto Padula 

4- Maria Cristina M. Citrangulo Elis Regina Del Buono 

5- Maria Inês ap. Ellero x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

6- Marisa Lucila A. Catib x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
 
Paulo Sérgio Loli 
Presidente da Comissão Eleitoral 

          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 

GILBERTO DOMINGOS DA SILVA, portador do RG nº 33916105x, aprovado no 

Concurso Público de Edital nº 001/2017, para o cargo de Professor de Educação 

Física, 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, 31 de outubro de 2019. 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  

 
 

          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 

LEONARDO AFONSO DE GODOY FERREIRA, portador do RG nº 476463907, 

aprovado no Concurso Público de Edital nº 001/2019, para o cargo de Gari, 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, 31 de outubro de 2019. 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  

 
 

          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 

MONICA SILVEIRA ALVES BARROSO, portadora do RG nº 138659758, 

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, 31 de outubro de 2019. 

JAMES AP. DE GODOI 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS  

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
ATA DA TRIGÉSIMA TER-

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

Aos vinte e um dias do 
mês de outubro, 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, nº 630, 
Centro de Convenções “Circui-
to das Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, e secre-
tariando os trabalhos o verea-
dor José Aparecido Orlandi – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, sua 
33ª Sessão Ordinária, da 03ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Legis-
latura, com a presença dos ve-
readores Edson B. O. Marquezi-

ni, Eduardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono; com a ausência do 
vereador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a presen-
te sessão. Em seguida convidou 
a todos, para juntos, rezarem o 
Pai-Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foram lidas, 
discutidas, votadas e aprova-
das, por unanimidade (09 vo-
tos), as seguintes atas: 1) ata da 
32ª sessão ordinária, da 03ª ses-
são legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, realizada em 14 de outubro 
de 2019 e, 2) ata da 28ª sessão 
extraordinária, da 03ª sessão le-

gislativa, da 17ª Legislatura, rea-
lizada em 14 de outubro de 
2019. EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: - EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA. A CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, por seu Presidente e 
pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e Or-
çamento, faz saber que será re-
alizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no 
dia 05 de novembro de 2019, 
terça-feira, às 15:00 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal 
de Serra Negra, instalada 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 n.º 095/2019, de 
autoria do Poder Executivo Mu-

nicipal, que estima a receita e 
fixa a despesa do Município de 
Serra Negra para o exercício de 
2.020 – “Orçamento Público 
Municipal para 2.020” – “LOA”. 
Serra Negra, 08 de outubro de 
2019. Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP. Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento. - Ofí-
cio nº 060/19 do SERPREV – Ser-
viço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de Ser-
ra Negra, encaminhando para 
apreciação, nos termos do inci-
so X, do artigo 33, da Lei Munici-
pal nº 2612/2001, os Balancetes 
de Despesa e Receita, junta-
mente com os boletins de Caixa 
do FRAP (Fundo de Reservas de 
Aposentadorias e Pensões) e 
FAS (Fundo de Assistência à 
Saúde), referente ao mês de se-
tembro de 2019. - E-mail da Câ-
mara dos Deputados – Consul-
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toria de Orçamento e 
Fiscalização Financeira, infor-
mando os recursos do Orça-
mento da União destinado ao 
Município de Serra Negra, refe-
rentes às áreas de competência 
federal, nas várias áreas de atu-
ação, repassado ao Município 
de Serra Negra/SP, no mês de 
setembro de 2019, o importe de 
R$ 1.758.018,69 (um milhão, se-
tecentos e cinquenta e oito mil, 
dezoito reais e sessenta e nove 
centavos), totalizando, no perí-
odo de janeiro/2019 a setem-
bro/2019, o valor de R$ 
18.637.771,15 (dezoito milhões, 
seiscentos e trinta e sete mil, se-
tecentos e setenta e um reais e 
quinze centavos). - Ofício nº 
1088 / 2019 / REGOVJD - Repre-
sentação Gerência Executiva de 
Governo Jundiaí/SP. Assunto: 
Comunicação de Liberação de 
Recursos. Atendendo ao dis-
posto no artigo 1º da Lei nº 
9.452, de 20 de março de 1997, 
notificamos V. Exª, para conhe-
cimento e providências cabí-
veis, a liberação de recursos fi-
nanceiros em 16/10/2019, no 
valor de R$ 516.685,00 (qui-
nhentos e dezesseis mil e seis-
centos e oitenta e cinco reais), 
destinados a esse Município, 
referentes à parcela do Contra-
to de Financiamento nº 
0518640-18/2019, assinado em 
14/02/2019, no âmbito do Pro-
grama FINISA, Modalidade FINI-
SA - DESPESA DE CAPITAL. Res-
peitosamente, Representação 
Gerência Executiva de Governo 
Jundiaí/SP. - Ofício nº 0117/2019 
– ALSP-VB – Gabinete da Depu-
tada Estadual Valéria Bolsonaro, 
agradecendo os votos de con-
gratulações a aplausos apresen-
tados através do requerimento 
nº 312/2019, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buo-
no, em virtude de sua visita rea-
lizada no dia 22 de abril de 2019 
no Município de Serra Negra/SP, 
ocasião em que visitou várias 
entidades e órgãos públicos. - 
Ofício CGC-SEB nº 1333/2019 – 
do Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo – Cartório do 
Gabinete do Conselheiro Sid-
ney Estanislau Beraldo, encami-
nhando, para conhecimento, 
cópias do inteiro teor das deci-
sões da E. Primeira Câmara, 
Sessão de 09/04/2019, e do E. 
Tribunal Pleno, Sessão de 
21/08/2019, exaradas no Proces-
so TC-A-010535/026/94. - Ofício 
C.CCM nº 1614/2019 – do Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo – Cartório da Conselheira 

Cristiana de Castro Moraes, en-
caminhando, para conheci-
mento, cópias do inteiro teor 
das decisões da E. Primeira Câ-
mara, publicada no DOE de 
13/07/2016, e do E. Tribunal Ple-
no, publicada no DOE de 
16/03/2019, exaradas nos autos 
do processo TC-1620/003/12. - 
Ofício SEGOV nº 00823/2019 – 
Gabinete do Prefeito do Municí-
pio de Jaguariúna/SP, Márcio 
Gustavo Bernardes Reis, agra-
decendo os votos de congratu-
lações a aplausos apresentados 
através do requerimento nº 
746/2019, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, em 
virtude da realização da tradi-
cional festa Jaguariúna Rodeo 
Festival/2019, realizada no Mu-
nicípio de Jaguariúna/SP. - Ofí-
cio MB nº 01002/2019 – SP – Ga-
binete do Deputado Estadual 
Mauro Bragato, encaminhando 
cópia do ofício enviado ao Se-
cretário de Estado de Turismo, 
Sr. Vinicius Lummertz, solicitan-
do a possibilidade de reavaliar e 
revisar os valores dos recursos 
financeiros repassados pelo DA-
DETUR. – Convite do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, para participar das ativi-
dades do INTERPOJ – Instituto 
Internacional de Estudos de Po-
lítica Judiciária, a realizar-se no 
dia 29 de outubro de 2019, ter-
ça-feira, a partir das 10 horas, no 
Fórum Clóvis Beviláqua, situa-
do na Praça Barão do Rio Bran-
co, nº 71, Centro, Serra Negra/
SP. - Correspondências recebi-
das no período de 15 a 21 de 
outubro de 2019. MENSAGENS E 
PROJETOS DO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL: - Mensagem 
nº 083/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 100/2019, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor 
de R$ 210.000,00 (duzentos e 
dez mil reais), que será destina-
do para a realização de serviços 
com iluminação pública. As 
despesas decorrentes do pre-
sente crédito suplementar se-
rão suportadas por conta do ex-
cesso de arrecadação a ser 
verificado no exercício, motiva-
do pela Contribuição de Ilumi-
nação Pública – CIP. - Mensa-
gem nº 084/2019, 
encaminhando o projeto de lei 
nº 101/2019, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), que 
será destinado à Assistência 
Farmacêutica. As despesas de-
correntes do presente crédito 

especial serão suportadas por 
conta do excesso de arrecada-
ção, motivado pela transferên-
cia de recursos da Secretaria de 
Estado da Saúde, através de In-
dicação Parlamentar, Convênio 
nº 166/2019, apresentada pelo 
Deputado Estadual Edmir Che-
did. - Mensagem nº 085/2019, 
encaminhando o projeto de lei 
nº 102/2019, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta 
mil reais), que será destinado à 
Associação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra – 
Hospital Santa Rosa de Lima. As 
despesas decorrentes do pre-
sente crédito especial serão su-
portadas por conta do excesso 
de arrecadação, motivado pela 
transferência de recursos do Mi-
nistério da Saúde – Incremento 
Temporário do Limite Financei-
ro da Assistência de Média e 
Alta Complexidade – MAC, atra-
vés de Emenda Parlamentar nº 
28150005/2019, intermediada 
pelo Deputado Federal Ricardo 
Izar Júnior. Todos os documen-
tos ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Diretora. 
Em seguida, foi proferida a leitu-
ra das INDICAÇÕES: Indicação 
nº 936/2019, de autoria do vere-
ador  Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de cimentar o piso do ponto 
de ônibus localizado na Rua Dir-
ceu Thomazelli Guidetti, Lotea-
mento Alto das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 937/2019, 
de autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de rea-
lizar todos os reparos necessá-
rios no teto do ponto de ônibus 
localizado no final da Rua Basí-
lio de Godoi Moraes, Loteamen-
to Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 938/2019, 
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 
recapeado e consertado os des-
níveis de parte da Rua Monse-
nhor Manzini, no trecho que se 
inicia na Rua Coronel Pedro 
Penteado até a Rua Luiz Rielli 
(Rua do Sapo), vez que o referi-
do trecho há anos está cheio de 

desníveis, imperfeições e bura-
cos, estando difícil trafegar no 
referido local. Indicação nº 
939/2019, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de instalar câme-
ras de monitoramento em pon-
tos estratégicos do município 
de Serra Negra, visando aprimo-
rar a segurança pública em nos-
sa cidade. Indicação nº 
940/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de realizar limpeza geral e 
corte do mato na Rua Ana Ma-
cedo, Loteamento Residencial 
Serra Negra. Indicação nº 
941/2019, de autoria do verea-
dor  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 
Guerreiro Neto, localizada no 
Loteamento Belvedere do 
Lago. Indicação nº 942/2019, de 
autoria do vereador  Renato Pin-
to Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-
tente no sentido de realizar ope-
ração tapa buracos nas ruas dos 
seguintes Loteamentos: - Nova 
Serra Negra, - Nossa Senhora de 
Lourdes, - Parque Residencial 
das Posses, - Suiza Park,  - Portal 
dos Brotos,  - Alto das Palmei-
ras,  - Colina dos Ipês,  - Resi-
dencial Serra Negra, - Parque 
Fonte São Luiz, - Refúgio da Ser-
ra Indicação nº 943/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem colo-
cadas as placas de denomina-
ção de todas as ruas existentes 
no Bairro dos Rodrigues, Serra 
Negra/SP, vez que está havendo 
muita dificuldade de serem lo-
calizados os endereços naquele 
bairro. Indicação nº 944/2019, 
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 
realizada a limpeza das calhas 
das escolas municipais, reparti-
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ções públicas e demais prédios 
públicos, evitando o entupimen-
to das calhas. Indicação nº 
945/2019, de autoria do verea-
dor  Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de aumentar o espaço do leito 
carroçável (alargar) toda a ex-
tensão da Rua Sebastião Leme 
de Godoi, Loteamento Chave 
Preta, Serra Negra/SP. Em segui-
da, o Exmo. Sr. Presidente deter-
minou o encaminhamento das 
indicações aos setores compe-
tentes para, dentro do possível, 
serem adotadas as medidas ca-
bíveis. Não havendo nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. REQUE-
RIMENTOS DE CONGRATULA-
ÇÕES E APLAUSOS. Requeri-
mento nº 801/2019, de autoria 
do vereador  Edson B.O Marque-
zini, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
competente e dedicada PRO-
FESSORA GISELE FLAVIA GIA-
CHETTO, pelo excelente traba-
lho realizado ao longo de sua 
carreira profissional, de modo a 
se tornar “professora referên-
cia” de um de seus ex-alunos. 
Vale ser ressaltado que o emo-
cionante reencontro entre a Pro-
fessora Gisele e seu ex-aluno 
ocorreu durante programa de 
televisão exibido no dia 12 de 
outubro de 2019, no canal SBT, 
onde a homenageada recebeu 
vários elogios por sua magnífica 
carreira profissional de Profes-
sora. Parabéns pelo grande 
exemplo profissional, desejan-
do que Deus continue lhe aben-
çoando hoje e sempre! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à homenagea-
da e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (08 
votos). Para constar, o vereador 
Renato Pinto Giachetto se abs-
teve de proferir seu voto, tendo 
em vista que a homenageada se 
trata de sua esposa. Requeri-
mento nº 802/2019, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com os 
integrantes da EQUIPE VENTOS 
SERRANOS, que no último dia 
06 de outubro participaram de 
corridas nas cidades de Campi-
nas e Limeira. Parabéns pelo 
empenho e por representarem 

muito bem o Município de Serra 
Negra/SP!  Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos atletas homenagea-
dos: Paulo Machado, Danilo Mo-
rais e Carla Carvalho - partici-
pantes da 36ª Corrida 
Integração; Marcelo Dias, Rob-
son Borin, Izaneide Clemente 
(1º lugar na sua faixa etária), 
Mariana Batista (4º lugar na sua 
faixa etária) e Adriana Plácido  
(3º lugar da sua faixa etária) - 
participantes da Corrida de Li-
meira, bem como ao treinador 
Darli Ramalho. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Reque-
rimento nº 803/2019, de autoria 
do vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos pelos 40 anos 
de casados do casal EMMA-
NUEL MARQUES GREGORIO e 
ESPOSA, comemorados recen-
temente, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal exem-
plo de amor companheirismo 
para toda nossa sociedade.  
Que Deus continue abençoan-
do o casal! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao casal homenageado, 
aos filhos e aos seus familiares. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
804/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pelos 20 anos de casa-
dos do casal GABRIELA CIAM-
BELLI e LEANDRO FORNARI 
ROQUE, comemorados recen-
temente, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal exem-
plo de amor companheirismo 
para toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado e aos 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 805/2019, de au-
toria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com a 
experiente Professora CLEIDE 
GAMBETA SIGOLO, pelos rele-
vantes e excelentes serviços 
prestados na área da Educação 
no Município de Serra Negra ao 
longo de décadas de trabalho, 
sempre com muita dedicação e 

empenho, tratando-se de uma 
Mulher e Professora de grande 
valor e pulso firme, que traba-
lhou incansavelmente durante 
anos educando e ensinando 
nossas crianças, de modo que a 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra reconhece e parabeniza 
esta abnegada profissional e 
certamente o município de Ser-
ra Negra se orgulha de tê-la tido 
como Professora. Parabéns pelo 
grande exemplo e profissiona-
lismo demonstrado ao longo 
dos anos, como também pela 
inestimável contribuição para o 
desenvolvimento do município 
de Serra Negra. Parabéns tam-
bém pela merecida aposenta-
doria!  Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
à homenageada, aos seus fami-
liares, à Secretaria Municipal da 
Educação e do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
806/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pelos 12 anos de casa-
dos - Bodas de Marfim - do casal 
REGIANE POLETO e EDMILSON 
FORNER, comemorados recen-
temente, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal exem-
plo de amor companheirismo 
para toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal!  Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado e aos 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 807/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pela 
recente inauguração da LOJA 
BEATRIZ MISTRELLO, situada 
na Rua Coronel Pedro Penteado, 
número 730, Centro, Serra Ne-
gra/SP, em um local muito bem 
estruturado e localizado, dese-
jando muito sucesso! Parabéns 
pelos excelentes trabalhos reali-
zados no Município de Serra Ne-
gra, em prol de toda a popula-
ção! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
à homenageada, extensivo a to-
dos os colaboradores. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 808/2019, de 
autoria do vereador Leonel 

Franco Atanázio, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para 
com os organizadores e partici-
pantes da 2ª CORRIDA E CAMI-
NHADA DE RUA DE SERRA NE-
GRA, realizada no último dia 13 
de outubro de 2019, evento em 
prol do Lar dos Velhinhos São 
Francisco de Assis.  Parabéns 
pela iniciativa de todos os envol-
vidos pela dedicação, organiza-
ção e brilhantismo que conduzi-
ram o evento! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos organizadores e par-
ticipantes, bem como à Presi-
dente do Lar dos Velhinhos São 
Francisco de Assis, senhora Ma-
ria Aparecida Dalari Guirelli. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
809/2019, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a PROFES-
SORA TEREZINHA MORAIS RI-
BEIRO, pelo transcurso do Dia 
do Professor, ocorrido no dia 15 
de outubro, parabenizando pe-
las relevantes funções na área 
da educação, colaborando 
imensamente para o desenvol-
vimento do nosso Município e 
de nossa Nação. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenageada. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
810/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pelos 16 anos de casa-
dos do casal ANDREIA LOPES e 
OSMAR LOPES, 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 abenço-
ando o casal!  Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao casal homenageado, 
aos seus filhos e aos demais fa-
miliares. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 811/2019, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com todos 
os integrantes da CORPORA-
ÇÃO MUSICAL FANJOV, por te-
rem conquistado o Campeona-
to Estadual Paulista de Fanfarras 
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e Bandas, realizado no municí-
pio de Quatá/SP, no dia 
20/10/2019, trazendo mais de 10 
(dez) troféus em diversas cate-
gorias para o nosso Município.  
Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à Cor-
poração Musical Fanjov, na pes-
soa de seu Presidente - Arioval-
do Cardoso Fiorante, a todos os 
seus Diretores, extensivo a to-
dos os seus dedicados integran-
tes, alunos, pais de alunos e aos 
demais colaboradores da Fan-
jov. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requerimento 
nº 812/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com os proprietá-
rios da “DONNA JANA CONFEI-
TARIA”, conceituada empresa 
que é um ícone de trabalho e 
desenvolvimento de nossa ci-
dade, investindo a cada dia 
para o progresso do nosso mu-
nicípio, sempre se preocupan-
do em proporcionar o melhor 
atendimento aos seus clientes. 
Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos ho-
menageados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). RE-
QUERIMENTOS DE PESAR: Re-
querimento nº 813/2019, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Geraldo Geneu dos San-
tos. Requerimento nº 814/2019, 
de autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo falecimen-
to do senhor Pedro Lopes. Re-
querimento nº 815/2019, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da 
senhora  Maria Aparecida Bahu 
Belardin. Requerimento nº 
816/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor José Cabrei-
ra Fernandes. Requerimento nº 
817/2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Antonietta 
Rosati Perez Cano. Requeri-
mento nº 818/2019, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação 

em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor 
Armando de Salvi. Requerimen-
to nº 819/2019, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Adirson Carlos Fratta Ferro. Re-
querimento nº 820/2019, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Agnaldo de Mello. Re-
querimento nº 821/2019, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da 
senhora Dorli Aparecida Barbo-
sa.  Os requerimentos de pesar 
são de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Presi-
dente, determinando fosse ofi-
ciado às famílias enlutadas. 
ORADORES: usaram da palavra 
os vereadores Roberto Sebas-
tião de Almeida, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Edson B. O. Mar-
quezini e Ricardo Favero 
Fioravanti. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Expe-
diente, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, verificou-
-se estarem presentes os verea-
dores Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, passou-se à discus-
são e à votação dos projetos 
constantes da pauta. I – Discus-
são e votação única do projeto 
de decreto legislativo nº 
08/2019, de autoria do vereador 
Edson B. O. Marquezini, que 
concede o Título de Mérito Hu-
manitário e Filantrópico “Nel-
son Marchi Menegatti” ao se-
nhor LUCILLO MARCHI. 
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 (10 votos). II – Discus-
são e votação única do projeto 
de decreto legislativo nº 
09/2019, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que 
concede o “Título Honorífico de 

Cidadão Serrano” ao senhor IS-
LAN DONISETE DA SILVA. Pri-
meiramente foi proferida a lei-
tura do parecer elaborado pela 
Comissão de Justiça e Redação. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). III – Discussão e vo-
tação única do projeto de de-
creto legislativo nº 12/2019, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que concede o 
“Título Honorífico de Cidadão 
Serrano” ao senhor WILLIAM 
MICHAEL MACINA. Primeira-
mente foi proferida a leitura do 
parecer elaborado pela Comis-
são de Justiça e Redação. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). IV – Discussão e votação 
única do projeto de decreto le-
gislativo nº 13/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que concede o “Título 
Honorífico de Cidadã Serrana” 
à senhora doutora JULIANA MA-
RIA FINATI. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). 
V – Discussão e votação única 
do projeto de decreto legislativo 
nº 15/2019, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que concede o “Título Honorífi-
co de Cidadão Serrano” ao se-
nhor NICOLA MARCOTRIGGIA-
NO. 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 (10 votos). VI – Dis-
cussão e votação única do 
projeto de decreto legislativo 

nº 16/2019, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que concede o “Título Ho-
norífico de Cidadão Serrano” 
ao senhor JAIME BUENO DE 
OLIVEIRA. Primeiramente foi 
proferida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Não havendo mais ne-
nhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
nenhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a presença 
de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a pró-
xima sessão ordinária, que em 
virtude do Feriado do “Dia do 
Funcionário Público”, será re-
alizada no dia 29 de outubro 
de 2019, terça-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada a 
presente sessão às 21h53min. 
Para constar eu, (a) vereador 
José Aparecido Orlandi, Secre-
tário da Mesa Diretora, mandei 
lavrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando facul-
tada a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão en-
contra-se registrada em áudio 
e vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara 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-.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
 DE SERRA NEGRA

   A CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, por seu Presi-
dente e pelo Presidente da Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento, faz saber que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no 
dia 05 de novembro de 2019, terça-feira, às 15:00 horas, no Plená-
rio da Câmara Municipal de Serra Negra, instalada na Rua Nossa 
Senhora do Rosário, nº 630, Centro de Convenções “Circuito das 
Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será analisado, ava-
liado e discutido o projeto de lei n.º 095/2019, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Serra Negra para o exercício de 2.020 – “Orçamento 
Público Municipal para 2.020” – “LOA”. 

 
Serra Negra, 08 de outubro de 2019.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento


