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Depois de 
um longo dia de 
trabalho, o can-
saço vinha sobre 
os ombros do Sr. 
Adão. Já era iní-
cio da noite, e até 
chegar em casa, o 

caminho já trazia 
paz ao seu cor-
po cansado. Sua 
maior preocupa-
ção não eram os 
poucos metros 
que o separavam 
do conforto do lar 

e do aconchego 
da família, mas 
a escuridão que 
avançava sobre a 
estrada, enquan-
to o sol declinava 
atrás da monta-
nha.

Grupo Amor 
Perfeito realiza di-
versas atividades 
com gestantes e 
seus familiares, 

com o objetivo de 
trazer mais tran-
quilidade às futu-
ras mamães no 
que diz respeito à 

gravidez, ao mo-
mento do parto e 
os cuidados neces-
sários que se deve 
ter com os bebês.

Futuras mamães de Serra Negra são 
acolhidas pelo Grupo Amor Perfeito

Tendo sua 
inauguração par-
cial no segundo 
semestre do ano 
passado, o Parque 
Fonte Santo Agos-

tinho está em fase 
final do seu proje-
to de paisagismo 
e recuperação 
completa. O va-
lor total da obra é 

de R$ 256.776,17 
(Duzentos e cin-
quenta e seis mil, 
setecentos e se-
tenta e seis reais e 
entavos)

Fonte Santo Agostinho 
completa reforma nos 

próximos meses

Com o in-
tuito de reduzir o 
número de casos 
de doenças bu-
cais, as secreta-
rias municipais de 

Saúde e Educação 
e Cultura realizam 
uma força-tarefa 
conjunta com foco 
na prevenção, em 
alunos da rede pú-

blica de ensino. O 
programa Saúde 
na Escola atende 
crianças e jovens 
de 04 meses a 17 
anos de idade.

Equipe de Saúde Bucal faz 
orientação sobre prevenção de 
doenças em escolas municipais

Recém-assu-
mido o comando 
do posto do Corpo 
de Bombeiros do 
município de Serra 

Negra - SP, perten-
cente a Amparo 
- SP, o tenente Ra-
fael Rangel Torres 
apresentou-se ao 

chefe do Executivo 
Municipal serrano 
na tarde da última 
terça-feira (26).
chefe de gabinete.

Novo tenente do Corpo de 
Bombeiros local é apresentado

Moradores do bairro dos Leaes 
são recebidos no gabinete
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 Grupo Amor Perfeito 
realiza diversas atividades 
com gestantes e seus familia-
res, com o objetivo de trazer 
mais tranquilidade às futuras 
mamães no que diz respeito 
à gravidez, ao momento do 
parto e os cuidados necessá-
rios que se deve ter com os 

bebês.
Palestras e treinamen-

tos com diversos profissio-
nais são disponibilizados de 
maneira totalmente gratuita 
à toda a população serrana, 
além de atendimento médi-
co, obstétrico, nutricional, 
odontológico e psicológico. 

Uma equipe multi-
disciplinar formada por 
ginecologista obstetra, mé-
dico clínico, enfermeira e 
assistente social, atende às 
mulheres e suas famílias, ti-
rando dúvidas e realizando 
exames, do primeiro ao úl-
timo mês de gestação, uma 

vez por mês, e, ao final do 
programa, as mamães ga-
nham um kit de cuidados 
para o bebê. Após o parto, 
o acompanhamento conti-
nua, inclusive com auxílio 
de um pediatra que cuidará 
da criança recém-nascida. 

Em fevereiro, a USF do 
Alto das Palmeiras recebeu 
a dra. Tássia, cirurgiã den-
tista, que apresentou a pa-
lestra com o tema “A Saúde 
do Bebê Começa na Barriga 
da Mãe”, com a participação 
das gestantes atendidas pela 
unidade.

É importante a parti-
cipação de todas as mulhe-
res grávidas do município 
no Grupo Amor Perfeito, e 
também de todos que as 
ajudarão a cuidar da crian-
ça, já que a tarefa é conjun-
ta, de toda a família, desde 
a gravidez, passando pelo 
momento do parto, da ama-
mentação, da alimentação 
e cuidados gerais com o re-
cém-nascido.

Para se inscrever, as 
interessadas devem procurar 
qualquer Unidade de Saúde 
da Família e realizar o ca-
dastro para participar.  Mais 
informações: (19)3892-8000.

Futuras mamães de Serra Negra são 
acolhidas pelo Grupo Amor Perfeito 

Tendo sua inauguração 
parcial no segundo semestre 
do ano passado, o Parque Fon-
te Santo Agostinho está em fase 
final do seu projeto de paisagis-
mo e recuperação completa. 
O valor total da obra é de R$ 
256.776,17 (Duzentos e cinquen-
ta e seis mil, setecentos e seten-
ta e seis reais e entavos).

Nessa etapa, a Secretaria 
de Obras e Infraestrutura prepa-
ra a recuperação da roda d’água 
e do monjolinho, além do lago 
central, da ponte e do deck, to-
talmente reestilizado, com perfil 
amadeirado, para um ambiente 
mais aconchegante, romântico 

e familiar. Atrás da fonte, um 
portão será instalado para evitar 
a passagem de pessoas impedi-
das de trânsito

Após a conclusão das 
obras, turistas que passeiam 
pelo parque terão a oportuni-
dade de registrar imagens de 
ambientes diferentes e reno-
vados. Já a população local po-
derá servir-se da fonte de água, 
limpa e cristalina, protegida por 
uma estrutura de calçamento 
antibactericida com aditivo hi-
drófugo, que será construído na 
parte de trás, com o objetivo de 
evitar a contaminação da mina 
natural.

Fonte Santo Agostinho completa 
reforma nos próximos meses
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Com o intuito de re-
duzir o número de casos de 
doenças bucais, as secre-
tarias municipais de Saú-
de e Educação e Cultura 
realizam uma força-tarefa 
conjunta com foco na pre-
venção, em alunos da rede 
pública de ensino. O progra-
ma Saúde na Escola atende 
crianças e jovens de 04 me-
ses a 17 anos de idade.

As visitas com orien-
tações ocorrem desde 2017, 
e já atenderam mais de 4,7 
mil estudantes. Cada equi-
pe fica responsável por uma 
escola, entrando em conta-
to com a direção, agendan-
do uma data e selecionando 
o tema a ser desenvolvido 
com os alunos.

“É importante termos 
nosso foco na saúde. Os ga-

nhos com a prevenção de 
toda e qualquer doença são 
imensos, e dizem respeito a 
todos nós. 

A economia e o con-
sequente bom uso do di-
nheiro público é parte desse 
esforço, já que a prevenção 
é mais barata que um tra-
tamento, especialmente 
quando falamos de casos 
mais avançados”, diz a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Serra Negra - SP.

As palestras e avalia-
ções, que já estão ocorren-
do neste início de ano, pas-
sam pelas unidades:

EMEB MARIA DE LOURDES 
TABORDA
EMEB PROFESSORA MARIA 
APARECIDA BICUDO G DA 
SILVA

EMEB PROFESSORA ZAIRA 
ANTUNES FRANCHI
EMEB DR. GERALDO LEMOS 
DE FARIA
EMEB PROF DURVAL DE 

PAULA CHAGAS
EMEB ALBINO BRUNHA-
RA
EMEB MARIA LÚCIA S S 
DE AZEVEDO
EMEB ALZIRA SILVEIRA 
PALMA E SILVA
EMEB PROFESSORA 
ARACY PATRICIO
EMEB PROF ARACY SO-
DRÉ MARCHI
EMEB PROFESSORA HAY-
DEE K PADULA
EMEB PROFESSORA RO-
SALBA PERONDINI SALO-
MÃO
EMEB PROFESSORA PRIS-
CILA SALZANO CORDEI-
RO BRISOLLA

EMEB DORACI RAMALHO 
SILINGARDI
EE PROFESSORA NAIR DE 
ALMEIDA

Equipe de Saúde Bucal faz orientação sobre 
prevenção de doenças em escolas municipais

Recém-assumido o co-
mando do posto do Corpo de 
Bombeiros do município de Ser-
ra Negra - SP, pertencente a Am-
paro - SP, o tenente Rafael Rangel 
Torres apresentou-se ao chefe 
do Executivo Municipal serrano 
na tarde da última terça-feira 
(26). No encontro estiveram pre-
sentes também o capitão Rodri-
go Barazza de Paula, comandan-
te do Subgrupamento da região 

de Bragança Paulista - SP, e o 
sub-tenente Douglas Garcia de 
Toledo, que comanda a base de 
bombeiros local, além do chefe 
de gabinete.

Os militares solicitaram a 
cessão de funcionários especia-
lizados em pintura predial para a 
reforma da sede dos bombeiros, 
localizada à avenida Juca Preto, 
no Bairro das Palmeiras. A corpo-
ração foi agraciada nas últimas 

semanas com a doação de todo 
o material para a pintura, porém 
não possui funcionários aptos 
para exercer o trabalho, sendo 
necessário o apoio da prefeitura.

Além desse, outros pe-
didos foram feitos pelos repre-
sentantes da instituição. Entre 
eles, a compra de veículos para 
a melhoria dos trabalhos. A rei-
vindicação será encaminhada 
pela prefeitura a parlamentares 

estaduais e federais, que, por 
meio de emendas, possam des-
tinar recursos financeiros para 
a aquisição do automóvel de 
suporte.

Segundo os participantes, 
a reunião foi de extrema impor-
tância, já que foi possível de-
monstrar ao governo municipal 
as atividades realizadas pela cor-
poração na prestação de serviço 
à toda a população

Novo tenente do Corpo de 
Bombeiros local é apresentado
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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

Farmácia de Plantão - Março 2019 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Serrana 
2 Sábado Popular 
3 Domingo Central 
4 Segunda-feira Vip 
5 Terça-feira Rubi 
6 Quarta-feira Danilo 2 
7 Quinta-feira Virginia 
8 Sexta-feira São Luiz 
9 Sábado São Jose 
10 Domingo Danilo 
11 Segunda-feira Serrana 
12 Terça-feira Popular 
13 Quarta-feira Central 
14 Quinta-feira Vip 
15 Sexta-feira Rubi 
16 Sábado Danilo 2 
17 Domingo Virginia 
18 Segunda-feira São Luiz 
19 Terça-feira São Jose 
20 Quarta-feira Danilo 
21 Quinta-feira Serrana 
22 Sexta-feira Popular 
23 Sábado Central 
24 Domingo Vip 
25 Segunda-feira Rubi 
26 Terça-feira Danilo 2 
27 Quarta-feira Virginia 
28 Quinta-feira São Luiz 
29 Sexta-feira São Jose 
30 Sábado Danilo 
31 Domingo Serrana 
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Depois de um longo dia 
de trabalho, o cansaço vinha 
sobre os ombros do Sr. Adão. 
Já era início da noite, e até 
chegar em casa, o caminho já 
trazia paz ao seu corpo can-
sado. Sua maior preocupação 
não eram os poucos metros 
que o separavam do confor-
to do lar e do aconchego da 
família, mas a escuridão que 
avançava sobre a estrada, en-
quanto o sol declinava atrás 
da montanha. Os ponteiros 
do relógio apontavam oito 
horas da noite, e seus olhos 
mal podiam enxergar o cami-
nho à sua frente. Somente ao 
abraçar a maçaneta da porta 
suas mãos paravam de tre-
mular. Em 2018, ele e outros 
moradores do bairro dos Lea-
es, reuniram-se para solicitar 
à prefeitura a instalação da 
rede de iluminação elétrica 
no bairro. 

O pedido foi atendido, 
e diversos setores da muni-

cipalidade se prontifi-
caram a corresponder 
ao anseio da população 
daquela localidade. O 
setor de iluminação, 
pertencente à Secreta-
ria Municipal de Obras, 
entrou em contato com 
a Companhia Paulista 
de Força e Luz, a CPFL, 
e apresentou um proje-
to técnico para a execu-
ção dos serviços. 

As obras tiveram 
início logo na sequên-
cia, e ao final do pri-
meiro mês de 2019, a 
extensão de rede e a ilu-
minação pública foram 
os motivos de gratidão 
que ocupavam os sorri-
sos dos três moradores 
do bairro, que visitaram 
o gabinete do prefeito 
na última semana. Davy Ra-
mos, Antônio Baldo e Antônio 
Adão de Moraes, contaram 
que, agora, muitas residên-

cias dos Leaes têm entrada 
padrão de energia elétrica, e 
“a rua tem luz! Graças ao ser-
viço realizado”.

Sr. Adão já não precisa 

mais temer o escuro: agora, 
mesmo com o tardar do dia, 
ele segue em direção ao des-
canso do lar, em segurança e 
por vias iluminadas.

Moradores do bairro dos Leaes 
são recebidos no gabinete

Da esq. para dir., Davy Ramos, Antônio Baldo e Antônio 
Adão de Moraes, moradores do bairro dos Leaes

Os preparativos para o 
carnaval estão chegando ao 
fim. Os locais que receberão 
os eventos estão passando 
pelos últimos ajustes. Praças 
e parques, Conjunto Aquá-
tico, Avenida Laudo Natel 
além de vias públicas cen-

trais estão recebendo cuida-
dos especiais, como limpeza 
e lavagem do chão, pinturas 
em guias, gramado e árvores 
aparados.

Ao longo da semana, 
equipes da Secretaria Munici-
pal de Serviços Municipais es-

tão espalhadas por toda a ci-
dade realizando os trabalhos 
para receber os foliões com 
comodidade e segurança.

As faixas indicativas de 
mudança de trânsito e esta-
cionamento também foram 
instaladas em pontos estraté-

gicos, a fim de facilitar o per-
curso daqueles que se des-
locarão com automóvel pelo 
município nos quatro dias de 
feriado.

Serra Folia 2019
Com uma programa-

ção recheada de atrações 
para todas as idades, o carna-
val em Serra Negra - SP é con-
siderado um dos mais impor-
tantes eventos do calendário 
anual do Circuito das Águas. 
Com eventos na Praça Ses-
quicentenário (Vila Cervejei-
ra e Praça de Alimentação), 
na Avenida Laudo Natel, na 
Praça João Zelante e no Con-
junto Aquático Municipal, o 
feriado promete muita diver-
são e alegria para serranos e 
turistas.

Toda a programação 
você confere no site oficial da 
prefeitura: www.serranegra.
sp.gov.br

Carnaval 2019: últimos detalhes



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 1º de março de 2019 - Ano VIII - n.º 633
06



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 1º de março de 2019 - Ano VIII - n.º 633
07

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 4.151 de 19 de fevereiro de 2019

Projeto de Lei no 30 / 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$ 222.857,14 (duzentos 
e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quator-
ze centavos), que será destinado a obras de infraestrutura, pa-
vimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais das Ruas 
das Margaridas, Savério Gárgaro e das Orquídeas, localizadas 
no Loteamento Jardim do Salto I, neste Município.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verificado 
no exercício, motivado pela transferência de recursos do Go-
verno Federal.
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, 
19 de fevereiro 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 4.152 de 19 de fevereiro de 2019
Projeto de Lei no 31 / 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$ 270.476,19 (duzentos 
e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove 
centavos), que será destinado a obras de infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica das Ruas Dr. Raul Renato Cardozo de Mello 
Tucunduva e Carlos Ungaratto, localizadas no Loteamento Jar-
dim Placidolândia.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verificado 
no exercício, motivado pela transferência de recursos do Go-
verno Federal.
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, 
19 de fevereiro 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 4.153 de 19 de fevereiro de 2019
Projeto de Lei no 32 / 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$ 911.877,39 (novecen-
tos e onze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove 
centavos), que será destinado a obras de reforma e revitaliza-
ção de praças deste município.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verificado 
no exercício, motivado pela transferência de recursos do Go-
verno Federal.
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, 
19 de fevereiro 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 4.154 de 19 de fevereiro de 2019
Projeto de Lei no 33 / 2019

Autoria do Vereador Edson B. O. Marquezini

(Dá denominação a Próprio Público – Parque das Fontes Oni-
valdo Fazani Borboni e dá outras providências) 

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o O Complexo Turístico localizado na Avenida Deputado 
Romeu de Campos Vergal, Centro, Serra Negra/SP, composto 
pela concha acústica, um mirante, uma praça com espelho 
d’água e a nascente das Fontes dos Italianos e São Carlos, pas-
sa a denominar-se “PARQUE DAS FONTES ONIVALDO FAZANI 
BORBONI”.
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confec-
ção da placa indicativa respectiva da referida denominação.
Art. 3o As despesas decorrentes com a execução da presente 
Lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vi-
gente, suplementadas se necessário.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 
1o, da Lei Municipal no 2.848, de 20 de março de 2004.
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Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
19 de fevereiro 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 4.155 de 26 de fevereiro de 2019
Projeto de Lei no 28 / 2019

(Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de coopera-
ção com a União, por intermédio do Juízo da 134a Zona Eleito-
ral e consórcio de cooperação com os Municípios de Águas de 
Lindóia e Lindóia e a União, por intermédio do Juízo da 134a 
Zona Eleitora, e dá outras providências)

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 autorizado a celebrar convênio 
de cooperação com a União, por intermédio do Juízo da 134a 
Zona Eleitoral de Serra Negra - SP, tendo por objetivo disponibi-
lizar dotação orçamentária, a ser estipulada no convênio, para 
a instalação de Cartório Eleitoral no Município, compreenden-
do: ceder um prédio público ou efetuar a locação de imóvel 
particular em Serra Negra/SP para a realização dos serviços 
eleitorais, bem como o arquivo de documentos, processos e 
urnas eletrônicas do Juízo da 134a Zona Eleitoral da Comar-
ca de Serra Negra/SP, providenciar a manutenção e reforma 
do imóvel e prestar auxílio destinado às pessoas requisitadas 
e nomeadas para prestar serviços à Zona Eleitoral, durante a 
eleição e apuração dos votos.
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar consórcio 
de cooperação com os Municípios de Água de Lindóia e Lin-
dóia e a União, por intermédio do Juízo da 134a Zona Eleitoral 
de Serra Negra - SP, tendo por objetivo a colaboração de tudo 
quanto necessário para o estipulado no artigo 1o desta.
Art. 3o O convênio e o consórcio de que trata esta lei terão vi-
gência pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período.
Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
26 de fevereiro 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 4.156 de 26 de fevereiro de 2019
Projeto de Lei no 37 / 2019

Autoria do Vereador César Augusto Oliveira Borboni

(Dá denominação ao Parque situado às margens da Estrada 
Municipal Antonio Perli, Bairro das Posses, Serra Negra/SP – 
Parque Adib João Dib) 

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o O Parque situado às margens da Estrada Municipal An-
tonio Perli, Bairro das Posses, Serra Negra/SP, passa a denomi-
nar-se “PARQUE ADIB JOÃO DIB”.
Art. 2o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à confec-
ção da placa indicativa respectiva da referida denominação.
Art. 3o As despesas decorrentes com a execução da presente 
Lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vi-
gente, suplementadas se necessário.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
26 de fevereiro 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 4.867 de 19 de fevereiro 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 4.151, de 19 
de fevereiro de 2019,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de 
R$ 222.857,14 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cin-
quenta e sete reais e quatorze centavos), que será destinado 
a obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica e drenagem 
de águas pluviais das Ruas das Margaridas, Savério Gárgaro e 
das Orquídeas, localizadas no Loteamento Jardim do Salto I, 
neste Município.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verifi-
cado no exercício, motivado pela transferência de recursos do 
Governo Federal.
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, 
19 de fevereiro 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 4.868 de 19 de fevereiro de 2019

(Abre crédito adicional especial)
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
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ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.152, 
de 19 de fevereiro de 2019,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
270.476,19 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais e dezenove centavos), que será destinado a obras 
de infraestrutura e pavimentação asfáltica das Ruas Dr. Raul 
Renato Cardozo de Mello Tucunduva e Carlos Ungaratto, loca-
lizadas no Loteamento Jardim Placidolândia.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação a ser veri-
ficado no exercício, motivado pela transferência de recursos 
do Governo Federal.
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, 
19 de fevereiro 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 4.869 de 19 de fevereiro 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 4.153, 
de 19 de fevereiro de 2019,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
911.877,39 (novecentos e onze mil, oitocentos e setenta e sete 
reais e trinta e nove centavos), que será destinado a obras de 
reforma e revitalização de praças deste município.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação a ser veri-
ficado no exercício, motivado pela transferência de recursos 
do Governo Federal.
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, 
19 de fevereiro 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 4.870 de 20 de fevereiro de 2019

(Declara de utilidade pública uma área de terras situada com 
frente para a Travessa Renato Perondini, neste Município e dá 
outras providências)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, 
DECRETA:
Art. 1o Fica declarado de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial, uma área de terras com 81,59 
metros quadrados, situada com frente para a Travessa Rena-
to Perondini, a 20,61 metros da esquina com a Rua Frederico 
Domingues, neste Município, objeto da Matrícula no 14.033, 
do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, que cons-
ta pertencer a Hans Anton Pavlu e Outros, com as seguintes 
medidas e confrontações: “inicia-se no vértice no 1, situado 
na margem direita da Travessa Renato Perondini e canto de 
divisas com a área da Praça do Cruzeiro; deste segue pela 
margem da referida Travessa Renato Perondini na distância 
de 30,16 metros no azimute de 207º58’49”, até o vértice no 
2; deste segue em linha curva concordante à direita, forma-
da por um raio de 18,50 metros, ângulo central de 46º52’01”, 
e desenvolvimento de 15,13 metros, até o vértice n 3; deste, 
segue na distância de 6,80 metros no azimute de 254º50’51”, 
até o vértice no 4; deste, deixa a margem da referida Travessa 
e segue em linha curva não concordante à esquerda, forma-
da por um raio de 28,50 metros, ângulo central de 46º52’01”, 
e desenvolvimento de 23,61 metros (corda de 22,67 metros 
alinhada ao azimute de 51º24’50”), até o vértice no 5; deste, 
segue na distância de 27,37 metros no azimute de 27º58’49”, 
até o vértice no 6, confrontando até este com o remanescente 
da área de propriedade de Hans Anton Pavlu de Outros (ma-
trícula no 14.033); deste segue, na distância de 1,81 metros no 
azimute de 113º26’06”, até o vértice no 1, confrontando até 
este com a área da Praça do Cruzeiro, onde tiveram início e 
findam estas medidas e confrontações”, conforme planta e 
memorial descritivo que são partes integrantes deste Decreto.
Art. 2o A presente declaração de Utilidade Pública destina-se 
ao alargamento da Travessa Renato Perondini.
Art. 3o É de natureza urgente a desapropriação de que trata 
este Decreto para efeito do artigo 1o do Decreto-Lei no 3.365 
de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei no 2.786 de 21 
de maio de 1956.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
20 de fevereiro 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 4.872 de 28 de fevereiro de 2019

(Dispõe sobre a Convocação da 1a Plenária Municipal de Saú-
de e dá outras providências)
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, 
DECRETA:
Art. 1o Fica convocada a 1a Plenária Municipal de Saúde, que 
acontecerá no dia 15 de março de 2019, no Palácio Primavera 
Deputado Ricardo Nagib Izar, localizado na Praça Sesquicen-
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tenário, a qual será orientada pelo tema central da Conferên-
cia Nacional de Saúde, “Democracia e Saúde: Saúde como 
Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”, tendo como 
eixos temáticos, os definidos na 8a Conferência Estadual de 
Saúde, abaixo citados: 
O papel do Estado como disciplinador e fomentador do Direito 
à Saúde;
A função reguladora do Estado na estruturação do SUS;
 A resistência do SUS frente às formas restritivas do financia-
mento; e
 Participação Social - Cidadania, Ética, Direitos e Deveres para 
emancipação do coletivo.
Art. 2o A 1a Plenária Municipal de Saúde será conduzida por 
1 (um) coordenador, 4 (quatro) secretários e 4 (quatro) rela-
tores.

Parágrafo único. A aplicação das propostas e/ou diretrizes 
constantes no Relatório Final da 1a Plenária Municipal de Saú-
de será monitorada pelo Conselho Municipal de Saúde e o Ga-
binete da Secretária Municipal de Saúde.
Art. 3o A organização para a realização da 1a Plenária Muni-

cipal de Saúde será definida no seu Regimento que será, de-
vidamente, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, ho-
mologado pela Secretária Municipal de Saúde e apresentado 
durante a Plenária Municipal e aprovado pela plenária final.
Art. 4o As despesas com a organização e realização da 1a Ple-
nária Municipal de Saúde serão custeadas com recursos or-
çamentários e financeiros consignados à Secretaria Municipal 
de Saúde.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de fevereiro de 2019.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 039/2019. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA 
O PROJETO CASA DIA. DATA: 20/03/2019 - 10H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 040/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE HOR-
TIFRUTIGRANJEIROS PARA O PROJETO CASA DIA. DATA: 
20/03/2019 - 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2019. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS 
PARA O PROJETO CASA DIA. DATA: 21/03/2019 - 10H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 042/2019. OBJETO: FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E CORRELATOS 
PARA O PROJETO CASA DIA. DATA: 21/03/2019 - 14H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 043/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE 
CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE ASISTENCIA E DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL. DATA: 22/03/2019 - 10H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 044/2019. OBJETO: CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA: 22/03/2019 - 14H00M. 
Edital completo deverá ser retirado gratuitamente 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 tra-
zer sua mídia específica 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, 01 de Março de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
021/2019 - OBJETO: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS 
PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO PROGRA-
MA “FRENTE POPULAR DE TRABALHO”. Torna se publico 
e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 28/02/2019 – GIULIANA MIT-
TESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI 
da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da 
Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados 

pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o 
pregão em tela ao licitante: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 
ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 81.486,60. Serra Negra, 28 de Fe-
vereiro de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2019. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
PARCELADA DE AMBULÂNCIAS TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO 
TIPO FURGÃO, ATRAVÉS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA. 
DATA: 25/03/2019 - 10H00M. Edital completo deverá ser retira-
do gratuitamente 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 específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 01 de Março de 2019. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
058/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2019. RATIFICO o 
ato do Senhor Secretario de Obras e Infraestrutura, que dis-
pensou a licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso I da 
Lei de Licitação n° 8.666/93, a favor da empresa COMPANHIA 
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para REALOCAÇÃO DE 01 POSTE 
DE ENERGIA ELETRICA NA ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO 
PERLI - SERRA NEGRA/SP. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito 
Municipal. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCES-
SO ADMINISTRATIVO N° 058/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N° 009/2019. CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. CONTRATADA 
– COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. OBJETO – REA-
LOCAÇÃO DE 01 POSTE DE ENERGIA ELETRICA NA ESTRADA 
MUNICIPAL ANTONIO PERLI - SERRA NEGRA/SP. VIGENCIA: 
120 dias. VALOR TOTAL: 25.612,26. BASE LEGAL: artigo 24, In-

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 1º de março de 2019 - Ano VIII - n.º 633
11

ciso I da Lei de Licitação n° 8.666/93. 28 de Fevereiro de 2019. 
Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
059/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2019. RATIFICO o 
ato do Senhor Secretario de Obras e Infraestrutura, que dis-
pensou a licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso I da 
Lei de Licitação n° 8.666/93, a favor da empresa COMPANHIA 
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
CONCESSIONARIA CPFL (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E 
LUZ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 
PARA UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TEN-
SÃO. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito Municipal. EXTRATO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
059/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2019. CONTRATAN-
TE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA. CONTRATADA – COMPANHIA PAULISTA DE 
FORÇA E LUZ. OBJETO – para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
CONCESSIONARIA CPFL (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 
E LUZ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI-
CA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA 
TENSÃO. BASE LEGAL: artigo 24, Inciso XXII da Lei de Licita-
ção n° 8.666/93. 28 de Fevereiro de 2019. Sidney Antonio Ferra-
resso. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
A MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 10.150,00.
DATA: 25/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU EIRELI 
ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
A MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 31.080,00.
DATA: 25/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 003/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: G Z SUPRANO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
TENDAS, GRADIL, PALCOS, SALA EM OCTANORM, PISO E 
FECHAMENTO PARA TENDA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 
CARNAVAL 2019.
VALOR TOTAL: R$ R$ 43.360,00.
DATA: 22/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LOURENÇO CASTEGLIONI JUNIOR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVA-
LESCOS DE 2019.
VALOR TOTAL: R$ R$ 58.000,00.
DATA: 25/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VAREJÃO PIONEIRO SERRA NEGRA LTDA ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
A MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 14.360,80.
DATA: 25/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
A MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 2.340,00.
DATA: 25/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU EIRELI 
ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
A MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 16.998,60.
DATA: 25/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 16.998,60.
DATA: 26/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 120.543,50.
DATA: 26/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIMETICIOS EM GERAL EIRELI.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 31.665,20.
DATA: 26/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
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EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 26.483,00.
DATA: 26/02/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DI-
VERSOS PARA A GUARDA MUNICIPAL.
PRAZO: 60 DIAS.
DATA: 24/01/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ANA VALERIA TONELOTTO EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2019.

PRAZO: 30 DIAS.
DATA: 21/12/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E 
PAPELARIA EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2019.
PRAZO: 120 DIAS.
DATA: 21/12/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 073/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ANA VALERIA TONELOTTO EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COM-
POR O KIT ESCOLAR 2019.
PRAZO: 90 DIAS.
DATA: 21/12/2018.

Não fique no escuro! Saiba como proceder em 
caso de lâmpadas queimadas no perímetro urba-

no e rural do município.
ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação 

pública no perímetro urbano e rural de Serra 
Negra poderão ser comunicados a empresa pres-
tadora 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
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TERCEIRA SES-

SÃO ORDINÁRIA, DA TERCEI-
RA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

Aos dezoito dias do 
mês de fevereiro, do ano de 
dois mil e dezenove, com iní-
cio às 19h35min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, e se-
cretariando os trabalhos o 
vereador José Aparecido Or-
landi – 1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 03ª Sessão Ordi-
nária, da 03ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Be-
raldo Antonio Ramalho Catti-
ni, Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, Edson B. O. Marque-
zini, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Paulo Leopoldo Marchi Gian-
nini, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão 
e convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foram lidas, 
discutidas, votadas e aprova-
das, por unanimidade (10 vo-
tos), as seguintes atas: 1) ata 
da 02ª sessão ordinária, da 
03ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 11 
de fevereiro de 2019 e; 2) ata 
da 04ª sessão extraordinária, 
da 03ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
11 de fevereiro de 2019. EX-
PEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 061/2019, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 871/2018, de auto-
ria dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Paulo 
Sérgio Osti. - Ofício nº 

080/2019, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 06/2019, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 54/2018, so-
licitando a concessão do pra-
zo adicional de 15 (quinze) 
dias para o encaminhamento 
das informações solicitadas 
através do requerimento de 
informações nº 907/2018, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Paulo 
Sérgio Osti. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, faz saber que 
realizará Audiência Pública 
no dia 27 de fevereiro de 
2019, quarta-feira, às 
15h00min, na sede do Poder 
Legislativo, instalada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – meza-
nino – salas 06 e 07, quando 
será avaliado o cumprimento 
das metas fiscais estabeleci-
das pelo Poder Executivo Mu-
nicipal, referente ao 3º qua-
drimestre de 2018. Sua 
presença é muito importante. 
Participe! - Ofício RGDS4 nº 
06/19, da SABESP de Serra 
Negra, em resposta ao reque-
rimento de informações nº 
05/2019, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no. MENSAGENS E PROJETOS 
DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Mensagem nº 
029/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 28/2019, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convê-
nio de cooperação com a 
União, por intermédio do Juí-
zo da 134ª Zona Eleitoral e 

consórcio de cooperação 
com os Municípios de Águas 
de Lindóia e Lindoia e a 
União, por intermédio do Juí-
zo da 134ª Zona Eleitora e dá 
outras providências. - Mensa-
gem nº 030/2019, encami-
nhando o projeto de lei nº 
29/2019, que altera a redação 
da Lei Complementar nº 15, 
de 03 de dezembro de 1997 – 
Código Tributário Municipal. - 
Mensagem nº 031/2019, enca-
minhando o substitutivo nº 
02/2019, ao projeto de lei nº 
29/2019, que altera a redação 
da Lei Complementar nº 15, 
de 03 de dezembro de 1997 – 
Código Tributário Municipal. - 
Mensagem nº 032/2019, enca-
minhando o projeto de lei 
complementar nº 01/2019, 
que dispõe sobre a criação 
de vagas no quadro de pesso-
al efetivo da Municipalidade e 
dá outras providências, crian-
do 03 (três) vagas de Dentista 
PSF e 01 (uma) vaga de Pro-
fessor Especialista de Música. 
- Mensagem nº 033/2019, en-
caminhando o projeto de lei 
nº 30/2019, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
222.857,14 (duzentos e vinte e 
dois mil, oitocentos e cin-
quenta e sete reais e quatorze 
centavos), que será destina-
do para obras de infraestrutu-
ra, pavimentação asfáltica e 
drenagem de águas pluviais 
das Ruas das Margaridas, Sa-
vério Gárgaro e das Orquíde-
as, localizadas no Loteamen-
to Jardim do Salto I, Serra 
Negra/SP. - Mensagem nº 
034/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 31/2019, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 270.476,19 (duzentos e se-
tenta mil, quatrocentos e se-
tenta e seis reais e dezenove 
centavos), que será destina-
do para obras de infraestrutu-
ra e pavimentação asfáltica 
das Ruas Dr. Raul Renato Car-
dozo de Mello Tucunduva e 
Carlos Ungaratto, localizadas 
no Loteamento Jardim Placi-
dolândia, Serra Negra/SP. - 
Mensagem nº 035/2019, enca-
minhando o projeto de lei nº 
32/2019, que autoriza a aber-

tura de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
911.877,39 (novecentos e 
onze mil, oitocentos e setenta 
e sete reais e trinta e nove 
centavos), que será destina-
do para obras de reforma e 
revitalização de praças do 
Município de Serra Negra. 
PROJETOS DE AUTORIA DA 
MESA DIRETORA E DOS VE-
READORES: - Projeto de Lei 
nº 033/2019, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezi-
ni, que denomina o Comple-
xo Turístico localizado na 
Avenida Deputado Romeu de 
Campos Vergal, Centro, Serra 
Negra/SP, composto pela con-
cha acústica, um mirante, 
uma praça com espelho 
d´água e a nascente das Fon-
tes dos Italianos e São Carlos, 
passa a denominar-se “PAR-
QUE DAS FONTES ONIVALDO 
FAZANI BORBONI”, e dá ou-
tras providências. PROJETOS 
DE RESOLUÇÃO E DE DECRE-
TO LEGISLATIVO: - Projeto de 
Resolução nº 01/2019, de au-
toria da Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que autoriza o Poder 
Legislativo do Município de 
Serra Negra/SP a celebrar 
convênio com a Casa de Nos-
sa Senhora da Paz – Ação So-
cial Franciscana, mantenedo-
ra da Universidade São 
Francisco, com sede no mu-
nicípio de Bragança Paulista, 
objetivando a concessão de 
descontos nas mensalidades 
dos cursos oferecidos, aos 
servidores da Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra e a seus res-
pectivos dependentes – côn-
juge e filhos. - Projeto de De-
creto Legislativo nº 01/2019, 
de autoria do vereador Beral-
do Antonio Ramalho Cattini, 
que concede o Título Honorí-
fico de Cidadão Serrano ao 
senhor LUIZ GONZAGA 
FRANCO DOS SANTOS. Todos 
os documentos ficaram à dis-
posição dos vereadores junto 
à Mesa Diretora. Em seguida, 
foi proferida a leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 
51/2019, de autoria dos verea-
dores Wagner da Silva Del 
Buono e Edson B. O. Marque-
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zini, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que solicite à C.P.F.L. que seja 
disponibilizada iluminação 
pública em toda a extensão 
das seguintes vias públicas 
do Loteamento Jardim Placi-
dolândia, Serra Negra/SP: 1) 
Rua Attilio Vicençuto; 2) Rua 
Benedicto Padula; 3) parte 
faltante da Rua Carlos Unga-
ratto; 4) Rua Cezar Fazani; 5) 
Rua Domingos Del Buono; 6) 
Rua João Pinheiro da Silva; 7) 
Rua João Schiavo; 8) Rua das 
Primaveras; 9) Rua Raul C. 
Renato Cardozo de Mello Tu-
cunduva. Indicação nº 
52/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar limpeza geral e corte do 
mato de todas as Ruas dos 
Loteamentos: Nossa Senhora 
de Lourdes (Bairro das Pos-
ses), Jardim paulista (Cabre-
ra) e Suiza Park. Indicação nº 
53/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de asfal-
tar todas as Ruas do Lotea-
mento Jardim Placidolândia. 
Indicação nº 54/2019, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito  Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de remover a grande quanti-
dade de areia e terra das Ruas 
do Loteamento Portal da Ser-
ra, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
55/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar operação tapa buracos 
em todas as Ruas dos Lotea-
mentos: Jardim Gustavo, 
Nossa Senhora de Lourdes, 
Jardim Paulista (Cabrera), 
Suiza Park, Portal da Serra, 

Residencial Serra Negra, 
Nova Serra Negra. Indicação 
nº 56/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
cortar o mato de ambas as 
margens das seguintes Vias 
Públicas: Rua Armando Ar-
gentini, Rua Vicente Thoma-
zelli Padula e Estrada Munici-
pal Sebastião de Godoy 
Bueno. Indicação nº 57/2019, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora nas seguin-
tes Vias Públicas: Rua Vicente 
Thomazelli Padula, Rua Paulo 
Marchi (Alto da Serra), Estra-
da Municipal Aldo Schaquetti, 
Via Carlos Filippi e Estrada 
Municipal Joaquim Alexandre 
Zocchio. Indicação nº 
58/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizada limpeza geral e corte 
do mato que está cobrindo as 
calçadas, em toda a extensão 
da Rua Mathilde Arthuso Salo-
mão, Centro, Serra Negra/SP, 
principalmente da parte entre 
o meio e o final da referida 
via pública. Indicação nº 
59/2019, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizada reforma e revitaliza-
ção do Parque e Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 60/2019, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
que instale as placas de de-
nominação das vias públicas 
em todos os logradouros que 

não possuam esta identifica-
ção, principalmente nos bair-
ros e loteamento mais distan-
tes da região central de Serra 
Negra. Indicação nº 61/2019, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude a 
necessidade urgente de se 
criar em nosso Município 
uma Brigada contra Incêndio. 
Indicação nº 62/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser demarcada e pin-
tada uma faixa para travessia 
de pedestres na Avenida João 
Gerosa, altura do número 391 
- nas proximidades da “Igreja 
Missionária Unida”, Centro, 
Serra Negra/SP, pois o local é 
muito movimentado, neces-
sitando desta melhoria para 
aumentar a segurança dos 
pedestres. Indicação nº 
63/2019, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem realizados os seguin-
tes melhoramentos no Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP. - cortar o mato em ambas 
as margens de todas as Estra-
das e Vias Públicas; - passar 
máquina motoniveladora em 
todas as Estradas e Vias Públi-
cas; - reformar e melhor es-
truturar a ponte que está mui-
to ruim, correndo o sério 
risco de cair; - fazer o trans-
porte de cerca de 20 (vinte) 
alunos de micro-ônibus e não 
de ônibus, pois a ponte pode 
ceder devido ao grande peso 
do veículo. Indicação nº 
64/2019, de autoria do verea-
dor Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser cortado o mato em ambas 
as margens da Rua Irineu Gi-
raldi, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP, pois o mato alto, in-

vadindo o asfalto e atrapa-
lhando a visão dos motoris-
tas. Indicação nº 65/2019, de 
autoria do vereador Beraldo 
Ramalho Cattini, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - “Cor-
reios”, para que seja determi-
nada a distribuição domiciliá-
ria de correspondências na 
Rua Benedito Pérsio, Lotea-
mento Alto das Palmeiras, 
Serra Negra/SP, no bloco de 
condomínios da CDHU, vez 
que o local possui todos os 
requisitos necessários. Indi-
cação nº 66/2019, de autoria 
do vereador Beraldo Rama-
lho Cattini, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R., para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
cortado o mato em ambas as 
margens da Rodovia SP-360, 
no trecho que liga os Municí-
pios de Serra Negra/Amparo, 
principalmente nas proximi-
dades do Loteamento Refú-
gio da Serra e da “Praça da 
Ninfa” - Praça Maria de Lour-
des Leite de Barros Tucundu-
va, Serra Negra/SP, pois o 
mato está muito alto, atrapa-
lhando a visão dos motoris-
tas. Indicação nº 67/2019, de 
autoria do vereador Beraldo 
Ramalho Cattini, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R., 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, sejam adota-
das todas as medidas legais e 
de fiscalização necessárias, 
visando acabar com os en-
contros e à prática de motoci-
clistas de tirarem fotos e faze-
rem vídeos em altíssima 
velocidade mas curvas da 
Rodovia SP-105, que liga os 
Municípios de Serra Negra/
Amparo/Itapira, principal-
mente durante os finais de 
semana e feriados, cuja ação 
já é corriqueira no trecho pró-
ximo à Fazenda da Família Pi-
mentel, Serra Negra/SP, pois 
esta prática viola várias dispo-
sições do Código de Trânsito 
e expõe a risco toda a popula-
ção, pois gera o risco e imi-
nente de ocorrerem gravíssi-
mos acidentes. Indicação nº 
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68/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser fei-
ta uma faixa elevada para tra-
vessia de pedestres em frente 
ao Parque Fonte Santo Agosti-
nho, Centro, Serra Negra/SP, 
para que as pessoas possam 
atravessar com segurança, in-
clusive para se dirigirem aos 
Sanitários Públicos existentes 
em frente ao referido Parque. 
Indicação nº 69/2019, de au-
toria do vereador Beraldo Ra-
malho Cattini, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser feita uma lombada na 
Rua da Saudade, Centro, Ser-
ra Negra/SP, pois os motoris-
tas estão trafegando em altís-
sima velocidade com seus 
veículos, gerando o risco de 
acidentes. Indicação nº 
70/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que inclua nas prioridades 
das obras públicas a serem 
realizadas no Município de 
Serra Negra/SP, a pavimenta-
ção asfáltica do trecho da Es-
trada Municipal que vai da 
Quadra dos Leais até o antigo 
Campo de Futebol dos “Gui-
dettis”, com a extensão apro-
ximada de 3 km, pois no local 
há muitas propriedades e 
moradores. Indicação nº 
71/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que entre em contato com o 
proprietário da fonte existen-
te na Rua Dr. João Lombardi 
- Nhozinho, Serra Negra/SP, 
para serem analisadas as 
possibilidades de ser constru-
ída uma gruta na fonte, com a 
denominação, proporcionan-
do maior visibilidade aos tu-
ristas e aos moradores de 
Serra Negra, nos moldes da 
Fonte Ariadne Maria Mittestai-
ner - Rua Petrópolis, tornando 
aquele local um novo ponto 
turístico. Indicação nº 

72/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
gularizada a coleta do lixo 
que há meses está deposita-
do na Estrada Municipal Car-
los Cagnassi, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 73/2019, de au-
toria do vereador Beraldo Ra-
malho Cattini, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de ser instalado um 
relógio na Praça Sesquicente-
nário, Serra Negra/SP, para 
que os esportistas e a popula-
ção em geral possa utilizar do 
relógio para cronometrar o 
tempo de corrida/caminhada 
na Praça. Indicação nº 
74/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizado o recapeamento as-
fáltico total da Estrada 
Municipal Maria Catini Ca-
nhassi, principalmente do tre-
cho próximo à Quadra Polies-
portiva do Bairro dos Leais, 
pois o local está totalmente 
destruído e coberto de areia. 
Indicação nº 75/2019, de au-
toria do vereador Beraldo Ra-
malho Cattini, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que solicite à Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz - C.P.F.L., a instalação da 
iluminação pública na Rua 
João Zanona, Loteamento 
Jardim Placidolândia, princi-
palmente no trecho entre as 
propriedades do senhor Ger-
son, até o final da referida 
Rua, no imóvel do senhor An-
tonio Ferreira. Indicação nº 
76/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de serem feitas faixas de pe-
destres elevadas (igual a exis-
tente em frente ao Colégio 
Libere Vivere) nas proximida-
des de todas as Escolas Muni-

cipais, Estaduais e Particula-
res do Município de Serra 
Negra, visando aumentar a 
segurança. Indicação nº 
77/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Ramalho Cattini, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
cortado o mato da Rua/calça-
das em toda a extensão da 
Rua Dr. Paulo Pimentel Man-
geon, Centro, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 78/2019, de au-
toria do vereador Beraldo Ra-
malho Cattini, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
Departamento Municipal de 
Trânsito, no sentido de serem 
remarcadas e repintadas a 
faixa de direção na Rua Sal-
danha Marinho, pois não há 
espaço suficiente para os veí-
culos transitarem, bem como 
melhorada a sinalização no 
cruzamento com a Rua José 
Bonifácio, pois veículos estão 
cortando faixa, o que pode 
gerar graves acidentes na-
quele movimentado local. In-
dicação nº 79/2019, de auto-
ria do vereador Beraldo 
Ramalho Cattini, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de transferir o 
ponto de ônibus existente na 
Rua José Bonifácio, em frente 
ao Sindicato Rural, para mes-
ma rua, nas proximidades do 
Varejão Pioneiro/Externato, 
pois o local abrigaria melhor 
o referido ponto de ônibus 
por ter mais espaço. Indica-
ção nº 80/2019, de autoria do 
vereador Beraldo Ramalho 
Cattini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de ser retirado o ponto 
de ônibus existente na Rua 
dos Expedicionários, deixan-
do somente o ponto de ôni-
bus da Avenida Governador 
Laudo Natel (que são bem 
próximos), pois o ponto da 
Rua dos Expedicionários atra-
palha a fluidez do trânsito. In-
dicação nº 81/2019, de auto-
ria do vereador Beraldo 
Ramalho Cattini, que indica, 

na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem feitos as se-
guintes melhorias na Feira de 
Alimentação da Praça Sesqui-
centenário: - repintura da pla-
ca de denominação da Feira 
de Artesanato “Therezinha de 
Jesus Mielli Fioravanti” - ilu-
minação pública no referido 
próprio público - iluminar o 
local da Praça Sesquicente-
nário onde está sendo reali-
zada a feira noturna em quin-
ta-feira Indicação nº 82/2019, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado à Empresa Re-
nascer - R.C.E., para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de serem feitos os 
reparos necessários, bem 
como trocar as lâmpadas 
queimadas, pois as 4 (quatro) 
luminárias do postinho exis-
tente na Rotatória José Pi-
nheiro, Avenida Juca Preto, 
Serra Negra/SP, não estão fun-
cionando/acendendo. Indica-
ção nº 83/2019, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de ser disponibilizada 
iluminação pública nas se-
guintes Ruas do Município de 
Serra Negra/SP: - Via Angelo 
Zanini (que dá acesso ao 
Condomínio Vertentes), do 
seu início até a EMEB Espe-
cial “Professora Olga de Sou-
za Vichi” - toda a extensão da 
Rua Luigi Bernardo Marchi, 
Loteamento Jardim Itália. In-
dicação nº 84/2019, de auto-
ria do vereador Beraldo Anto-
nio Ramalho Cattini, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser realizada a 
limpeza geral e o corte do 
mato em todas as Ruas do 
Loteamento Vila Dirce, bem 
como da Praça João Nuncia-
roni, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 85/2019, de autoria do 
vereador Beraldo Antonio Ra-
malho Cattini, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
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pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem recolocados os 
bancos ao lado da Pista de 
Skate e da Terra da Magia, na 
Praça Sesquicentenário, Ser-
ra Negra/SP, pois principal-
mente as mães estão recla-
mando que não tem onde se 
sentar enquanto aguardam 
seus filhos. Indicação nº 
86/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem feitas duas lombadas, 
nas seguintes vias públicas de 
Serra Negra/SP: - Rua Amélia 
Massaro, altura do número 
380; - Rua Guerino de Salve 
Salzano, esquina com a Rua 
Amélia Massaro. Indicação nº 
87/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de adotar to-
dos os procedimentos neces-
sários para solicitar à C.P.F.L., 
a instalação de iluminação 
pública em toda a extensão 
da subida da Rua Antonio Jo-
aquim Padula, via pública 
que dá acesso à residência 
do senhor Cido e dona Inês, e 
em toda a extensão da Rua 
Sebastião Leme de Godoy, 
Rua Seis, ambas situadas no 
Loteamento Chave Preta, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
88/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser instalada iluminação pú-
blica e mais um poste nas 
proximidades do ponto de 
ônibus situado na SP-360, em 
frente ao Posto da Barragem, 
Serra Negra/SP, pois o local 
está muito escuro, colocando 
em risco a população em ge-
ral, principalmente os estu-
dantes que se utilizam da-
quele ponto de ônibus no 
período noturno. Indicação 
nº 89/2019, de autoria do ve-
reador Beraldo Antonio Ra-

malho Cattini, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de disponibilizar 
toda a estrutura necessária 
no local onde são cultivadas 
mudas de árvores, situado na 
via que dá acesso ao Parque 
Doutor Jovino Silveira, Serra 
Negra/SP. Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente determi-
nou o encaminhamento das 
indicações aos setores com-
petentes para, dentro do pos-
sível, serem adotadas as me-
didas cabíveis. PEQUENO 
EXPEDIENTE: usou da pala-
vra o vereador Beraldo Anto-
nio Ramalho Cattini. Não ha-
vendo mais nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRANDE 
EXPEDIENTE. REQUERIMEN-
TOS DE INFORMAÇÕES: Re-
querimento nº 110/2019, de 
autoria do vereador Beraldo 
Antonio Ramalho Cattini, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, se a 
Estrada que se inicia na Estra-
da Municipal Egisto Fruchi, 
passa pelo Sítio São João, de 
propriedade do senhor José 
dos Santos e término na pro-
priedade do senhor Claudio 
dos Santos e Lourdes dos 
Santos (ex-vereadora), Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP, se trata de uma Estrada 
Municipal, ou seja, se perten-
ce à municipalidade, se pos-
sui denominação oficial e 
quais as suas Coordenadas 
Geográficas UTM de início e 
término. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 111/2019, de 
autoria do vereador Beraldo 
Antonio Ramalho Cattini, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, se a 
Estrada que se inicia na Estra-
da Municipal Alfeu Fedel, e 
término no Município de Ita-
pira/SP, local muito conheci-

do pela Comunidade do Bair-
ro dos Leais, Estrada que dá 
acesso a propriedades da Fa-
mília Vicente Alves, trecho de 
aproximadamente 4 km, Es-
trada que está em frente da 
propriedade do senhor Anto-
nio Vicente Alves (in Memo-
rian) popularmente conheci-
do como Sítio do Mazico, 
local em que é realizada a 
Festa de 12 de Outubro - Nos-
sa Senhora Aparecida, se é 
uma via pública, se possui de-
nominação oficial e quais as 
suas coordenadas geográfi-
cas UTM de início e fim. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos).  Requerimento nº 
112/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis, se a Estrada Munici-
pal que se inicia na Estrada 
Municipal Carlos Cagnassi, 
até a divisa com o município 
de Itapira/SP, sentido Rancho 
Duwel (divisa com a proprie-
dade do senhor Rui Canhas-
si), com a extensão aproxi-
mada de 3 km, é uma via 
pública, se possui denomina-
ção oficial e quais as suas co-
ordenadas geográficas UTM 
de início e término. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos).  Requerimento nº 
113/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis, se a Estrada que se 
inicia na Estrada Municipal 
Carlos Cagnassi, passa pelo 
antigo Campo de Futebol dos 
Guidettis, com término na 
propriedade do senhor Fer-
nando Canhassi, é uma via 
pública, se possui denomina-
ção oficial e quais as suas co-
ordenadas geográficas UTM 
de início e término. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 

votos).  Requerimento nº 
114/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado à Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégra-
fos - Correios para que, no 
prazo regimental de 15 (quin-
ze) dias, informe a esta Casa 
de Leis, porque até a presen-
te data não foi implantada a 
distribuição postal no Lotea-
mento Jardim do Salto, Serra 
Negra/SP, considerando que 
o referido Loteamento possui 
toda a infraestrutura necessá-
ria, inclusive placa com iden-
tificação, asfalto, caixa recep-
tora de correspondência e 
numeração regular dos imó-
veis e, também, está implan-
tado nos Correios a distribui-
ção pelo sistema DDA e várias 
motocicletas. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
115/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis, se estão embargadas 
as obras do imóvel situado às 
margens da Rodovia SP-360, 
próximo ao antigo Restauran-
te Taco-Taco, que há anos 
está abandonada, denegrin-
do a imagem de Serra Negra, 
pois relembra o aspecto visu-
al do antigo Holliday. Caso as 
obras estejam embargadas, 
informar por qual motivo e se 
há data para a regularização 
do imóvel. Por fim, no caso da 
referida obra não estar em-
bargada, quais procedimen-
tos a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra irá adotar com 
relação àquele imóvel? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos).  Requerimento nº 
116/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 1º de março de 2019 - Ano VIII - n.º 63317

tentes, informe a esta Casa 
de Leis, quais são os planos 
da atual administração muni-
cipal com relação à área ver-
de (área pública) onde há 
uma grande lagoa no Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP, esclarecendo se 
no local serão realizadas as 
obras necessárias, com pro-
jeto paisagístico, para trans-
formar aquele local em um 
Parque? Em caso positivo, em 
que data? Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos).  Re-
querimento nº 117/2019, de 
autoria do vereador Beraldo 
Antonio Ramalho Cattini, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações e documentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes ao imóvel (terreno) si-
tuado na Avenida Ariovaldo 
Viana, km 148, Centro, Serra 
Negra/SP. 1) A quem pertence 
o imóvel situado na Avenida 
Ariovaldo Viana, km 148, Cen-
tro, Serra Negra/SP? Encami-
nhar cópia do cadastro imo-
biliário do referido imóvel 
junto à Prefeitura Municipal 
de Serra Negra ou cópia da 
matrícula expedida pelo Car-
tório de Registro de Imóveis. 
2) Aquele imóvel (terreno) 
pertence ou pertenceu à As-
sociação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra - 
Hospital Santa Rosa de Lima? 
3) O referido imóvel foi des-
membrado? Em caso positi-
vo, em que data? 4) Conside-
rando que no referido imóvel 
(terreno) existe uma nascen-
te de água, informar se a Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra ou o proprietário do 
imóvel tem planos de utilizar 
daquela água e, em caso po-
sitivo, de que forma? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
118/2019, de autoria do verea-
dor Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 

auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis, a quem pertence o 
imóvel/barracão anexo à 
Igreja de São Roque, Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 119/2019, de autoria 
do vereador  Beraldo Antonio 
Ramalho Cattini, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res competentes, informe a 
esta Casa de Leis, que tipo de 
participação ou parceria a 
Fundação Pio XII - Hospital de 
Câncer de Barretos possui no 
empreendimento residencial 
que está sendo construído 
pela JWM Incorporação Imo-
biliária Ltda. na Rua Armando 
Argentini, Loteamento Alto 
da Boa Vista, altura do núme-
ro 171, Serra Negra/SP, ou 
seja, do Condomínio Royal 
Residence Flat? Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
121/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
se está na programação de 
eventos do Município de Ser-
ra Negra/SP, a realização da 
“Feira Livre do Rolo”, nos 
moldes da Feira que já é rea-
lizada no Município de Bra-
gança Paulista/SP? Em caso 
positivo, informar qual a data 
prevista para o início da sua 
realização, em que local será 
realizada, em que dias e ho-
rários funcionará, bem como 
seja informado como será a 
organização e o funciona-
mento desta Feira no Municí-
pio de Serra Negra/SP? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
123/2019, de autoria dos vere-
adores Roberto Sebastião de 
Almeida, Ricardo Favero Fio-
ravanti e Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que solicita, na forma 

regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis, as informações 
e documentos abaixo solici-
tados, todos referentes ao pe-
ríodo em que vigorou o De-
creto Municipal nº 4760, de 
2018, que suspendeu, em ca-
ráter emergencial, as ativida-
des da Educação, Cultura, 
Assistência Social, Esportes, 
Licitações e processos admi-
nistrativos e obras, manten-
do-se somente os serviços 
emergenciais como saúde, 
segurança, coleta de lixo, du-
rante os dias 29 e 30 de maio 
de 2018 e no dia 04 de junho 
de 2018, até segunda ordem, 
em virtude da greve dos ca-
minhoneiros. 1) Em virtude 
da suspensão, houve o paga-
mento destes dias suspensos 
pelo referido Decreto aos fun-
cionários públicos munici-
pais como sendo dia útil ou 
procedeu-se o desconto? 2) 
Foi expedido Decreto, Porta-
ria ou qualquer outro tipo de 
norma para que houvesse a 
compensação destes dias 
suspensos? Em caso positivo, 
encaminhar cópia deste do-
cumento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 124/2019, de 
autoria dos vereadores Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
Ricardo Favero Fioravanti e 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, as informações e docu-
mentos abaixo solicitados, 
todos referentes aos dias 01 e 
08 de dezembro de 2018, sá-
bados trabalhados pelas 
atendentes de puericultura, 
com a alegação de que seria 
para compensar os dois dias 
suspensos em virtude da gre-
ve dos caminhoneiros, de 
modo que foram orientadas 
pelas Diretoras para que assi-
nassem o livro de presença e 
não passassem a biometria. 
1) Apresentar cópia da con-

vocação das funcionárias de 
puericultura. 2) Apresentar 
cópia da lista de ciência de 
todas estas funcionárias so-
bre a convocação. 3) Apre-
sentar cópia da lista com to-
das as funcionárias 
atendentes. 4) Apresentar có-
pia do Decreto ou Portaria 
que determinou a compensa-
ção destes dias suspensos. 5) 
Apresentar cópia do livro físi-
co de presença dos funcioná-
rios nas escolas. 6) Apresen-
tar cópia do relatório/ficha da 
biometria de todas as aten-
dentes no mês de dezembro 
de 2018. 7) Por qual razão fo-
ram orientadas que não po-
deriam realizar a biometria 
naquele dia? Anexar cópia da 
determinação ou orientação.  
8) Qual é a carga horária das 
atendentes de puericultura? 
Anexar comprovação e deter-
minação. 9) As atendentes de 
puericultura têm que cumprir 
200 dias letivos? Apresentar 
os documentos que compro-
vem sua obrigatoriedade. 10) 
As atendentes de puericultu-
ra que compareceram rece-
beram horas extras? Informar 
quais funcionárias recebe-
ram horas extras. 11) As aten-
dentes que não comparece-
ram tiveram desconto no dia 
e do descanso remunerado? 
Informar quais foram as fun-
cionárias que receberam os 
descontos. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS: 
Requerimento nº 33/2019, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a NOVA DIRETORIA 
DO CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL DO CIRCUITO DAS 
ÁGUAS PAULISTA, recente-
mente eleita para o biênio 
2019/2020, ficando assim 
consignada: Presidente: AN-
DRÉ BOZOLA DE SOUZA PIN-
TO, Vice-Presidente: LUIZ OS-
CAR VITALE JACOB e 
Tesoureiro: EDSON RODRIGO 
DE OLIVEIRA CUNHA. Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
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votos). Requerimento nº 
35/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com CELINA 
GOMES e SÉRGIO ARAÚJO 
GOMES, comemorados em 
dezembro/2018, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor e 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal!  Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenageado 
e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
36/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a dedi-
cada NICOLI MIELLI ROSSI, 
por ter sido aprovada no con-
corridíssimo vestibular para 
cursar a Faculdade de Medici-
na - Anhembi Morumbi e Cla-
retiano, parabenizando pela 
relevante conquista e dese-
jando muito empenho e estu-
dos nesta nova fase de sua 
vida que se inicia, que certa-
mente é muito promissora! 
Parabéns! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da, aos seus pais Viviane e Fá-
bio e aos seus familiares. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
37/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o dedi-
cado esportista RODOLFO 
FELIPPE REIS, pelo honroso 
segundo lugar no Campeona-
to de Luta realizado em janei-
ro de 2019 na cidade de Ame-
ricana/SP. Parabéns pelos 
esforços realizados, desejan-
do muito sucesso nesta mo-
dalidade esportiva! Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado e aos seus fa-
miliares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 38/2019, de au-

toria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o competente e de-
dicado LUCAS TEODORO, pa-
rabenizando por sua efetiva e 
atuante participação como 
Salva Vidas de Rodeio no 25º 
Professional Bull Riders - PRB, 
montaria em touros, realiza-
do no final de 2018 nos Esta-
dos Unidos, também conhe-
cido como a Copa do Mundo 
de Rodeio, fazendo história 
na Final do Mundial de 2018. 
Parabéns pelos excelentes 
trabalhos realizados, desejan-
do muito sucesso nesta pro-
missora profissão, ressaltan-
do que o homenageado é 
filho de nossa querida Serra 
Negra/SP e um exemplo a ser 
seguido! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do e aos seus familiares. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
39/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com todos os 
FARMACÊUTICOS E FARMA-
CÊUTICAS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pelas co-
memorações do “Dia do Far-
macêutico”, em 20 de janeiro, 
parabenizando-os pelos rele-
vantes serviços prestados em 
prol da saúde de toda a popu-
lação serranegrense. Para-
béns pelo excelente trabalho 
realizado, sempre com muita 
atuação, empenho e dedica-
ção! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos homenageados. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 40/2019, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com todos os CABELEI-
REIROS E CABELEIREIRAS 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP, pelas comemorações 
do “Dia do Cabeleireiro”, em 
19 de janeiro, parabenizando-
-os pelos relevantes serviços 
prestados em prol da popula-
ção serranegrense. Parabéns 

pelo excelente trabalho reali-
zado, sempre com muita 
atenção, empenho e dedica-
ção! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos homenageados. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 41/2019, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 10 anos de casados do 
casal ANDREIA SPINHARDI e 
CARLOS SPINHARDI, come-
morados recentemente, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor e 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenageado 
e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
42/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os pro-
prietários da conceituada e 
tradicional EMPRESA 
GUIRELI’S, que desde o ano 
de 1998, ou seja, há 31 anos, 
vem prestando relevantes e 
excelentes serviços no Muni-
cípio de Serra Negra/SP, habi-
litando novos condutores de 
veículos automotores, cui-
dando de licenciamento de 
veículos, além de vários ou-
tros documentos e serviços 
correspondentes. Parabéns 
pelo trabalho realizado, que 
certamente vem contribuindo 
grandemente para o desen-
volvimento de Serra Negra! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos homenageados, ex-
tensivo a seus familiares, 
funcionários e demais cola-
boradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 43/2019, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 22 anos de casados do 

casal FÁTIMA DORIGO MAR-
COTRIGGIANO e NICOLA 
MARCOTRIGGIANO, come-
morados em 17 de janeiro de 
2019, de modo que esta data 
merece ser muito comemo-
rada pois é um casal exemplo 
de amor e companheirismo 
para toda nossa sociedade. 
Que Deus continue abenço-
ando o casal! Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal home-
nageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 44/2019, de au-
toria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 22 anos de casados do 
casal SILVANA MIELLI e ADAL-
BERTO SANTOS, comemora-
dos em 17 de janeiro de 2019, 
de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor e companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenageado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 45/2019, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o casal RENATA 
MITTESTAINER e MÁRCIO RA-
MALHO, que em 17 de janeiro 
de 2019 comemoraram 10 
anos juntos, com muito com-
panheirismo, amizade, amor, 
cumplicidade e felicidades, 
tratando-se de um exemplo 
de união para toda a nossa 
sociedade. Parabéns! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
46/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelos 8 anos de 
casados do casal SUELLEN 
AVONA e JOSÉ AVONA, co-
memorados em janeiro/2019, 
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de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor e companheirismo 
para toda nossa sociedade. 
Que Deus continue abenço-
ando o casal! Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal home-
nageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 47/2019, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com os experientes e 
competentes proprietários 
do conceituado “VILA VIP 
HOTEL FAZENDA ALL INCLU-
SIVE”, situado no Município 
de Serra Negra/SP, que foi 
premiado pela TripAdvi-
sor/2019 como o 1º Melhor 
All Inclusive da América do 
Sul. Parabéns pelo excelente 
trabalho realizado, contri-
buindo grandemente com o 
turismo da nossa querida Es-
tância de Serra Negra! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados na pessoa de 
Marcelo Nacarato, extensivo 
a todos os seus familiares, 
funcionários e colaborado-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). 
Requerimento nº 48/2019, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o estudioso e dedi-
cado GABRIEL LEDA PERON-
DINI, por ter sido aprovado 
no concorridíssimo vestibu-
lar para cursar a Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais - 
UFMG, parabenizando pela 
relevante conquista e dese-
jando muito empenho e estu-
dos nesta nova fase de sua 
vida que se inicia, que certa-
mente é muito promissora! 
Parabéns! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do, aos seus pais e familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 50/2019, de autoria 

do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 25 anos de casados 
(Bodas de Prata) do casal RE-
GINA COLI SIEGH e LUIZ SIE-
GH, comemorados em janei-
ro/2019, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal 
exemplo de amor e compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue 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 aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
51/2019, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravan-
ti, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos pelos 37 
anos de casados do casal 
TUCO e CEMA, comemora-
dos em janeiro/2019, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois 
é um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 52/2019, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 18 anos de casados do 
casal LUCIANE PULLINI e 
WILDES FERNANDO PULLI-
NI, comemorados em 31 de 
janeiro de 2019, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos).  Requerimento nº 
122/2019, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezine, 
que solicita consignação em 

Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o com-
petente, dedicado e atuante 
advogado DR. ADIB KAS-
SOUF SAD, por ter sido mere-
cidamente agraciado com a 
Medalha de Mérito Judiciário 
Militar Paulista, do Tribunal 
de Justiça Militar de São Pau-
lo (TJMSP). O comunicado 
da outorga foi formalizado 
através de ofício enviado 
pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar de São Pau-
lo, Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Paulo Pra-
zak. Ressalto honrosamente, 
que o Doutor Adib Kassouf 
Sad se trata de profissional 
extremamente preparado, 
culto e competentíssimo, de 
modo a ser figura de desta-
que no Direito e nas Letras. É 
educador, mestre em Filoso-
fia, especializado em Direito 
Constitucional e doutorando 
em Direito Público, bem 
como um dos “imortais” da 
Academia Amparense de Le-
tras (AAL), titular da cadeira 
número 14 (patrono = Laudo 
de Camargo), e membro da 
Academia Paulista de Letras 
Jurídicas, titular da cadeira 
número 37 (patrono: José 
Maria da Silva Paranhos, Ba-
rão do Rio Branco), além de 
membro do Conselho Gestor 
do Fundo de Interesses Difu-
sos (FID) da Secretaria da 
Justiça do Estado de São Pau-
lo. Parabéns pela merecida 
homenagem e por todo exce-
lente trabalho realizado! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado, seus familia-
res, ao Presidente do Tribunal 
de Justiça Militar do Estado 
de São Paulo e às Ordens dos 
Advogados do Brasil de Am-
paro, Serra Negra e Região. 
Requerimento nº 125/2019, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com a   ASHO-
RES - ASSOCIAÇÃO DE HO-
TÉIS, RESTAURANTES E SIMI-
LARES DE SERRA NEGRA, 
que em 13 de fevereiro de 
2019 comemorou seu 30º 
aniversário. Em meados de 
1988, com o desenvolvimen-
to dos hotéis e restaurantes 
de Serra Negra o empresaria-

do sentiu a necessidade de 
maior entrosamento para tro-
ca de experiências, visando 
melhoria no atendimento e 
aumento do fluxo de turistas. 
Idenir Augusto Saragiotto Pe-
rondini, sócio proprietário do 
Big Valley Hotel Fazenda e 
Antônio Sinato Júnior, sócio 
proprietário do Hotel Fazenda 
São Matheus reuniram-se, 
iniciando a concepção de 
uma entidade que respaldas-
se o segmento, visitando pro-
prietários de estabelecimen-
tos hoteleiros, os quais 
aderiram à iniciativa. Em 13 
de fevereiro de 1989 foi esta-
belecida da Associação de 
Hotéis, Restaurantes e Simi-
lares de Serra Negra (Asho-
res), com 12 empreendimen-
tos membros. Sem fins 
lucrativos, tinha (e ainda 
tem) objetivos de defender 
os interesses gerais da indús-
tria hoteleira e similares, pro-
mover pesquisa, divulgação, 
formação e reciclagem de 
mão de obra e captação de 
eventos como exposições, 
congressos, feiras e concur-
sos. Sem uma sede própria, 
as reuniões ocorriam em sa-
las dos hotéis membros, em 
sistema de rodízio. Segundo 
um histórico oficial, “Essa 
época foi marcada por um 
grande entrosamento entre 
os seus membros, pois após 
as reuniões mensais de tra-
balho, o estabelecimento an-
fitrião oferecia um descontra-
ído jantar para todos os 
associados.” A primeira sede 
foi em espaço concedido 
pela Prefeitura. O grupo se 
fortaleceu e hoje um prédio 
comercial no centro da cida-
de abriga a sede da entidade. 
Em trinta anos de atuação a 
Ashores levantou bandeiras 
importantes para o desenvol-
vimento do turismo do muni-
cípio. Hoje são 25 hotéis e 
cinco restaurantes associa-
dos. A associação desenvolve 
ações que visam manter e 
aperfeiçoar a qualidade dos 
estabelecimentos e conse-
quente satisfação dos turis-
tas, divulgando Serra Negra 
como estância hidromineral, 
captando eventos, assesso-
rando e facilitando as nego-
ciações perante empresas e 
o poder público. Da decisão 
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desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência a todos os 
membros da Diretoria da 
ASHORES: Presidente: Ariel 
Cardoso Gaiolli; Vice-presi-
dente: Perseu Beraldi Testa; 
Primeiro secretário: André 
Antônio Marinos; Segunda se-
cretária: Cibele Marie Dib de 
Moraes; Primeira tesoureira: 
Laiane Favero Fioravanti; Se-
gundo tesoureiro: Marco Luca 
Sinato. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 126/2019, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a inauguração da 
Nova Unidade da AGRO RE-
NATO, em fevereiro de 2019, 
situada na Rua Avenida João 
Gerosa, número 474, Centro, 
Serra Negra/SP, em um espa-
ço muito bem estruturado 
para atender seus clientes, 
desejando muito sucesso 
nesta nova e promissora em-
preitada. Parabéns pelo exce-
lente trabalho realizado e pe-
los investimentos realizados 
no Município de Serra Negra. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais seja dada ciência 
aos proprietários da Agro Re-
nato. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 127/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os proprietários do 
tradicional PESQUEIRO E 
RESTAURANTE PESCA E PRO-
SA, que em fevereiro de 2019 
completou 07 (sete) anos de 
sucesso no Município de Ser-
ra Negra, em um local muito 
aconchegante, que propor-
ciona horas de puro lazer e 
descontração, possuindo 
conceituado Restaurante 
com cardápio variado, cujos 
pratos são preparados com 
ingredientes da mais alta qua-
lidade e procedência, com 
atendimento atencioso e ami-
go, se tornando um local de 
referência no Município de 
Serra Negra. Parabéns pelo 
excelente trabalho realizado! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais seja dada ciência 

aos proprietários do Pesquei-
ro Pesca e Prosa, na pessoa 
do competente e dedicado 
Paulo Sergio Dalonso, aos 
seus familiares e demais cola-
boradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 128/2019, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com a RAÍZES IMOBILIÁ-
RIA, de propriedade do dedi-
cado e competente Francisco 
Bueno, pelas novas instala-
ções, no Shopping Oscar Pla-
zza, na Rua Pedro Vieira e Sil-
va, número 100 - Loja 218, 
Centro, Serra Negra/SP. Para-
benizo o atuante Francisco 
Bueno pelo sucesso em sua 
carreira profissional, com a 
sua imobiliária em funciona-
mento em local bem localiza-
do e com toda a estrutura ne-
cessária para serem fechados 
excelentes negócios imobiliá-
rios. Desejo que Deus conti-
nue lhe abençoando, junta-
mente com toda sua família, 
desejando também muito su-
cesso e prosperidade nesta 
promissora empreitada. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais seja dada ciência ao ho-
menageado e aos seus fami-
liares. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 133/2019, de 
autoria do vereador Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com a ASSO-
CIAÇÃO SERRANA DE KARA-
TÊ, pela realização da 14ª 
Copa ASK Serra Negra de Ka-
ratê, no dia 17 de fevereiro de 
2019, no Serra Negra Esporte 
Clube, evento este muito bem 
organizado e que reuniu inú-
meros praticantes deste im-
portante esporte. Parabéns 
pelo excelente e exemplar 
trabalho social realizado em 
prol dos jovens, bem como 
pelas brilhantes participações 
em diversos campeonatos! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais seja dada ciência 
à Associação Serrana de Ka-
ratê, na pessoa do senhor 
Giovane Pinheiro, extensivo a 
todos os alunos, professores e 

colaboradores. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
129/2019, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da se-
nhora Rosilene Generosa de 
Oliveira. Requerimento nº 
130/2019, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Antonio Lino Marcon-
des. Requerimento nº 
131/2019, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da se-
nhora Nair Ferraresso Padula. 
Requerimento nº 132/2019, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria Ju-
lieta Saragiotto Marson. Os 
requerimentos de pesar são 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Presi-
dente, determinando fosse 
oficiado às famílias enluta-
das. ORADORES: usaram da 
palavra os vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti, Leandro 
Gianotti Pinheiro e Roberto 
Sebastião de Almeida. Não 
havendo mais nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, Cesar Augusto Olivei-
ra Borboni, Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, passou-se à dis-
cussão e à votação dos proje-
tos constantes da pauta. I – 
Discussão e votação única do 
projeto de lei nº 033/2019, de 

autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que dá deno-
minação a Próprio Público – 
Parque das Fontes ONIVALDO 
FAZANI BORBONI e dá outras 
providências. Primeiramente 
foi proferida a leitura do pare-
cer elaborado pelo Relator 
Especial designado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Para constar, na realiza-
ção da votação do projeto de 
lei nº 033/2019, o vereador 
Leandro Gianotti Pinheiro 
não estava presente no Plená-
rio, deixando de proferir seu 
voto. II – Discussão e votação 
única do projeto de decreto 
legislativo nº 01/2019, de au-
toria do vereador Beraldo An-
tonio Ramalho Cattini, que 
concede o Título Honorífico 
de Cidadão Serrano ao se-
nhor LUIZ GONZAGA FRAN-
CO DOS SANTOS. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
do parecer elaborado pelo 
Relator Especial designado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). III – 1ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 30/2019, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional especial 
no valor de R$ 222.857,14 (du-
zentos e vinte e dois mil, oito-
centos e cinquenta e sete re-
ais e quatorze centavos), que 
será destinado para obras de 
infraestrutura, pavimentação 
asfáltica e drenagem de 
águas pluviais das Ruas das 
Margaridas, Savério Gárgaro e 
das Orquídeas, localizadas no 
Loteamento Jardim do Salto I, 
Serra Negra/SP. Primeiramen-
te foi proferida a leitura do pa-
recer elaborado pelo Relator 
Especial designado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). IV – 1ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
31/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 270.476,19 (duzentos e se-
tenta mil, quatrocentos e se-
tenta e seis reais e dezenove 
centavos), que será destinado 
para obras de infraestrutura e 
pavimentação asfáltica das 
Ruas Dr. Raul Renato Cardozo 
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de Mello Tucunduva e Carlos 
Ungaratto, localizadas no Lo-
teamento Jardim Placidolân-
dia, Serra Negra/SP.  Primei-
ramente foi proferida a 
leitura do parecer elaborado 
pelo Relator Especial desig-
nado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). V – 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 32/2019, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
911.877,39 (novecentos e 
onze mil, oitocentos e seten-
ta e sete reais e trinta e nove 
centavos), que será destina-

do para obras de reforma e 
revitalização de praças do 
Município de Serra Negra. 
Primeiramente foi proferida 
a leitura do parecer elabora-
do pelo Relator Especial de-
signado. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
maioria de votos (09x01). So-
licitada a realização de vota-
ção nominal, ficou assim 
consignada: vereadores que 
aprovaram o projeto de lei nº 
32/2019 – Beraldo Antonio 
Ramalho Cattini, Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, Ed-
son B. O. Marquezini, Eduar-
do Aparecido Barbosa, José 
Aparecido Orlandi, Paulo L. 
Marchi Giannini, Renato Pin-

to Giachetto e Roberto Se-
bastião de Almeida. Verea-
dor que rejeitou o projeto de 
lei nº 32/2019 – Leandro Gia-
notti Pinheiro. Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais 
e nada mais havendo a ser 
tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores vere-
adores para a sessão extraor-
dinária que será realizada 
logo após o término desta 
sessão ordinária, declaran-
do-a encerrada às 00h13min 
do dia 19 de fevereiro de 

2019. Para constar eu, (a) ve-
reador José Aparecido Or-
landi, Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a 
assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que 
a íntegra desta sessão se en-
contra 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-.

ATA DA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezenove, com início às 00h14min, a Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas”, nesta cidade, sob a Presidência do vereador Wagner da Silva Del Buono, e secretariando os trabalhos o vereador 
José Aparecido Orlandi – 1º Secretário da Mesa Diretora, sua 05ª Sessão Extraordinária, da 03ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereadores Beraldo Antonio Ramalho Cattini, Cesar Augusto Oliveira Borboni, Edson B. O. Marquezini, Eduardo 
Aparecido Barbosa, José Aparecido Orlandi, Leandro Gianotti Pinheiro, Paulo Leopoldo Marchi Giannini, Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Roberto Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número regimental, o Exmo. Sr. Presiden-
te declarou aberta a presente sessão. Em se tratando de sessão extraordinária, passou-se imediatamente à ORDEM DO DIA, na qual foram 
deliberados os seguintes projetos: I – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 30/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 222.857,14 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete 
reais e quatorze centavos), que será destinado para obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais 
das Ruas das Margaridas, Savério Gárgaro e das Orquídeas, localizadas no Loteamento Jardim do Salto I, Serra Negra/SP. Em se tratan-
do de segunda discussão e votação, foi dispensada a leitura do parecer elaborado pelo Relator Especial. Posto em votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). II – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 31/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza 
a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 270.476,16 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezes-
seis centavos), que será destinado para obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica das Ruas Dr. Raul Renato Cardozo de Mello 
Tucunduva e Carlos Ungaratto, localizadas no Loteamento Jardim Placidolândia, Serra Negra/SP. Em se tratando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a leitura do parecer elaborado pelo Relator Especial. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). 
III – 2ª Discussão e votação do projeto de lei nº 32/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$ 911.877,39 (novecentos e onze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), que 
será destinado para obras de reforma e revitalização de praças do Município de Serra Negra. Em se tratando de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a leitura do parecer elaborado pelo Relator Especial. Posto em votação, foi aprovado por maioria de votos (09x01). 
Não havendo mais nenhum projeto para ser deliberado na Ordem do Dia, passou-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usaram da palavra os 
vereadores Beraldo Antonio Ramalho Cattini, Renato Pinto Giachetto, José Aparecido Orlandi, Roberto Sebastião de Almeida e Cesar 
Augusto Oliveira Borboni. Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será 
realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira, às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão extraordinária às 01h02min. 
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 desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o parágrafo 2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, possuem 
valor oficial para todos os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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RESOLUÇÃO Nº 407, DE 2019
Projeto de Resolução nº 01/2019

Autoria: Mesa Diretora da Câmara
 Municipal de Serra Negra

 (Autoriza o Poder Legislativo do Município de Serra 
Negra/SP a celebrar convênio com a Casa de Nossa 
Senhora da Paz – Ação Social Franciscana, mante-
nedora da Universidade São Francisco, com sede 
no Município de Bragança Paulista, objetivando a 
concessão de descontos nas mensalidades dos cur-
sos oferecidos, aos servidores da Câmara Municipal 
da Estância Hidromineral de Serra Negra e a seus 
respectivos dependentes – cônjuge e filhos)

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SER-
RA NEGRA, no exercício de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Di-
retora promulga a seguinte Resolução:

Art. 1o Fica o Poder Legislativo do Município de Serra 
Negra/SP autorizado a celebrar Convênio e respec-
tivos termos aditivos com a Casa de Nossa Senhora 
da Paz – Ação Social Franciscana, mantenedora da 
Universidade São Francisco, com o objetivo de con-
ceder descontos pré-estabelecidos pela Instituição 
de Ensino, nas mensalidades dos cursos oferecidos 
por ela, aos servidores da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra e a seus respectivos depen-
dentes – cônjuge e filhos, conforme termo de con-
vênio a ser celebrado.

Art. 2o As eventuais despesas com a execução do 
objeto constante desta Lei correrão por dotação 
própria constante do orçamento vigente do Poder 
Legislativo do Município de Serra Negra, podendo 
ser suplementada sempre que necessário.

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

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Ser-
ra Negra, 26 de fevereiro de 2019.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ APARECIDO ORLANDI 
Secretário da Mesa Diretora

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Serra Negra, na data supra. 

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

EXTRATO DE CONTRATO

 - Contrato n. 02/2019.

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra – SP
Contratada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP.
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em 

administração pública, consistente em fornecer diariamente, 
via correio eletrônico ou website, o boletim de publicações 
em nome da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, bem como 
disponibilizar o aplicativo GrifonAlerta, que consiste em um 
software cuja a finalidade é alertar constantemente a chegada 
de mensagem oriunda e disponível no servidor da Contratada. 
Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 24, inciso II, da Lei 

Federal 8666/93)
Valor: R$ 2.033,98 (Dois mil, trinta e três reais e noventa e oito 

centavos), valor anual, pago em parcela única.
Vigência: 12 meses – (18 de janeiro de 2019 a 17 de janeiro 

de 2020).

Serra Negra, 18 de janeiro de 2019.
Assinaturas:
P/Contratante: Vereador Wagner da Silva Del Buono - Presi-

dente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.
P/Contratada: Beatriz Campos Rocha (Gerente) – Griffon Bra-

sil Assessoria Ltda. EPP.

Testemunhas:
RG: 22.811.153-5                       RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

ATA DE PREGÃO - CMSN
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

“CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA/SP.”

Aos 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 
– ÀS 10H00MIN, na sala de Reuniões/Licitações da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra/SP, reuniram-se o Pregoeiro, a Comissão 
de Licitações e a Equipe de Apoio, para proceder à abertura dos en-
velopes “DOCUMENTOS” e “PROPOSTAS” referentes ao certame em 
epígrafe (Pregão Presencial nº 01/2019 da Câmara Municipal de Serra 
Negra – “Gerenciamento dos créditos da Folha de Pagamento”). No 
horário previsto para iniciar a sessão, NÃO compareceu NENHUMA 
Instituição Financeira/Empresa para participar do certame. Desta for-
ma, foi aguardado na Sala de Reuniões/Licitações pelo período de 
30 (TRINTA) minutos, porém não compareceu NENHUM interessado. 
Diante do exposto, foi declarada a presente licitação - Pregão 01/2019 
CMSN – como “DESERTA”. Informamos também, que o presente pro-
cesso será encaminhado ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Negra para ciência do ocorrido e a adoção 
dos procedimentos que entender necessários. Nada mais. 

Pregoeiro 
ALEXANDRE GALAVERNA BONAMI  

Comissão de Licitações e Equipe de Apoio 
CARLOS ALBERTO FARIA BATISTA  

LUIZ GUSTAVO TOMALERI CORSETTI  

SANDRO OLIVEIRA BORGES   


