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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito fez a entrega 
de uniformes para as meren-
deiras de toda a Rede Muni-
cipal e Estadual de Ensino na 
manhã de hoje (25), em seu 
gabinete.

O Prefeito entregou nas 
mãos das merendeiras da 
Cozinha Piloto o kit conten-
do um jaleco e um avental. 
Segundo o encarregado da 
merenda escolar, a compra 
se deu por uma reivindica-
ção das merendeiras desde 
o início do ano e também 
por uma exigência da Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA , “o Prefeito 
nos atendeu cordialmente, 
bem como levantamos uma 
pesquisa para saber qual era 
a preferência da vestimenta, 
onde a anterior era calça, ca-
miseta e avental e a escolha 
foi pelo jaleco”, disse.

O Chefe do Execu-
tivo, elogiou o trabalho 
das merendeiras, bem 
como a produção da 
merenda que é servida 
na rede municipal de 
ensino, “experimentei a 
merenda e a comida é 
feita com carinho e com 
produtos de excelente 
qualidade, bem como 
temos um cardápio di-
versificado e nutritivo”, 
elogiou pessoalmente 
a nutricionista Renata 
Dei Santi Moreira que ali 
estava e, adiantou, “es-
tamos planejando uma 
reforma para melhorias 
na Cozinha Piloto para o 
ano de 2019, vamos ampliar o 
espaço , bem como comprar 
novos equipamentos para fa-
cilitar e estruturar o trabalho”. 

Foram entregues cerca 

de 140 jalecos e 140 aventais 
para cerca de 70 merendeiras 
da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino de Serra Negra e 
também para quatro padeiros 
da Cozinha Piloto.

Também participaram 
da entrega o Chefe de Gabi-
nete e a supervisora de ensi-
no que na ocasião represen-
tou a secretária da Educação 
e Cultura.

Prefeito entrega uniforme para as merendeiras 
da rede Municipal e Estadual de Ensino

Cerca de 5mil 
quilos de frango fo-
ram distribuídos aos 
servidores públicos 
municipais na tarde 
da última sexta-fei-
ra(26), congratulando 
todo o funcionalismo 
em comemoração 
ao dia 28 de Outubro 
– Dia do Servidor Pú-
blico.

Desde a gestão 
do ex-prefeito Elmir KalilAbi 
Chedid (1997 a 2000), sob a 
Lei n. 2.324, de 27 de Outu-
bro de 1997, a Prefeitura rea-
liza a entrega de produtos de 

gênero(s) alimentício(s) para 
cada funcionário público.

O Prefeito compareceu 
no local e parabenizou todos 
os servidores públicos que ali 
estavam.

Frangos são distribuídos 
aos servidores públicos

O Horário Brasilei-
ro de Verão 2018-2019 
começa às 00h do dia 04 
de novembro de 2018. A 
partir da meia-noite do 
dia 04 de novembro, os 
relógios brasileiros serão 

ADIANTADOS em 1 hora 
nos estados em que o 
Horário de Verão é vá-
lido. Este ano o Horário 
de Verão começa mais 
tarde por conta das Elei-
ções 2018.

Horário de Verão 
tem início no dia 
04 de novembro 
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Dia da Consciência 
Negra é comemorado em 
20 de novembro em todo o 

país. Fica suspenso o expe-
diente nos órgãos e entida-
des da administração mu-

nicipal de Serra Negra, na 
sexta-feira, 16 de novembro, 
conforme Lei de n.4.097 de 
23 de outubro de 2018 que 
altera a data do feriado em 
caráter excepcional. No dia 
20 (terça-feira) terá expe-
diente normal. Os Serviços 
essenciais como a Guarda 
Municipal, Bombeiro Civil e 
Ambulâncias não sofrerão 
alterações e seu funciona-
mento segue normal.

A data homenageia o 
Zumbi, um escravo que foi 
líder do Quilombo dos Pal-

mares. Zumbi morreu em 
20 de Novembro de 1695.

No dia da Consciência 
Negra o objetivo é fazer uma 
reflexão sobre o relevo da 
cultura e do povo africano e o 
impacto que tiveram na evo-
lução da cultura brasileira. 
Sociologia, política, religião 
e gastronomia entre várias 
outras áreas foram profun-
damente influenciadas pelas 
culturas negra e africana.  É 
dia de comemorar e mostrar 
profundo apreço pela cultura 
afro-brasileira.

Feriado do Dia da Consciência Negra será 
comemorado dia 16 de novembro em Serra Negra

O Paço Municipal Palá-
cio das Águas, localizado na 
Praça John F. Kennedy, s/n, 
Centro, Serra Negra,  a partir de 
segunda-feira, 05 de novem-
bro, passará a ter seus horários 
de trabalho e de atendimento 
ao público alterados, de acor-
do com o Decreto Municipal 
n.º 4.804, de 18 de Outubro de 
2018, instituído pelo Prefeito.

A iniciativa foi toma-
da após várias considerações 
debatidas pela administração 
municipal, entre elas a consi-
derar a necessidade de uni-
formizar os horários de fun-
cionamento das secretarias 
municipais, possibilitando o 
avanço da segurança patrimo-
nial do Paço Municipal; visan-
do à melhoria da qualidade no 
atendimento e a transparência 
na prestação do serviço públi-
co, uma vez que o atendimen-
to passa a ser ininterrupto, ou 
seja, das 8h às 17h; bem como 
a redução da carga horária efe-
tiva economia nas despesas de 
energia elétrica, telefone e ma-
terial de consumo.

Para o Prefeito, “o cida-
dão passa a ganhar 1h30min. a 
mais na prestação de serviço 
público, bem como entende-

mos que o horário corrido po-
derá aumentar a capacidade 
de produção dos servidores 
públicos e a qualidade e efici-
ência dos serviços prestados”, 
e, considerou ainda que, “an-
tes de decretarmos o novo ho-
rário, ampliamos o espaço do 
refeitório, para assim, possibi-
litarmos condição de conforto 
e tranquilidade nas refeições”, 
destacou.  

A administração lembra 
que o novo horário de expe-
diente e de atendimento dos 
servidores do Paço Municipal é 
das 8h às 17h, onde cada de-
partamento irá dispor de um 
ou dois funcionários com horá-
rios alternados de almoço para 
atender a população. O novo 
horário poderá ser a qualquer 
momento revisto , alterado ou 
modificado, sempre levando 
em consideração o interesse 
público. Os servidores lotados 
nas demais repartições muni-
cipais não citadas no Decreto 
continuarão com os seus ho-
rários normais de expediente.

Em caso de dúvidas dos 
horários de funcionamento 
das demais repartições, favor 
contatar a telefonista do Paço 
Municipal, fone (19)3892-9600. 

Cidadão passa a ter 
atendimento ininterrupto 
no Paço Municipal Palácio 

das Águas A Prefeitura de Serra 
Negra recebeu na sexta-feira 
(25 de outubro) um ônibus 
escolar por meio da secreta-
ria Municipal da Educação e 
Cultura. O ônibus foi adquiri-
do pelo Programa “Caminho 
da Escola”, do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação). O programa do 
Governo Federal visa dar se-
gurança no transporte escolar, 
padronizar os veículos e visa 
diminuir a evasão escolar.  

O ônibus é da marca 
Volkswagen, modelo ORE-1 
0km, com capacidade para 
transportar 31(trinta e uma) 
crianças, sendo 02 (dois) 
bancos para uso exclusivo de 
acessibilidade com plataforma 
elevatória, visando a inclusão e 
igualdade.

O convênio com o Go-
verno Federal foi realizado no 
valor de R$ 199.940,00 mil re-
ais, graças à inserção da secre-

taria Municipal de Educação e 
Cultura no programa federal 
“Caminho da Escola”, em con-
trapartida da Prefeitura Munici-
pal no valor de R$41mil reais.

“Essa é mais uma con-
quista do Prefeito, na tentativa 
de oferecer mais qualidade e 
conforto aos alunos da rede 
municipal”, salientou a secre-
tária da Educação e Cultura.

 Na chegada do veículo 
o Prefeito Municipal, juntamen-
te com a secretária da Educa-
ção e Cultura,  o Chefe de Ga-
binete, o assessor parlamentar 
e a jornalista, saíram para uma 
volta e teste do ônibus esco-
lar pelas ruas do município. 
“esse é um investimento que 
me causa orgulho!”, explanou 
com contentamento o Chefe 
do Executivo.

 O novo ônibus estará 
atendendo as crianças da rede 
municipal ainda neste mês de 
outubro. 

Prefeitura de Serra Negra adquire 
ônibus escolar com acessibilidade 
por meio do programa “Caminho 

da Escola” 
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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 
Ligafarma
Rua Cel Pedro Penteado 686
tel (19)3892-1037
Após às 23hs, tel (19) 99999 – 
1037

Plantão de Farmácias | novembro 2018 
Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Quinta-feira Serrana 
2 Sexta-feira Popular 
3 Sábado Central 
4 Domingo Vip 
5 Segunda-feira Rubi 
6 Terça-feira Danilo 2 
7 Quarta-feira Ligafarma 
8 Quinta-feira São Luiz 
9 Sexta-feira São Jose 
10 Sábado Danilo 
11 Domingo Serrana 
12 Segunda-feira Popular 
13 Terça-feira Central 
14 Quarta-feira Vip 
15 Quinta-feira Rubi 
16 Sexta-feira Danilo 2 
17 Sábado Ligafarma 
18 Domingo São Luiz 
19 Segunda-feira São Jose 
20 Terça-feira Danilo 
21 Quarta-feira Serrana 
22 Quinta-feira Popular 
23 Sexta-feira Central 
24 Sábado Vip 
25 Domingo Rubi 
26 Segunda-feira Danilo 2 
27 Terça-feira Ligafarma 
28 Quarta-feira São Luiz 
29 Quinta-feira São Jose 
30 Sexta-feira Danilo 
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra informa que 
especialmente nos dias 01 e 
02 de Novembro, Dia de Fina-
dos (celebração aos mortos), 
o Cemitério Municipal Jardim 
da Saudade, localizado na 
Rua Av. Cel. Estevão Franco 
de Godoy, s/n, abrirá das 7h 
às 18h para visitação dos ja-
zigos. A administração do Ce-
mitério ainda informa que só 
será permitida a realização 
de pintura, reparos, reforma 
e limpeza nos jazigos até o 
dia 31 de outubro. O horário 
normal de funcionamento do 
cemitério é de segunda a se-
gunda, das 7h às 17h. 

No dia de Finados (02), 
na Capela Ecumênica do Ce-
mitério, haverá uma missa às 
8h com duração de 1hora.

A secretaria de Servi-
ços Municipais vem orientan-
do os funcionários do local a 
informarem pessoalmente os 
visitantes a colaborarem na 
economia da água, e solicita 
que evitem lavar os túmulos 
e fazer a limpeza apenas com 
panos úmidos, a tomarem 
alguns cuidados para evitar 
o acúmulo de água parada 
nos vasos de flores e perfu-
rar jardineiras e vasos fixos 
para evitar a proliferação do 
mosquito da Dengue (Aedes 
Aegypti).

A administração do ce-
mitério informa que em anos 
anteriores tem recebido cer-
ca de 2 mil pessoas no perío-
do de finados.

História
O Dia de Finados é co-

memorado pela Igreja Cató-
lica no dia 02 de novembro, 
logo após o dia de Todos os 
Santos. Os falecidos eram 
lembrados desde o século 
II, quando os cristãos visita-
vam os túmulos dos mártires 
para rezar pelos que haviam 
morrido. No século V, a igreja 
dedicava um dia do ano para 
rezar por aqueles que nin-
guém rezava ou lembrava, os 
falecidos. Em 998, o abade de 
Cluny, Santo Odilon pedia aos 
monges que orassem pelos 
mortos.

Desde o século XI os 
Papas Silvestre II (1009), João 
XVII (1009) e Leão IX (1015) 
obrigam a comunidade a de-
dicar um dia aos mortos. No 
século XIII esse dia passou 
a ser comemorado em dois 
de novembro, devido o dia 
primeiro do mesmo mês ser 
a festa de Todos os Santos. O 
dia de Finados é comemora-
do com missas e festividades 
em homenagem aos mortos, 
onde são lembrados pela fa-
mília. (fonte: Brasil Escola).

Dia de Finados: Confira o horário de 
funcionamento do Cemitério Jardim da Saudade

Nesta manhã 
de terça-feira, 30 de 
outubro, às 10h, na 
Praça Barão de Rio 
Branco, Centro, o 
Prefeito e autorida-
des do município 
participaram da 
solenidade de Jura-
mento à Bandeira 
e entrega de Certi-
ficado Dispensa de 
Incorporação (CDI) 
para o Serviço Mili-
tar aos jovens alis-
tados no ano de 
2018 no município 
de Serra Negra.

 A soleni-
dade foi presidi-
da pelo Tenente Fabiano 
Araújo Rosa, Delegado da 
3ª Delegacia do Serviço 
Militar e cerca de 36 jovens 
receberam o Certificado 
de Dispensa de Incorpora-
ção (CDI). Na cerimônia, 
os jovens dispensados de 
prestar o Serviço Militar 
Obrigatório realizaram o 
juramento solene perante 
a Bandeira do Brasil e en-
toaram o Hino Nacional e 
saíram quites com o servi-
ço militar. 

O Prefeito enfatizou: 
“hoje vocês estão sendo 
dispensados do serviço 
militar obrigatório e estão 
aqui cumprindo mais uma 
etapa ao chegar os 18 anos 
e, agora estão quites com 
as suas obrigações”, disse.

O Tenente Fabia-
no Araújo Rosa, 
Delegado da 3ª 
Delegacia do 
Serviço Militar, 
destacou em seu 
discurso a neces-
sidade de guar-
dar o certificado 
de Dispensa de 
I n c o r p o r a ç ã o 

(CDI) como um documen-
to de suma importância, 
“vocês deverão apresentá-
-lo para todas as vezes que 
for solicitado, como por 
exemplo, assumir um car-
go público, seja nos pode-
res executivo, legislativo ou 
judiciário, para ingressar à 
universidade, para a soli-
citação de passaporte, en-
fim, dentre outras exigên-
cias”, destacou. 

A solenidade é públi-
ca e contou com a presen-
ça das autoridades civis, 
militares e familiares dos 
dispensados.

Para quaisquer infor-
mações sobre o Serviço Mi-
litar, favor entrar em conta-
to com Maria Eliza Baratela 
Bigarelli, no fone (19)3842-
2005 r.24, às quartas-feiras, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h às 16h.

Jovens dispensados do 
serviço militar cumprem 
o juramento à bandeira
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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

A equipe móvel do 
Hemocentro estará fazendo 
a coleta de sangue em Serra 
Negra no dia 07 de novem-
bro (quarta-feira), das 09h às 
12h, no Centro Espírita Joana 
DArc, Rua Allan Kardec, 53.

O trabalho tem o 
apoio da Prefeitura Munici-
pal por meio da secretaria 
de Saúde.

Convidamos todos 
os doadores e aqueles que 
nunca vivenciaram a expe-
riência a participarem. A do-
ação de sangue é segura e 
precisa apenas de altruísmo 
e claro, um pouquinho do 
tempo de quem doa.

Para ser um doador, 
basta:

- Ser saudável, ter en-
tre 18 e 69 anos, 16 ou 17 
anos devem comparecer 
com responsável legal nos 
locais de coleta devidamen-

te identificados, para a au-
torizar formalmente a cada 
doação;

- Maiores de 60 anos 
não podem realizar a doa-
ção pela primeira vez;

- Não estar em jejum, 
apenas evitar alimentos gor-
durosos e, após o almoço, 
aguardar 3 horas;

- Você também não 
pode fumar até 2 horas antes 
e 2 horas depois da doação.

- Pesar mais de 50 kg;
- Não ter comporta-

mento de risco para doen-
ças sexualmente transmis-
síveis ou transmitidas pelo 
sangue.

Para mais informa-
ções entre em contato com 
o Hospital Santa Rosa de 
Lima, tel. (19) 3892-1888 ou 
consulte o site do Hemocen-
tro www.hemocentro.uni-
camp.br.

Doação de sangue 
acontece no dia 07 

de novembro
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n

44847663/0001-11 Ensino Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO DE 2018

Artigo 256 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05/10/1989

Página 1 de 2

PERÍODO DE 01/07/2018 A 30/09/2018

Cód. Receita Especificação Saldo Anterior Período Total

IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 605.709,99 339.683,96 945.393,95
1113.03.1.1.0 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 395.192,84 235.946,52 631.139,36
1113.03.4.1.0 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 210.517,15 103.737,44 314.254,59

IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 16.391.100,86 4.768.314,06 21.159.414,92
1118.01.1.1.0 IPTU - PRINCIPAL 12.038.050,45 2.712.647,64 14.750.698,09
1118.01.1.2.0 IPTU - MULTAS E JUROS 21.085,83 8.996,13 30.081,96
1118.01.1.3.0 IPTU - DÍVIDA ATIVA 669.301,49 219.155,82 888.457,31
1118.01.1.4.0 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 439.974,34 186.663,50 626.637,84
1118.01.4.1.0 ITBI - PRINCIPAL 490.313,11 256.074,25 746.387,36
1118.01.4.2.0 ITBI - MULTAS E JUROS 12.688,48 1.982,94 14.671,42
1118.02.3.1.0 ISS - PRINCIPAL 2.587.295,13 1.327.380,88 3.914.676,01
1118.02.3.2.0 ISS - MULTAS E JUROS 36.853,00 16.979,99 53.832,99
1118.02.3.3.0 ISS - DÍVIDA ATIVA 48.816,40 17.661,59 66.477,99
1118.02.3.4.0 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 46.722,63 20.771,32 67.493,95

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS9.772.334,42 4.485.104,95 14.257.439,37
1718.01.2.1.0 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 9.750.042,41 4.355.725,47 14.105.767,88
1718.01.3.1.0 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00
1718.01.4.1.0 COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00
1718.01.5.1.0 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 469,71 1.430,47 1.900,18
1718.05.9.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 0,00 114.855,63 114.855,63
1718.06.1.1.0 TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 21.822,30 13.093,38 34.915,68

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS9.649.732,44 3.524.001,58 13.173.734,02
1728.01.1.1.0 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.926.796,20 3.073.737,05 9.000.533,25
1728.01.2.1.0 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 3.683.320,69 431.766,58 4.115.087,27
1728.01.3.1.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 39.615,55 18.497,95 58.113,50

SUB-TOTAL 36.418.877,71 13.117.104,55 49.535.982,26

APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - 25% 9.104.719,43 3.279.276,14 12.383.995,57

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 24.557,90 11.986,11 36.544,01
1321.00.1.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.810,91 1.693,13 4.504,04
1321.00.1.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 8.766,90 2.731,97 11.498,87
1321.00.1.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 4.435,70 2.164,20 6.599,90
1321.00.1.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 8.544,39 5.396,81 13.941,20

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS 39.077,75 22.275,88 61.353,63
1718.05.2.1.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00
1718.05.4.1.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL 39.077,75 22.275,88 61.353,63
1718.05.9.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS1.403.167,25 587.571,42 1.990.738,67
1728.01.9.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.403.167,25 587.571,42 1.990.738,67

TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M 3.698.885,31 1.805.197,46 5.504.082,77
1758.01.1.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 3.698.885,31 1.805.197,46 5.504.082,77

APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - 100% 5.165.688,21 2.427.030,87 7.592.719,08

Serra Negra, 30 de Setembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO
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Prefeitura Municipal de Serra Negra
Praça Jonh F. Kennedy, s/n

44847663/0001-11 Ensino Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO - EXERCICIO DE 2018

Artigo 256 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05/10/1989

Página 2 de 2

PERÍODO DE 01/07/2018 A 30/09/2018

Funç. Progra Especificação

Saldo Anterior Período TotalVinc CEco

LIQUIDADO

ENSINO FUNDAMENTAL

EF - ENSINO FUNDAMENTAL 2.872.493,66 1.876.211,78 4.748.705,44

12.361.0005.2006.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 572.628,02 649.489,34 1.222.117,36
12.361.0007.1002.0000 Investimento em ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00
12.361.0007.2010.0000 Transporte Escolar 2.108.273,66 1.175.716,20 3.283.989,86
12.366.0005.2039.0000 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 1.000,00 0,00 1.000,00
12.367.0005.2040.0000 Manutenção do ensino especial 190.591,98 51.006,24 241.598,22

FM - FUNDEB MAGISTERIO 3.587.084,66 2.042.927,72 5.630.012,38

12.361.0005.2006.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 660.789,93 485.214,32 1.146.004,25
12.365.0005.2008.0000 Manutenção do ensino infantil 2.926.294,73 1.557.713,40 4.484.008,13

FO - FUNDEB OUTROS 0,00 0,00 0,00

12.361.0005.2006.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00

ENSINO INFANTIL

EI - ENSINO INFANTIL 3.171.455,74 1.293.232,22 4.464.687,96

12.365.0005.1003.0000 Investimentos em Ensino Pre Escolar 0,00 1.650,00 1.650,00
12.365.0005.2008.0000 Manutenção do ensino infantil 3.171.455,74 1.291.582,22 4.463.037,96

9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 3.876.490,01 1.420.022,80 5.296.512,81
3.876.490,01 1.420.022,80 5.296.512,819510.00.0.0. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

0,00 0,00 0,00Transf ao Fundo de Seguridade

Serra Negra, 30 de Setembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO

-5.165.688,21

Resumo:

Aplicação a maior ou a menor:

Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.

 Aplicações Obrigatórias - 25% (Art 256)..

Percentual Aplicado

-2.427.030,87 -7.592.719,08

8.341.835,86 4.205.363,65 12.547.199,51

22,91 32,06 25,33

13.507.524,07 6.632.394,52 20.139.918,59TOTAL DA DESPESA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 084/2018 (RE-
ABERTURA). OBJETO: FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA 
MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. DATA: 19/11/2018 – 10H00M. 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 13h00m às 
18h00m, 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. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 31 de Outubro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
087/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE SULFITE A4 PARA A SE-
CRETARIA DE SAUDE. Torna se publico e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 
26/10/2018 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos ter-

mos 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: CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME. ITEM: 
01. VALOR TOTAL: R$ 13.860,00. Serra Negra, 30 de Outubro de 2018. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - CONVITE N.: 012/2018. OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E IMPRES-
SÃO DE CARNÊS DE IPTU E TAXAS DO ANO DE 2019. NOS TERMOS 
DO ARTIGO 43 INCISO VI DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DEMAIS ATUA-
LIZAÇÕES, BEM COMO PARECER JURÍDICO ANEXO AOS AUTOS HO-
MOLOGO A LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE E ADJUDICO O OBJETO DA 
PRESENTE LICITAÇÃO A EMPRESA : TOUCHGRAF SOLUÇÕES GRAFI-
CAS LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL R$ 19.440,00. SERRA NEGRA, 31 
DE OUTUBRO DE 2.018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA 

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁ-
RIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e dois dias do 
mês de outubro, do ano de 
dois mil e dezoito, com início 
às 19h37min, a Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou em 
sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ricar-
do Favero Fioravanti – 1º Se-
cretário da Mesa Diretora, sua 
33ª Sessão Ordinária, da 02ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Le-
gislatura, com a presença dos 
vereadores Eduardo Apareci-
do Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apare-
cido Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Luiz Edward Cardo-
so Berton, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sérgio 
Osti, 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. 
Em seguida convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foram li-
das, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimidade 
(10 votos), as seguintes atas: 
1) ata da 32ª sessão ordinária, 
da 02ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
15 de outubro de 2018 e, 2) ata 
da 24ª sessão ordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 15 de 
outubro de 2018. EXPEDIENTE 
DE DIVERSOS: - EDITAL DE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA. A CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, por seu Presidente e 
pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e Or-

çamento, faz saber que será 
realizada AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA no dia 24 de outubro de 
2018, quarta-feira, às 15:00 ho-
ras, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, ins-
talada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas” – mezanino – salas 06 
e 07, quando será analisado, 
avaliado e discutido o projeto 
de lei n.º 063/2018, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, 
que estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Ser-
ra Negra para o exercício de 
2.019 – “Orçamento Público 
Municipal para 2.019” – “LOA”. 
Serra Negra, 08 de outubro de 
2018. Presidente da Câmara 
Municipal da Estância de Serra 
Negra/SP. Presidente da Co-
missão Permanente de Finan-
ças e Orçamento. - Ofício nº 
079/2018 do SERPREV – Servi-
ço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de 
Serra Negra, encaminhando 
para apreciação, nos termos 
do inciso X, do artigo 33, da 
Lei Municipal nº 2612/2001, os 
Balancetes de Despesa e Re-
ceita, juntamente com os bo-
letins de Caixa do FRAP (Fun-
do de Reservas de 
Aposentadorias e Pensões) e 
FAS (Fundo de Assistência à 
Saúde), referente ao mês de 
setembro de 2018. - E-mail da 
Telefônica S/A, em resposta à 
indicação nº 918/2018, de au-
toria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, informando 
que foram realizados os repa-
ros nos cabos telefônicos da 
Rua Antonio Ricci, esquina 
com a Rua João Pires, Serra 
Negra/SP. - Correspondências 
recebidas no período de 16 a 
22 de outubro de 2018. MEN-
SAGENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
- Mensagem nº 049/2018, en-
caminhando o projeto de lei 
nº 68/2018, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal a pro-
ceder a abertura de crédito 
adicional suplementar no va-
lor de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais), que 
será destinado para despesas 
de custeio da Secretaria de 
Saúde, cujas despesas serão 

suportadas por conta do ex-
cesso de arrecadação, motiva-
do pela transferência de recur-
s o s 
do Governo Federal. - Mensa-
gem nº 050/2018, encami-
nhando o projeto de lei nº 
69/2018, que institui o Progra-
ma de Pagamento Incentivado 
de Débitos Tributários – PPI 
2018 e dá outras providências. 
- Mensagem nº 051/2018, en-
caminhando o projeto de lei 
nº 70/2018, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal a pro-
ceder a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil 
reais), que será destinado à 
adequação do sistema de se-
gurança contra incêndio em 
Escolas Municipais de Educa-
ção Básica. As despesas de-
correntes do presente crédito 
especial correrão por conta da 
anulação parcial de dotação 
orçamentária descrita no arti-
go segundo do projeto de lei. 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO E 
DE DECRETO LEGISLATIVO: - 
Projeto de Decreto Legislativo 
nº 08/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que concede o Título Honorífi-
co de Cidadão Serrano ao se-
nhor ALEXANDRE SIMPLICIO 
DOS SANTOS. - Projeto de De-
creto Legislativo nº 09/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que concede 
o Título Honorífico de Cidadã 
Serrana à senhora MARIA LU-
CILIA DE OLIVEIRA. Todos os 
documentos ficaram à dispo-
sição dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, foi 
proferida a leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 1221/2018, 
de autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser demarcada e pintada 
uma faixa para travessia de 
pedestres na Avenida Gover-
nador Laudo Natel, em frente 
à Shalon, vez que o local é 
muito movimentado e as pes-
soas estão tendo grandes difi-
culdades de atravessar, pois 
atualmente há faixas de pe-
destres somente no início e no 

final da referida avenida e há 
naquele trecho muitos estabe-
lecimentos comerciais. Vale 
mencionar também que se for 
demarcada e pintada a faixa 
para travessia de pedestres, 
não haverá perda de vagas 
para estacionamento, vez que 
a guia já é pintada com tinta 
amarela por ser proibido esta-
cionar veículos. Indicação nº 
1223/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal,  para que 
estude as possibilidades de 
colocar placas sinalizando to-
das as lombadas existentes 
em nosso município, a fim de 
que sejam evitados acidentes 
que vêm ocorrendo com fre-
quência em diversos pontos 
da cidade por falta de sinaliza-
ção. Indicação nº 1224/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de disponibilizar 
câmeras de monitoramento 
nas saídas de nosso município 
para os municípios de Lindóia, 
Itapira e Monte Alegre do Sul. 
Indicação nº 1225/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que através do setor 
competente, crie um Projeto 
de Internet Gratuita para os 
moradores de Serra Negra. In-
dicação nº 1226/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que através da Secretaria 
Municipal de Agricultura, pos-
sa criar uma Associação ou 
Cooperativa dos produtores 
de vinho de Serra Negra e in-
centivar o plantio de uvas em 
nossa cidade. Indicação nº 
1227/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio da Secretaria 
Municipal de Esportes, possa 
disponibilizar estagiários de 
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Educação Física, a fim dos 
mesmos darem orientações 
às pessoas que utilizam os 
aparelhos da Academia ao Ar 
Livre, nas praças e locais pú-
blicos do município de Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1228/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
formatizar o nosso sistema de 
saúde, fazendo um cruzamen-
to de dados nas consultas, for-
necimentos de remédios, am-
bulâncias e atendimentos 
domiciliares. Indicação nº 
1229/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
instalar/construir uma lancho-
nete no Conjunto Aquático 
Municipal Sebastião Carlos de 
Andréa Colchetti, para que os 
usuários daquele local te-
nham um lugar apropriado 
para se alimentarem. Indica-
ção nº 1230/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que possa tomar provi-
dências através da Secretaria 
Municipal de Obras, para a ca-
nalização do ribeirão na Rua 
Orlando Poleto. Indicação nº 
1231/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
possa tomar as providências 
no sentido de promover a pin-
tura do monumento do Imi-
grante Italiano, na Praça Ses-
quicentenário, bem como 
estudar as possibilidades de 
implantação de iluminação de 
led. Indicação nº 1232/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito  Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem colocadas lixeiras 
no entorno da Represa Santa 
Lídia, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1233/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada limpeza geral 
do córrego do Bairro dos Fran-
cos, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1234/2018, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com a maior urgência 
possível, determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
pintada a faixa de solo dividin-
do a mão de direção dos veí-
culos automotores em toda a 
extensão da Estrada Municipal 
Sebastião de Godoy Bueno, 
Bairro dos Macacos, Serra Ne-
gra/SP, vez que trafegar atual-
mente na referida Estrada Mu-
nicipal está muito perigoso 
por não haver a necessária 
faixa de solo dividindo a mão 
de direção, o que vem aumen-
tando as possibilidades de 
ocorrerem gravíssimos aci-
dentes naquela importante e 
movimentada via pública. In-
dicação nº 1235/2018, de auto-
ria do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as pos-
sibilidades de incluir na lista 
de prioridades das obras pú-
blicas de infraestrutura a se-
rem realizadas, a pavimenta-
ção asfáltica no trecho sem 
asfalto da Avenida Julio Bruno 
Menochi, situada no Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
1236/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem reali-
zadas, a pavimentação asfálti-
ca no trecho sem asfalto da 
Avenida Oswaldo Aparecido 
Thomazi, situada no Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
1237/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 

de infraestrutura a serem reali-
zadas, a pavimentação asfálti-
ca em toda a extensão da Rua 
Antonio Benedicto Carniel, si-
tuada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1238/2018, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a se-
rem realizadas, a pavimenta-
ção asfáltica em toda a exten-
são da Rua Áurea da Costa 
Gozzo, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1239/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Bene-
dito Manoel Joaquim, situada 
no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1240/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as pos-
sibilidades de incluir na lista 
de prioridades das obras pú-
blicas de infraestrutura a se-
rem realizadas, a pavimenta-
ção asfáltica em toda a 
extensão da Rua da Conquis-
ta, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1241/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Dr. 
Pércio Marçal da Silva, situada 
no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1242/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as pos-
sibilidades de incluir na lista 
de prioridades das obras pú-
blicas de infraestrutura a se-
rem realizadas, a pavimenta-
ção asfáltica em toda a 
extensão da Rua Edson José 
Fioritti Corbo, situada no Lote-
amento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1243/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem reali-
zadas, a pavimentação asfálti-
ca em toda a extensão da Rua 
Fabio José Rubin, situada no 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1244/2018, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem reali-
zadas, a pavimentação asfálti-
ca em toda a extensão da Rua 
Francisco Cândido Xavier, si-
tuada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1245/2018, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a se-
rem realizadas, a pavimenta-
ção asfáltica em toda a exten-
são da Rua Heitor Gozzo, 
situada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1246/2018, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a se-
rem realizadas, a pavimenta-
ção asfáltica em toda a exten-
são da Rua Ignácio Lopes, 
situada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1247/2018, de au-
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toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua João Mittestai-
ner, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1248/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua José 
Caetano dos Santos, situada 
no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1249/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua José Francisco 
Rodrigues, situada no Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
1250/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem rea-
lizadas, a pavimentação asfál-
tica em toda a extensão da 
Rua Lourenço Franco de Mo-
raes, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1251/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 

toda a extensão da Rua Mar-
cos A. G. Zapio, situada no Lo-
teamento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1252/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem rea-
lizadas, a pavimentação asfál-
tica em toda a extensão da 
Rua Mário Franco de Godoy, 
situada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1253/2018, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua Natal Antonio 
Pulini, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1254/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Nel-
son Pinto de Oliveira, situada 
no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1255/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua Orlando Pesset-
ti, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1256/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-

cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica do tre-
cho sem asfalto da Rua Para-
ná, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1257/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Pedro 
Alvares Cabral, situada no Lo-
teamento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1258/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem rea-
lizadas, a pavimentação asfál-
tica em toda a extensão da 
Rua Rafael Del Buono, situada 
no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1259/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua Rinézio Gianot-
ti, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1260/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Ro-
meo José Barbin Polydoro, si-
tuada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1261/2018, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que in-

dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua Romeu Antonio 
Ricci, situada no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1262/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras públicas de infraes-
trutura a serem realizadas, a 
pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Sebas-
tião Antonio dos Santos, situa-
da no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1263/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades das obras 
públicas de infraestrutura a 
serem realizadas, a pavimen-
tação asfáltica em toda a ex-
tensão da Rua Sebastião de 
Almeida, situada no Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
1264/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras públicas 
de infraestrutura a serem rea-
lizadas, a pavimentação asfál-
tica em toda a extensão da 
Rua Waldemar Fernandes, si-
tuada no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1265/2018, de au-
toria do vereador Luiz Edward 
Cardoso Berton, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica no tre-
cho faltante da Estrada Muni-
cipal Carlos Cagnassi - trecho 
de aproximadamente 2 Km, 
Bairro dos Leais, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1266/2018, de 
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autoria do vereador Luiz 
Edward Cardoso Berton, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que estude 
as possibilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica no tre-
cho faltante da Estrada Munici-
pal Alfeu Fedel - trecho de 
aproximadamente 2 Km, Bair-
ro dos Leais, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1267/2018, de au-
toria do vereador Luiz Edward 
Cardoso Berton, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as pos-
sibilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica da Es-
trada Municipal que liga a Es-
trada Municipal Carlos Cag-
nassi à Estrada Municipal Alfeu 
Fedel - trecho de aproximada-
mente 1 Km, Bairro dos Leais, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1268/2018, de autoria do vere-
ador Luiz Edward Cardoso 
Berton, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de realizar a pavimenta-
ção asfáltica da Estrada Muni-
cipal Romão Francisco 
Massaro - principalmente nos 
4 primeiros kms, Bairro das Ta-
baranas, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1269/2018, de autoria 
do vereador Luiz Edward Car-
doso Berton, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica no tre-
cho faltante da Estrada Munici-
pal Basilio Silotto - trecho de 
aproximadamente 2 Km - até 
a Estrada Municipal Amatis 
José Franchi, Bairro da Rama-
lhada, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1270/2018, de autoria 
do vereador Luiz Edward Car-
doso Berton, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica da Es-
trada Municipal Joaquim Ale-
xandre Zocchio - principal-
mente nos 2 primeiros Kms, 
Bairro da Serra, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1271/2018, de 
autoria do vereador Luiz 
Edward Cardoso Berton, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-

to Municipal, para que estude 
as possibilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica da Rua 
Henrique Francisco de Olivei-
ra, principalmente no trecho 
inicial de 200 metros, Bairro 
dos Francos,  Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1272/2018, de au-
toria do vereador Luiz Edward 
Cardoso Berton, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as pos-
sibilidades de realizar a 
pavimentação asfáltica no tre-
cho faltante no final da Rua 
Lauro Saragiotto, trecho de 
aproximadamente 200 me-
tros, Bairro dos Francos,  Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1273/2018, de autoria do vere-
ador Luiz Edward Cardoso 
Berton, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizada operação tapa bura-
cos no trecho asfaltado da Es-
trada Municipal Maria Catini 
Canhassi, Bairro dos Leais,  
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1274/2018, de autoria do vere-
ador Luiz Edward Cardoso 
Berton, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado à Sa-
besp, para que inclua nas prio-
ridades do Município de Serra 
Negra/SP, a instalação da con-
tinuação da rede de água exis-
tente nas proximidades da 
Igreja de São Roque, Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP, até a Igreja de São Francis-
co, entrada do Bairro da Ra-
malhada. Indicação nº 
1275/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser realizada 
limpeza geral na Vila Quiriqui, 
Centro,  Serra Negra/SP. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminha-
mento das indicações aos se-
tores competentes para, den-
tro do possível, serem 
adotadas as medidas cabíveis. 
PEQUENO EXPEDIENTE: usa-
ram da palavra os vereadores 
Luiz Edward Cardoso Berton e 
Ricardo Favero Fioravanti. Não 
havendo mais nenhum verea-
dor inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRANDE 

EXPEDIENTE. REQUERIMEN-
TOS DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
813/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o dedicado 
e experiente servidor público 
municipal SEBASTIÃO RAMOS 
LUIZ, lotado na Divisão de 
Trânsito do Município de Serra 
Negra/SP, parabenizando e re-
conhecendo pelos relevantes 
serviços prestados em prol de 
toda a população e do nosso 
Município. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao homenageado. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
817/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com todos os 
competentes e dedicados MO-
TORISTAS DE AMBULÂNCIAS 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA, pelo Dia do Motorista de 
Ambulância, comemorado 
em 10 de outubro, parabeni-
zando e reconhecendo o ex-
celente trabalho realizado em 
prol de toda população e do 
Município de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência aos 
homenageados. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 820/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a atleta KARINA TO-
MAZI, pela conquista do 1º lu-
gar Feminino na 2ª Corrida e 
Caminhada de Serra Negra 
em Prol do Lar dos Velhinhos 
São Francisco de Assis, reali-
zado no último dia 14/10/2018, 
finalizando a prova de 10 Km 
em 43 minutos. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à homena-
geada. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 827/2018, de autoria 
do vereador Luiz Edward Car-
doso Berton, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os dedicados e com-
petentes médicos DOUTOR 

WELISON E DOUTORA CAMI-
LA, proprietários da Clínica In-
tegrada Master Life - Serra Ne-
gra, pelos excelentes serviços 
prestados na área da saúde 
como médicos, bem como 
pela realização do transporte 
de inúmeros pacientes no Mu-
nicípio de Serra Negra. Para-
béns ao doutor Welison e à 
doutora Camila, como tam-
bém aos seus familiares e to-
dos os colaboradores pela rea-
lização, há dez anos, de 
imprescindíveis serviços na 
área da saúde, que vem bene-
ficiando diretamente a popu-
lação de Serra Negra e região, 
ressaltando que os atendi-
mentos e serviços prestados 
são de grande qualidade e aci-
ma de tudo humanitários, sal-
vando muitas vidas. Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao doutor 
Welison, doutora Camila e a 
seus familiares e colaborado-
res da Clínica Integrada Master 
Life - Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE PE-
SAR: Requerimento nº 
821/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Rita de Paula Lona. Requeri-
mento nº 822/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Antônio Simoni de Mora-
es. Requerimento nº 823/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Orlando de 
Andrade Oliveira. Requeri-
mento nº 824/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Riderico Saragiotto. Re-
querimento nº 825/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Celso Manfri-
nato. Requerimento nº 
826/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
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Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Udeles Dalla Rosa. Os requeri-
mentos de pesar são de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse oficia-
do às famílias enlutadas. Não 
havendo nenhum vereador 
inscrito como Orador no Gran-
de Expediente, passou-se à 
ORDEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores Edu-
ardo Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Leo-
nel Franco Atanázio, Luiz 
Edward Cardoso Berton, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero Fio-
ravanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número regi-
mental, passou-se à discussão 
e à votação dos projetos cons-
tantes da pauta. I – 1ª Discus-
são e votação do projeto de lei 
nº 66/2018, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 

define como créditos de pe-
queno valor para os fins pre-
vistos na Constituição Federal 
e artigo 78 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitó-
rias, o valor do crédito não ex-
cedente a R$ 3.000,00 (três mil 
reais). Primeiramente foi pro-
ferida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Finanças e Or-
çamento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
maioria de votos (06x04). Soli-
citada a votação nominal, fi-
cou assim consignada: verea-
dores que aprovaram o projeto 
de lei nº 66/2018 - Eduardo 
Aparecido Barbosa, José Apa-
recido Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Renato Pinto Gia-
chetto e Wagner da Silva Del 
Buono. Vereadores que rejei-
taram o projeto de lei nº 
66/2018 - Luiz Edward Cardoso 
Berton, Paulo Sérgio Osti, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida. II 
– 1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 69/2018, de 
autoria do Poder Executivo 

Municipal, que institui o Pro-
grama de Pagamento Incenti-
vado de Débitos Tributários – 
PPI 2018 e dá outras 
providências. Primeiramente 
foi proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Justi-
ça e Redação e, b) de Finanças 
e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). III 
– 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 64/2018, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que altera a data do 
feriado municipal “Dia da 
Consciência Negra” para o 
ano de 2018, para ser come-
morado, em caráter excepcio-
nal, no dia 16 de novembro de 
2018, sexta-feira. Em se tratan-
do de segunda discussão e vo-
tação, foi dispensada a leitura 
dos pareceres. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usa-
ram da palavra os vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa e 

Ricardo Favero Fioravanti. Não 
havendo mais nenhum verea-
dor inscrito 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 verea-
dores para a sessão extraordi-
nária que será realizada logo 
após o término desta sessão 
ordinária, declarando-a encer-
rada às 21h00min. Para cons-
tar eu, (a) vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando facul-
tada a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão en-
contra-se registrada em áudio 
e vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do arti-
go 118-A, do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-.

ATA DA VIGÉSIMA 
QUINTA SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA, DA SEGUNDA SES-
SÃO LEGISLATIVA, DA DÉCI-
MA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e dois dias 
do mês de outubro, do ano 
de dois mil e dezoito, com 
início às 21h01min, 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 Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 25ª Sessão 
Extraordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, com a presença dos ve-
readores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apare-
cido Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Luiz Edward Car-
doso Berton, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sérgio 

Osti, 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. 
Em se tratando de sessão ex-
traordinária, passou-se ime-
diatamente à ORDEM DO DIA, 
na qual foram deliberados os 
seguintes projetos: I – 2ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 66/2018, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que define como crédi-
tos de pequeno valor para os 
fins previstos na Constituição 
Federal e artigo 78 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias, o valor do crédito 
não excedente a R$ 3.000,00 
(três mil reais). Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por maioria de vo-
tos (06x04). Solicitada a vo-
tação nominal, ficou assim 
consignada: vereadores que 
aprovaram o projeto de lei nº 
66/2018 - Eduardo Aparecido 

Barbosa, José Aparecido Or-
landi, Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Leopoldo Marchi Gian-
nini, Renato Pinto Giachetto 
e Wagner da Silva Del Buono. 
Vereadores que rejeitaram o 
projeto de lei nº 66/2018 - Luiz 
Edward Cardoso Berton, Pau-
lo Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida. II – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 69/2018, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
institui o Programa de Paga-
mento Incentivado de Débi-
tos Tributários – PPI 2018 e dá 
outras providências. Em se 
tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da palavra 
os vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Paulo Sérgio Osti, 
Leonel Franco Atanázio e Ro-
berto Sebastião de Almeida. 
Não havendo mais nenhum 

vereador inscrito nas Expli-
cações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de 
todos e convocou os senho-
res vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que será 
realizada no dia 29 de outu-
bro de 2018, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando 
encerrada a presente sessão 
extraordinária às 21h29min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, em 
conformidade com o parágra-
fo 2º, do artigo 118-A, do Regi-
mento Interno da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 
24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA ANÁLISE, 

AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE 
LEI Nº 063/2018, DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE ESTIMA A 

RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA PARA O EXERCÍCIO DE 

2019 – “LOA”.

Às 15h00min, do dia 24 de outubro de 2018, quarta-feira, 
no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, situado na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/n.º, Centro de Convenções “Circuito 
das Águas” - Serra Negra/SP, reuniram-se em Audiência Pública os 
Vereadores que compõem a Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento da Câmara Municipal de Serra Negra/SP: Wagner da 
Silva Del Buono – Presidente e Paulo L. Marchi Giannini – Membro, 
além do Vereador José Aparecido Orlandi, e o Sr. Antonio Roberto 
Siqueira Filho - DD. Secretário Municipal de Planejamento, estan-
do presentes nesta Audiência Pública as pessoas/munícipes cons-
tantes na relação anexa, para análise, avaliação e discussão do 
projeto de lei nº 63/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que estima a receita e fixa a despesa do Município de Serra Negra 
para o exercício de 2019 – “LOA”. Iniciados os trabalhos, primeira-
mente foi proferida a leitura do ofício encaminhado pelo Vereador 
Roberto Sebastião de Almeida, Membro da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara Municipal de Serra Negra, justificando a 
sua ausência nesta Audiência Pública. Em seguida, foi convidado o 
Sr. Antonio Roberto Siqueira Filho, DD. Secretário Municipal de Pla-
nejamento, para que apresentasse os esclarecimentos necessários 
sobre a elaboração e o conteúdo do projeto de lei nº 063/2018, que 
trata sobre o orçamento público do Município de Serra Negra para 
o exercício de 2019, bem como discorresse sobre os aspectos ge-
rais e sobre os valores constantes no projeto da peça orçamentária 
do Município de Serra Negra/SP para o exercício de 2019, a serem 
destinados a cada setor ou órgão administrativo, o que foi pronta-
mente realizado e apresentado pelo DD. Secretário Municipal de 
Planejamento, inclusive com a apresentação de slides. Em segui-
da, foram esclarecidas as dúvidas apresentadas pelos presentes 
nesta Audiência Pública. Logo após, prestados os esclarecimentos 
necessários e sanadas as dúvidas apresentadas com relação ao 
orçamento do Município de Serra Negra/SP, para o exercício de 
2019, os Vereadores integrantes da Comissão de Finanças e Orça-
mento julgaram devidamente realizada a presente Audiência Pú-
blica, declarando ter a mesma cumprido com os seus objetivos. 
Em seguida, foi determinada a confecção de ata resumida desta 
Audiência Pública, sendo a mesma anexada aos autos do proces-
so n.º 114/2018, do Poder Legislativo de Serra Negra/SP, que trás 
encartado o projeto de lei nº 063/2018, sendo, inclusive, encami-
nhada uma via ao Poder Executivo Municipal, para prestação de 
contas junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Para constar, esta Audiência Pública foi integralmente gravada e 
registrada em áudio e vídeo, cujo inteiro teor fica fazendo parte 
integrante desta Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos, decla-
rando encerrada a presente Audiência Pública. Para constar eu, 
(a) vereador Wagner da Silva Del Buono, Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento, mandei lavrar esta ata, que após lida, 
conferida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos 
vereadores Membros da Comissão de Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP presentes nesta 
Audiência Pública. NADA MAIS. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

 
Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador PAULO L. MARCHI GIANNINI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento

EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato n. 08/2018

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP.
  
Contratada: Fábio Dix de Santis.

Objeto: Contratação dos serviços de planejamento e implan-
tação do “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional“ (PCMSO), e do perfil profissiográfico previdenciário 
(PPP), para os funcionários da Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Valor: R$ 8,00 (oito) reais mensais por funcionário da Câmara 
Municipal de Serra Negra/SP. 

Vigência: 12 meses – (05 de outubro de 2018 a 04 de outubro 
de 2019).

Serra Negra, 05 de outubro de 2018b.

Assinaturas:

P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca – 
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.
P/Contratada: Fábio Dix de Santis.

Testemunhas:

RG: 22.811.153-5                                      RG: 28.305.802-x

Visto do Departamento Jurídico:

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA, por seu Presidente, Vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, faz saber que realizará audiência 
pública, nos termos dos artigos 77, 78 e seguintes do Regi-
mento Interno desta Casa de Leis, no dia 09 de novembro 
de 2018, sexta-feira, com início às 10:00 horas, na sua sede, 
instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 
07, quando será analisado, avaliado e discutido o projeto de 
lei n.º 074/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que institui o “Plano Diretor de Turismo do Município de 
Serra Negra” e dá outras providências. Serra Negra, 29 de 
outubro de 2018.

Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Hidromineral 

de Serra Negra


