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ATUALIZE O ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA DO SEU CARNÊ DE IPTU ! 
Maiores informações você poderá encontrar

 nas páginas internas da edição. 

Você já pode solicitar 2ª via do 
RG na Polícia Civil de Serra Negra

AME de Amparo oferece mais 
vagas para cirurgias para o 

município de Serra Negra

 Motoristas 
da Prefeitura 

Municipal passam 
a ter adiantamento 

de diárias para 
alimentação

Prefeitura realiza 
ações para 

prevenção do 
câncer de mama e 
de colo de útero

Atualize o endereço 
do carnê de I.P.T.U
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mundialmente conhe-
cido, o Outubro Rosa é um 
movimento pela luta contra 
o câncer de mama e mais 
recentemente sobre o cân-
cer de colo do útero, e tem 
como principal objetivo, 
alertar as pessoas sobre a 
importância da prevenção. 
Em apoio ao movimento, a 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra oferece durante o 
mês de Outubro a seguinte 
programação:

- Na unidade de Saúde 
da Família Paulino Stachetti, 
na Praça Lions Internacional - 
Centro, haverá coleta livre de 
material para exame da Papa-
nicolau todas as segundas-fei-
ras, terças-feiras, quartas-feiras 
e quintas-feiras. No dia 24 de 
outubro, pela manhã, será re-

alizada a palestra com o tema 
“Desmistificando o Papanico-
lau e os exames correlaciona-
dos”. Às 14h haverá orientação 
sobre planejamento familiar 
com uma roda de conversa 
para sanar dúvidas relaciona-
das à saúde da mulher.

- Na unidade de Saúde 
da Família, no Bairro das Três 
Barras, haverá coleta de mate-
rial para exame Papanicolau. 
No dia 25 de outubro, pela 
manhã, haverá palestra com 
o tema: “Desmistificando o 
Papanicolau e os exames cor-
relacionados”. Às 14h haverá 
orientação sobre planejamen-
to familiar com uma roda de 
conversa para sanar dúvidas 
relacionadas à saúde da mu-
lher.

- Na Unidade de Saúde 

da Família do São Luiz, Bairro 
São Luiz, haverá palestra com 
o tema “Saúde da Mulher”, em 
22 de outubro às 14h.

- Na Unidade Básica de 
Saúde Dr. Peter Griesinger, no 
Bairro Nova Serra Negra, ha-
verá coleta de Papanicolau às 
segundas-feiras à tarde e às 
terças-feiras pela manhã. No 
dia 18 de outubro será promo-
vida a palestra “Saúde da Mu-
lher”, às 14h.

- Na Unidade de Saú-
de da Família Doutor Firmino 
Cavenaghi, no centro, será re-
alizada a palestra “Toque que 
Salva Vidas”, no dia 18 de ou-
tubro, às 9h30.

- Na Unidade Básica de 
Saúde Dr. Eduardo Cagnoni 
Tiengo, no Bairro Refúgio da 
Serra, acontecerá uma série 

de eventos no dia 25 de ou-
tubro. Às 7h inicia a recepção 
do público; às 8h será servido 
um café da manhã aos presen-
tes; a seguir ocorrerá palestra 
e orientações sobre plane-
jamento familiar e métodos 
contraceptivos. Nesse dia tam-
bém será possível coletar ma-
terial para exame Papanicolau 
e exames correlatos; exame 
clínico das mamas e possí-
veis alterações; avaliação das 
participantes para busca ativa 
de mamografia. Para finalizar 
haverá uma roda de conversa 
para sanar dúvidas relaciona-
das à saúde da mulher e troca 
de experiências.

A secretaria de Saúde 
informa que entre os dias 22 
e 26 de outubro, uma unidade 
móvel irá circular pelos bair-
ros de Serra Negra realizando 
coleta de material para exame 
Papanicolau. Locais e horários 
serão informados posterior-
mente.

Para a secretária de 
Saúde, “todas essas ações são 
de suma importância para os 
cuidados da saúde da mulher 
e, nós estamos atentos e ofe-
recemos todos esses cuidados 
preventivos na nossa rede mu-
nicipal de saúde”, ressaltou.

O Cristo Redentor ilumi-
na a cidade com a cor rosa em 
destaque durante todo o mês 
de Outubro, com o objetivo de 
lembrar as pessoas sobre a im-
portância da conscientização 
da prevenção do câncer de 
mama e de colo de útero.

Prefeitura realiza ações para prevenção 
do câncer de mama e de colo de útero

A Prefeitura Municipal 
por meio da secretaria de Saúde 
vem investindo para melhorar as 
condições de trabalho dos fun-
cionários.

Com o novo decreto que 
disciplina a concessão de adian-
tamento de diárias para alimen-
tação de motoristas e motoristas 
de ambulância, quando ocorre 
o deslocamento fora da sede do 
município, esses passam a ter 
melhores condições práticas, 

sem burocracia para efetuarem 
a sua nutrição. 

Segundo a secretária de 
Saúde, o decreto atende uma rei-
vindicação antiga dos motoristas 
em relação a um valor mais ade-
quado e justo para a alimenta-
ção. “Melhorar a saúde também 
é cuidar para que os funcioná-
rios sejam respeitados em seus 
direitos e possam exercer diaria-
mente suas funções e suas obri-
gações no dia-a-dia”, salientou.

Motoristas da Prefeitura Municipal 
passam a ter adiantamento 
de diárias para alimentação
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
secretaria de Saúde conquis-
ta a ampliação do número de 
vagas ofertadas pelo AME de 
Amparo. Entre essas vagas es-
tão: cirurgia plástica, cirurgia 
vascular, dermatologia, endo-
crinologia, gastroclínica, nefro-
logia, neurologia, oftalmologia, 
ortopedia e otorrinolaringolo-
gia.

 A secretaria de Saúde 
informa que, além dessas am-
pliações, foram aumentadas 
as vagas ofertadas em audio-
metria, densitometria óssea, 
endoscopia digestiva alta, hol-
ter 24 horas e prova de função 
pulmonar. 

Segundo a secretária 
de Saúde, “para o município 
representa o fim de algumas 
filas de espera, além da agili-
dade no atendimento de ou-
tras especialidades. Isso repre-

senta um aumento do acesso 
à atenção especializada e ao 
diagnóstico, levando ao dire-
cionamento da melhor forma 
de tratamento”, ressaltou.

Para os pacientes que 

necessitam dessas vagas, os 
mesmos são encaminhados 
pelos médicos de suas uni-
dades de referência e serão 
atendidos de acordo com o 
diagnóstico e a necessidade. 

Procure a Unidade de Saúde 
mais próxima da sua residên-
cia.

O AME Amparo está lo-
calizado na Av. Dr. Carlos Bur-
gos, 2600 - Centro, Amparo.

AME de Amparo oferece mais vagas para 
cirurgias para o município de Serra Negra

A Prefeitura Municipal de Serra Negra por meio da secretaria da 
Fazenda comunica aos contribuintes que se encontram com os 
endereços de correspondência desatualizados que providen-
ciem até o dia 31/10/2018 a regularização para emissão dos car-
nês de “IPTU & TAXAS” para o Exercício de 2019.
O secretário da Fazenda lembra que, é de fundamental impor-
tância a atualização do endereço para evitar transtornos, com-
plicações, multa, juros e a não obtenção dos descontos que a 
legislação oferece para os contribuintes que efetuam os reco-
lhimentos nos prazos estabelecidos.
No Paço Municipal Palácio das Águas, setor de Tributação, en-
contra-se a disposição o formulário para alteração de endereço 
ou se desejar através do endereço eletrônico setor.cadastro@
serranegra.sp.gov.br , contendo os seguintes:
• Inscrição cadastral;
• Nome do proprietário;
• CPF do requerente;
• Endereço completo(Atenção: Não serão concretizadas alte-
rações com dados incompletos).

Atualize o endereço 
do carnê de I.P.T.U

A primeira-
-dama e presi-
dente do Fundo 
Social de Solida-
riedade entregou 
na última terça-
-feira(16), a doa-
ção do carrinho 
de alimentos para 
a nutricionista 
do Hospital San-
ta Rosa de Lima, 
Camila Martins 
Corsetti.

Segundo a 
primeira-dama, a 
doação foi um pe-
dido especial da 
equipe da área de 
nutrição do Hospi-
tal, “o carrinho foi 
comprado com 
a arrecadação do bazar do 
Fundo Social de Solidarieda-
de e o mesmo servirá para o 
transporte de comida aos pa-
cientes internados”, explicou. 

Para fazer doações compare-
ça a sede do Fundo Social, lo-
calizada à Av. João Gerosa, 98, 
Centro ou entre em contato no 
fone (19)3842-2466.

Fundo Social de 
Solidariedade faz doação 

de carrinho para o Hospital 
Santa Rosa de Lima
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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

Farmácia de Plantão - Outubro 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Segunda-feira Danilo 
2 Terça-feira Serrana 
3 Quarta-feira Popular 
4 Quinta-feira Central 
5 Sexta-feira Vip 
6 Sábado Rubi 
7 Domingo Danilo 2 
8 Segunda-feira Ligafarma 
9 Terça-feira São Luiz 
10 Quarta-feira São Jose 
11 Quinta-feira Danilo 
12 Sexta-feira Serrana 
13 Sábado Popular 
14 Domingo Central 
15 Segunda-feira Vip 
16 Terça-feira Rubi 
17 Quarta-feira Danilo 2 
18 Quinta-feira Ligafarma 
19 Sexta-feira São Luiz 
20 Sábado São Jose 
21 Domingo Danilo 
22 Segunda-feira Serrana 
23 Terça-feira Popular 
24 Quarta-feira Central 
25 Quinta-feira Vip 
26 Sexta-feira Rubi 
27 Sábado Danilo 2 
28 Domingo Ligafarma 
29 Segunda-feira São Luiz 
30 Terça-feira São Jose 
31 Quarta-feira Danilo 
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra firmou con-
vênio com a Secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do de São Paulo (IIRGD) e o 
Departamento de Identida-
de da Polícia Civil de Serra 
Negra, chefiado pelo setor 
de Identificação Civil de 
Bragança Paulista, Deinter – 
Campinas, para oferecer o 
serviço de atendimento ao 
público para a emissão da 2ª 
via do RG (Registro Geral). O 
serviço já está em funciona-
mento desde 18 de setem-
bro e já atendeu cerca de 40 
cidadãos. 

Não é todo mundo que 
sabe, mas o RG (Registro Ge-
ral), conhecido como Docu-
mento de Identidade somen-
te é aceito em alguns órgãos 
ou estabelecimentos se tiver 
10 anos de validade. Você 
pode ser barrado na hora de 
fazer outros documentos, se 
inscrever em concursos pú-
blicos, fazer cadastros em 
site, entrar em quaisquer ou-
tros países da América Latina, 
etc, caso o documento tenha 
mais de 10 anos.

No novo RG, você pode 
acrescentar os números do 
CPF e do cartão cidadão, que 
pode ajudar bastante. Todas 
as vezes que você precisa 
apresentar um deles, tem que 
ter junto um documento com 
foto. Então, incluir esses da-
dos no RG facilita.

 

Condições para solicitar a 
2ª via
- O atendimento é organizado 
somente com agendamento 
prévio de 2ªf. a 6ªf., das 9h às 
11h30 e das 13h30 às 16h, no 
fone(19)3892-2501/1155. 
- Não é necessário levar foto: 
será obtida no atendimento.
- Cópia simples da certidão de 
Nascimento ou Casamento; 
- Cópia simples do CPF e do 
RG (antigo);
- Retirada no local somente 
com o protocolo. 
- Prazo de entrega é de 30 dias 

úteis.
- Local: Delegacia de Polícia 
Civil  de Serra Negra – Rua 
José Maria Franco de Go-
doy,51, Vila Dirce, Serra Negra 
– SP.
- Observação: Caso seja furta-
do ou roubado, você deverá 
comparecer APENAS no Pou-
patempo com o boletim de 
ocorrência (BO) mais próxi-
mo da sua cidade (no caso de 

Serra Negra, o posto fica na 
cidade de Bragança Paulista)
 
OBSERVAÇÕES PARA FOTO-
GRAFIA:
a) Evitar usar roupas brancas 
ou muito claras.
b) Adornos de cabeça não se-
rão permitidos.
c) Óculos escuros:  seu uso é 
permitido somente para de-
ficientes visuais, que devem 
apresentar Laudo Médico ori-
ginal ou cópia simples.
d) Véu, boina, touca, lenço na 
cabeça ou turbante: seu uso é 
permitido somente por moti-
vo de tratamento médico ou 
de religião. Neste caso, é ne-
cessário apresentar Compro-
vante da Entidade Religiosa 
original ou cópia simples.
e) Farda militar: seu uso é 
permitido desde que as insíg-
nias militares não apareçam 
na foto.
 
- Valor da 2ª via RG
- o requerente deverá acessar 
o site: http://www.fazenda.
sp.gov.br ou direto em : http://
www10.fazenda.sp.gov.br/Pa-
gamentos/Website/Extranet/
login.aspx  , preencher o for-

mulário e gerar o boleto no 
valor de R$38,55(trinta e oito 
reais e cinquenta e cinco cen-
tavos), pagável  em qualquer 
agência bancária;
- Existem casos em que a pes-
soa tem direito a tirar o RG 
gratuitamente; veja abaixo:
- Cidadãos que se declararem 
pobres
- Homens acima de 65 anos

- Mulheres acima de 60 anos
- Desempregados há mais de 
3 meses (precisa apresentar 
carteira de trabalho atualiza-
da)
- Erro na digitação do RG 
constatado no prazo de 90 
dias

Segundo Rodrigo Palhares, 
responsável pela emissão da 
cédula de identidade de Serra 
Negra, informou que, atual-
mente a 1ª via do RG somente 
é feita através de Despachan-
tes autorizados no município 
e que a partir de novembro 
deste ano, a Polícia Civil de 
Serra Negra já estará autoriza-
da a realizar a emissão, sendo 
necessária cópias simples da 
certidão de nascimento, CPF 
e agendamento por telefone, 
e não há taxa para a emissão 
da 1ª via.

Para a utilização dos 
novos equipamentos, Rodrigo 
passou por um treinamento 
em Bragança Paulista com a 
auxiliar administrativa e con-
ferente, Maria Aparecida Do-
mingues Martines Ruis. “Os 
novos equipamentos que re-
cebemos como a leitura bio-
métrica, a assinatura digital, 
painel, foto digital, máquina 
com o novo sistema, o pro-
cesso tem sido muito ágil e 
seguro”, ressaltou Rodrigo Pa-
lhares. 

Segundo Roberta Djany 
Adilia Tucci, chefe setor de 
Identificação Civil de Bragan-
ça Paulista, Deinter – Cam-
pinas, “Serra Negra ganhou 
muito com esse novo serviço, 
uma vez que os munícipes 
não precisarão se deslocar 
até outro município para a 
emissão do documento”, dis-
se.

O atendimento é orga-
nizado somente com agen-
damento prévio de 2ªf. a 6ªf., 
das 9h às 11h30 e das 13h30 
às 16h, no fone(19)3892-
2501/1155. Delegacia de Polí-
cia Civil de Serra Negra – Rua 
José Maria Franco de Go-
doy,51, Vila Dirce, Serra Negra 
– SP.

Você já pode solicitar 2ª via do RG 
na Polícia Civil de Serra Negra
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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

Saiba que, dezessete 
cidades da região de Campi-
nas (SP) evoluíram na edu-
cação de acordo com a 2ª 
edição do Índice de Oportuni-
dades da Educação Brasileira 
(IOEB), que avalia o quanto 
cada localidade do Brasil con-

tribui para o desenvolvimen-
to dos moradores. Com nota 
5,6, Serra Negra (SP) é a que 
teve o melhor desempenho 
da região da 1ª para a 2ª edi-
ção do ranking, e figura na 
18ª posição em todo o Brasil. 
(fonte:g1.globo.com).

A Prefeitura Municipal por meio 
da secretaria de Educação e 
Cultura parabeniza todos os 

professores do município!

- AJUDANTE DE CAMINHÃO;

- BALCONISTA (COSMÉTICOS);

- BALCONISTA (MASCULINO);

- COSTUREIRA;

- ELETRICISTA PREDIAL;

- INSTALADOR DE TV;

- PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA.

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT 
informa que todas as vagas acima exigem experi-
ência. O PAT - fica na Rua José Bonifácio, 283, no 
Centro. Os interessados devem comparecer no 

posto munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e 
currículo. De segunda, quarta e sexta-feira, das 08h 

às 11h e das 13h às 16h. Fone (19)3842-2514.

PAT de Serra Negra

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Serra Negra 

está com oportunidades.
São elas:
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Veja as fotos dos melhores 
momentos das atrações do final 

de semana de 12 de outubro
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 4.095 de 9 de outubro de 2018

Projeto de Lei no 4 / 2018
Autoria: Vereador Roberto Sebastião de Almeida

(Dispõe sobre instituição de campanha educativa para cons-
cientização da população sobre o tema “JANEIRO ROXO”, 
que tem por objetivo orientar a população sobre as causas, 
os sintomas e o tratamento da doença Hanseníase, que gera 
muito preconceito, o que dificulta o seu diagnóstico e a sua 
prevenção)

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 Por esta Lei, fica instituído, no âmbito do Município de 
Serra Negra/SP, com fundamento no disposto no artigo 20, in-
ciso XIX, da Lei Orgânica do Município, a campanha educati-
va de conscientização da população sobre o tema “JANEIRO 
ROXO”, como a finalidade principal de orientar a população 
sobre as causas, os sintomas e o tratamento da doença Han-
seníase, que gera muito preconceito, o que dificulta o seu 
diagnóstico e a sua prevenção, mobilizando o envolvimento 
dos órgãos de governos, empresas, entidades de classe, asso-
ciações, federações, sociedade civil organizada.
Parágrafo único. A campanha de que trata o caput do presente 
artigo, será composta por ações de conscientização e educa-
ção da população, com duração de até 30 (trinta) dias, a ser 
realizada anualmente no mês de janeiro, coincidindo assim, 
com o “Dia Mundial de Combate à Hanseníase”, celebrado no 
dia 28 de janeiro.
Art. 2o Dentre todas as atividades e procedimentos que po-
derão ser colimados visando a consecução do objeto de que 
trata a presente Lei, a campanha poderá produzir:
I - palestras, simpósios e outros eventos;
II - interação de toda a sociedade civil do Município;
III - participação efetiva das autoridades que tratam do assun-
to;
IV - implantação de fórum de debates entre as autoridades e 
entidades civis organizadas do Município e fora dele;
V - distribuição de cartilhas educativas para os alunos do ensi-
no fundamental e para a população em geral;
VI - campanha publicitária, que deve envolver a divulgação 
por meio de “outdoors”, “busdoor”, adesivos, divulgação 
pela mídia radiofônica, sociais, televisiva e jornais em forma 
de mensagens de advertência sobre a campanha “JANEIRO 
ROXO”, visando assim, orientar sobre as causas, os sintomas 
e o tratamento da doença;
VII - procedimentos e providências outras que se fizerem ne-
cessárias.
Art. 3o A referida campanha, em virtude de sua multiplicida-
de de atividades e da diversidade de segmentos sociais, será 
coordenada pela Prefeitura Municipal de Serra Negra, através 
da secretaria e órgãos competentes, que gestionarão visando 
uma efetiva e profunda participação popular.
Parágrafo único. A Administração Pública Municipal poderá 
firmar convênios com entidades públicas e privadas visando a 
consecução da presente Lei.
Art. 4o Fica ainda pela presente Lei, incluída a Campanha 
“JANEIRO ROXO” na unidade gestora Prefeitura Municipal, no 
PPA – Plano Plurianual e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias.
Art. 5o A presente Lei, no que for necessário, será objeto de 
regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, através de 

Decreto.
Art. 6o No presente exercício a Campanha “JANEIRO ROXO” 
poderá ser realizada no mês de outubro, sendo que, para os 
próximos exercícios, acontecerá no período determinado 
pelo parágrafo único do artigo 1o desta Lei.
Art. 7o As despesas decorrentes com a presente execução da 
presente Lei correrão:
I - à conta das dotações próprias constantes do orçamento 
municipal em vigor, suplementadas se necessária;
II - recursos advindos de convênios, parcerias e similares, a se-
rem firmados com entidades públicas ou privadas, empresas 
prestadoras de serviços na área da saúde, visando a consecu-
ção do objetivo desta Lei.
Art. 8o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
9 de outubro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.800 de 5 de outubro de 2018
 (Abre um crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.036, de 22 
de novembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 1.193.118,53 (um milhão, cento e noventa e três mil, cento 
e dezoito reais e cinquenta três centavos), para reforço das 
dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01 
Material de consumo...................................................R$ 5.200,00
01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.........................................R$42.000,00
04.01.04.122.0005.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 1.000,00
06.01.04.122.0026.1.042.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 999.700,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 2.000,00
07.01.04.122.0012.2.045.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..............................................R$ 700,00
07.01.06.181.0023.2.038.339030.01
Material de consumo......................................................R$ 300,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 2.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica ......................................R$ 114.100,00
14.01.08.244.0024.2.042.339039.05
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 26.118,53
Total.........................................................................R$ 1.193.118,53
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Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação motivado 
pela venda da folha de pagamento ao Banco Bradesco de In-
vestimentos S.A. e rendimentos da transferência do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social – Programa Criança Feliz, do 
superávit financeiro verificado no exercício anterior - transfe-
rência do Ministério do Desenvolvimento Social – Programa 
Criança Feliz, e pela anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Excesso de arrecadação
(venda da folha – Banco Bradesco S.A.)..............R$1.161.000,00

Excesso de arrecadação
 (Programa Criança Feliz - rendimentos) .....................R$ 441,85
Superávit financeir
(Programa Criança Feliz)...........................................R$ 25.676,68

04.01.08.243.0006.2.009.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 1.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339036.01
Serv. terceiros – P. Física.................................................R$ 500,00

07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica .............................................R$ 300,00
07.01.04.122.0012.2.014.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 2.200,00
11.01.10.304.0016.1.035.449052.01
Equipamento e mat. permanente...............................R$ 2.000,00
Total;........................................................................R$ 1.193.118,53

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, 
5 de outubro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
073/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2019. Torna se publico e para 
conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencio-
nado foi ADJUDICADO em 12/09/2018 – GIULIANA MITTESTAI-
NER 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: ANA VALERIA TONELOTTO EPP. 
ITENS: 01, 03, 06, 07. VALOR TOTAL: R$ 21.903,50. ITENS FRA-
CASSADOS: 02, 04, 05. Serra Negra, 18 de Outubro de 2018. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
082/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 17/10/2018 – GIU-
LIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do 
Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o 
Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os 
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: FILIPE MOISES 
GARCIA ME. ITENS: 02, 05, 09, 11, 14, 17, 21. VALOR TOTAL: R$ 
5.292,12. VANDERLEI COLODRAO ME. ITENS: 03, 04, 08. VA-
LOR TOTAL: R$ 1.955,15. SILVIO VIGIDO ME. ITEM: 19. VALOR 
TOTAL: R$ 1.492,50. J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP. ITENS: 12, 
15, 16. VALOR TOTAL: R$ 1.010,00. VICTOR HUGO TORQUATO 
ME. ITENS: 13, 20. VALOR TOTAL: R$ 5.720,00. COTA.COM CO-
MERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP. ITEM: 06. VALOR TOTAL: R$ 
6.567,00. F A C LICITA EIRELI. ITENS: 10, 22. VALOR TOTAL: R$ 
2.650,00. PRIME DISTRIBUIDORA LTDA. ITEM: 18. VALOR TO-
TAL: R$ 2.485,00. TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EI-
RELI. ITENS: 01, 07. VALOR TOTAL: R$ 5.054,60. VALOR TOTAL 
DA LICITAÇÃO: R$ 32.226,37. Serra Negra, 19 de Outubro de 

2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
083/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-
PEZA EM GERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 16/10/2018 – GIU-
LIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do 
Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o 
Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os 
atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: MARIA LUIZA DE 
SOUZA MAZZOLINI ME. ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. VALOR 
TOTAL: R$ 9.309,50. Serra Negra, 19 de Outubro de 2018. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VANDERLEI COLODRAO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS 
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR TOTAL: R$ 3.328,25.
DATA: 11/10/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 080/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS 
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR TOTAL: R$ 2.583,80.
DATA: 11/10/2018.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE 
SAÚDE BUCAL.
VALOR TOTAL: R$ 7.310,00.
DATA: 11/10/2018.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPE DE 
SAÚDE BUCAL.
VALOR TOTAL: R$ 17.900,00.
DATA: 11/10/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 083/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO.
VALOR TOTAL: R$ 33.110,00.
DATA: 15/10/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 010/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RCX ENGENHARIA LTDA ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00.
DATA: 15/10/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VERA LUCIA SETTE GUIZO.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ 
BONIFÁCIO, 397 – CENTRO, SERRA NEGRA/SP, DESTINADO À 
INSTALAÇÃO DO DETRAN/SP (DEPARTAMENTO DE TRANSI-
TO/SP), FUNDAÇÃO PROCON/SP E PAT (POSTO DE ATENDI-
MENTO AO TRABALHADOR).
VALOR TOTAL: R$ 43.200,00.
DATA: 05/10/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 223 
PROCESSO 126/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 076/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 18 dias do mês de OUTUBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 076/2017, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME 
CNPJ nº: 23.015.962/0001-10
Endereço: AVENIDA ALBERTO DINIZ, 1.017, CX 04, JARDIM 
AMERICA, BRAGANÇA PAULISTA – SP, 12.902-360
Telefone: (11) 2473-2490  
Representada por: LAURO NOGUEIRA NETO, M3.536.501 SSP/
MG 

Item
Quant. 

Estimada Unidade Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço 
Total 
(R$)

02 360 COM ARIPIPRAZOL 15MG UNICHEM 13,69 4.928,40 

TOTAL 4.928,40 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 076/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 4.928,40. 

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
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tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 08 de OUTUBRO de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME 
LAURO NOGUEIRA NETO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 222
PROCESSO 126/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 076/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
 
Aos 18 dias do mês de OUTUBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, ins-
crita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 076/2017, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CNPJ nº: 11.735.488/0001-11  
Endereço: AVENIDA DOUTOR MESSIAS BARROS, 370, DISTRI-
TO INDUSTRIAL MIGUEL DE LUCA, VARGINHA – MG, 37.072-
003 
Telefone: (35) 2105-3999   
Representada por: NIKITA OLIVEIRA SIGIANI, 2.353.694 

Item
Quant. 

Estimada Unidade Descrição Marca
Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

O3 360 COM BROMETO DE 
PINAVERIO 100MG E. M. S. 0,773 278,28

11
720

COM
DIVALPROATO DE SODIO 500MG 

ABBOTT
2,222

1.599,84

59 360 COM BETAISTINA 16MG BIOSINTETICA 0,165 59,40

TOTAL 1.937,52

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 076/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 1.937,52.

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 18 de OUTUBRO de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) MEDWAY LOG COMERCIO E SER-
VIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NIKITA OLIVEIRA 
SIGIANI
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA PRI-

MEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos oito dias do mês de 
outubro, do ano de dois mil e 
dezoito, com início às 
19h35min, 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 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, e secretariando os traba-
lhos o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 31ª Sessão 
Ordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio, Luiz 
Edward Cardoso Berton, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a au-
sência do vereador Paulo Sér-
gio Osti. Havendo número regi-
mental, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente ses-
são. Em seguida convidou a to-
dos, para juntos, rezarem o Pai-
Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foi lida, dis-
cutida, votada e aprovada, por 
unanimidade (09 votos), a ata 
da 30ª sessão ordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 01 de 
outubro de 2018. EXPEDIENTE 
DO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL: - Ofício nº 539/2018, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 667/2018, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti. - Ofício nº 
543/2018, em resposta ao re-
querimento de informações de 
nº 674/2018, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida. - Ofício nº 544/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 700/2018, 
de autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti e Ro-
berto Sebastião de Almeida. - 
Ofício nº 546/2018, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções de nº 704/2018, de autoria 

do vereador Luiz Edward Car-
doso Berton. - Ofício nº 
547/2018, em resposta ao re-
querimento de informações de 
nº 706/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Atanázio. 
- Ofício nº 548/2018, em respos-
ta ao requerimento de informa-
ções de nº 701/2018, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebastião 
de Almeida. - Ofício nº 
549/2018, em resposta ao re-
querimento de informações de 
nº 702/2018, de autoria dos ve-
readores Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida. - Ofício nº 550/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 708/2018, 
de autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti. Em seguida, 
foi proferida a leitura do ofício 
nº 545/2018 da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, que soli-
cita a concessão de prazo adi-
cional de dez dias para o 
encaminhamento das respos-
tas solicitadas através dos re-
querimentos de informações 
de nºs 653/2018 e 658/2018. 
Posto em discussão e votação, 
o pedido contido no ofício nº 
545/2018 da PMSN, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: - Ofício nº 691/2018 da 
Delegacia de Polícia do Municí-
pio de Serra Negra, em respos-
ta ao ofício nº 2938/2018 da Câ-
mara Municipal de Serra Negra. 
- Correspondências recebidas 
no período de 02 a 08 de outu-
bro de 2018, dentre elas os se-
guintes documentos informan-
do a liberação de verbas: - REGOV 
JUNDIAÍ/SP - Ofício nº 1303 / 
2018 / REGOVJD. Jundiaí, 4 de 
Outubro de 2018. Assunto: 
Contrato de Repasse celebrado 
entre o Município de Serra Ne-
gra e a Caixa Econômica Fede-
ral.  Em atendimento ao dis-
posto no art. 116, §2º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
informamos da celebração do 
Contrato de Repasse nº 
870259/2018 - Operação 
1058555-22 que tem por finali-
dade “APOIO A PROJETOS DE 
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 
- Reforma e Revitalização de 
Praças no município de Serra 
Negra - SP”. O valor repassado 
é de R$ 911.877,39 (novecentos 
e onze mil e oitocentos e se-
tenta e sete reais e trinta e nove 
centavos), tendo o Município 

de Serra Negra, se comprome-
tido a aportar, a título de con-
trapartida, a quantia de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). O 
prazo de vigência do Contrato 
de Repasse é até 48 (quarenta 
e oito) meses. Quaisquer infor-
mações adicionais relativas ao 
Contrato de Repasse referido 
podem ser obtidas, a qualquer 
tempo, junto a esta Represen-
tação da Gerência Executiva e 
Negocial de Governo Jundiaí/
SP. Respeitosamente, FLÁVIO 
TAGLIASSACHI GAVAZZA - Ge-
rente de Filial - Representação 
da Gerência Executiva e Nego-
cial de Governo Jundiaí/SP e 
JOSÉ LUIZ PAVANELLI - Supe-
rintendente Regional - Superin-
tendência Regional. - REGOV 
JUNDIAÍ/SP - Ofício nº 1304 / 
2018 / REGOVJD. Jundiaí, 4 de 
Outubro de 2018. Assunto: 
Contrato de Repasse celebrado 
entre o Município de Serra Ne-
gra e a Caixa Econômica Fede-
ral. Em atendimento ao dispos-
to no art. 116, §2º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
informamos da celebração do 
Contrato de Repasse nº 
868666/2018 - Operação 
1054521-61 que tem por finali-
dade “Infraestrutura, Pavimen-
tação Asfáltica e Drenagem de 
Águas Pluviais na Avenida 
Francisco Saragiotto no Bairro 
Jardim do Lago”. O valor repas-
sado é de R$ 243.750,00 (du-
zentos e quarenta e três mil e 
setecentos e cinquenta reais), 
tendo o Município de Serra Ne-
gra, se comprometido a apor-
tar, a título de contrapartida, a 
quantia de R$ 6.250,00 (seis mil 
e duzentos e cinquenta reais). 
O prazo de vigência do Contra-
to de Repasse é até 28/09/2021. 
Quaisquer informações adicio-
nais relativas ao Contrato de 
Repasse referido podem ser 
obtidas, a qualquer tempo, jun-
to a esta Representação da Ge-
rência Executiva e Negocial de 
Governo Jundiaí/SP. Respeito-
samente, FLÁVIO TAGLIASSA-
CHI GAVAZZA - Gerente de Fi-
lial - Representação da 
Gerência Executiva e Negocial 
de Governo Jundiaí/SP e JOSÉ 
LUIZ PAVANELLI - Superinten-
dente Regional - Superinten-
dência Regional. PROJETOS 
DE LEIS DE AUTORIA DOS VE-
READORES: - Projeto de Lei nº 
62/2018, de autoria do vereador 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-

ca, que denomina o Balneário 
Municipal localizado no Centro 
de Convenções Circuito das 
Águas, Serra Negra/SP, com o 
nome de “BALNEÁRIO MUNI-
CIPAL TEREZA ANTONIA CES-
TARO DA SILVA”. PROJETOS DE 
RESOLUÇÃO E DE DECRETO 
LEGISLATIVO: - Projeto de De-
creto Legislativo nº 06/2018, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que concede o 
Título Honorífico de Cidadã 
Serrana à senhora ROSANE EI-
RAS SOARES. - Projeto de De-
creto Legislativo nº 07/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, que 
concede o Título Honorífico de 
Cidadão Serrano ao senhor AN-
TÔNIO CARLOS DUARTE MO-
REIRA. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Diretora. 
Em seguida, foi proferida à lei-
tura das INDICAÇÕES: Indica-
ção nº 1158/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de realizar limpe-
za geral e corte do mato na Rua 
Ana Macedo, Loteamento Resi-
dencial Serra Negra. Indicação 
nº 1159/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de realizar limpeza ge-
ral e desentupimento nos buei-
ros do município de Serra Ne-
gra, principalmente nas Ruas 
mais distantes da área central. 
Indicação nº 1160/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de serem adquiridas novas 
obras e livros para serem dis-
ponibilizadas na Biblioteca do 
Município de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1161/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser cor-
tado todo o mato que está ex-
tremamente denso e alto, bem 
como ser realizada limpeza 
geral, em toda a extensão do 
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Ribeirão localizado na Rua An-
gelina Maria Daolio Saragiotto. 
Indicação nº 1162/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser cor-
tado o mato nos dois lados da 
Estrada Municipal Egisto Fru-
chi, localizada no Bairro das 
Tabaranas, Serra Negra/SP, vez 
que o mato está adentrando na 
referida Estrada Municipal, pre-
judicando em muito a visibili-
dade, podendo gerar graves 
acidentes. Indicação nº 
1163/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser construída, de 
forma adequada, a passarela 
que liga a Rua Ariadne Maria 
Mittestainer - ao lado do núme-
ro 25 - com a Rua Matheus Mat-
tedi, vez que o local é muito 
utilizado por pedestres, para 
encurtar o caminho/trajeto. In-
dicação nº 1164/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser reali-
zada toda a manutenção ne-
cessária na viela, 
principalmente limpeza geral e 
periódica, além da necessária 
pintura, na Viela “Diveti  Nucci 
Osti”, que liga a Avenida Juca 
Preto, altura do número 890, 
com a Rua Luiz Passagnolo, Lo-
teamento Vila Dirce, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1165/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de asfaltar toda a extensão 
da Rua Francisco Guerreiro 
Neto, localizada no Loteamen-
to Belvedere do Lago. Indica-
ção nº 1166/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de realizar refor-
ma geral na Praça José Oscar 
Spinhardi Filho, situada na Ave-
nida Juca Preto, esquina com a 
Rua Agostinho Luiz Fedel, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 

1167/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de serem dedetizados 
os bueiros de nosso município, 
principalmente nas proximida-
des do ribeirão, córregos e ria-
chos, evitando-se a prolifera-
ção de insetos e de animais 
peçonhentos. Indicação nº 
1168/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que estu-
de as possibilidades de instalar 
equipamentos de ginástica na 
Praça localizada ao lado do 
Campo de Futebol do Lotea-
mento Nova Serra Negra. Indi-
cação nº 1169/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de instalar equipamentos de gi-
nástica na Praça Poliesportiva 
“Fioravante Bertolini”, localiza-
da no Loteamento Refúgio da 
Serra. Indicação nº 1170/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
feita limpeza geral em todo o 
Parque das Fontes (atrás da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra), principalmente elimi-
nando a água parada ou colo-
cando cloro, acabando com os 
locais passíveis da proliferação 
do mosquito transmissor da 
dengue. Indicação nº 
1171/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de realizar os reparos 
necessários nas churrasqueiras 
existentes no Parque Represa 
“Dr. Jovino Silveira”. Indicação 
nº 1172/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de passar máquina mo-
toniveladora em todas as ruas 
de terra do Loteamento Belve-
dere do Lago, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1173/2018, de au-

toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas de terra do Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 1174/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas de terra do Lotea-
mento Jardim Placidolândia, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1175/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de passar máquina mo-
toniveladora em todas as ruas 
de terra do Bairro do Barrocão, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1176/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de reativar e reformar a 
fonte situada no Conjunto 
Aquático Sebastião Carlos de 
Andréa Colchetti. Indicação nº 
1177/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que estu-
de as possibilidades de asfaltar 
toda a extensão da Rua Hermí-
nio Marchi - Loteamento Re-
canto Querência, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1178/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de as-
faltar toda a extensão da Rua 
Antonio Briotto - Loteamento 
Recanto Querência, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1179/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de realizar opera-
ção tapa buracos em todas as 
ruas do Loteamento Arapon-
gas, Bairro das Posses, Serra 

Negra/SP. Indicação nº 
1180/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de realizar limpeza ge-
ral e corte do mato em todas as 
ruas do Loteamento Arapon-
gas, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1181/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de realizar reforma ge-
ral do Campo de Futebol Giuse-
ppe Raymondo, situado no Lo-
teamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1185/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de serem demarcadas 
e pintadas vagas para estacio-
namento de motocicletas nas 
proximidades da EMEB “Profª. 
Aracy Patrício”, Loteamento 
Refúgio da Serra, Serra Negra/
SP, vez que as motocicletas es-
tão permanecendo em locais 
inapropriados por não terem 
espaço exclusivo para estacio-
narem. Indicação nº 1186/2018, 
de autoria dos vereadores Wag-
ner da Silva Del Buono e Eduar-
do Aparecido Barbosa, que in-
dicam na forma regimental, 
seja oficiado à Sabesp, para 
que inclua nas prioridades das 
obras a serem realizadas no 
Município de Serra Negra/SP, a 
instalação da rede de distribui-
ção de água nos imóveis próxi-
mos e em ambos os lados da 
Rodovia SP-360 (Serra Negra/
Lindoia) no trecho entre a Igre-
ja de São Roque, Bairro das 
Três Barras até o início da Es-
trada Municipal Basílio Silotto - 
Bairro da Ramalhada, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 1187/2018, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem colocadas novas re-
des ou alambrados em torno 
do Campo de Futebol Society 
do CILES Luiz Gonzaga Colli 
Beghini, situado no Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP, pois 
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as redes existentes estão todas 
furadas e rasgadas e existem 
somente em partes em redor 
daquele campo. Indicação nº 
1188/2018, 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 competen-
te, no sentido de ser refeito/re-
formado o piso do Campo de 
Futebol Society do CILES Luiz 
Gonzaga Colli Beghini, situado 
no Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP, pois o piso está reple-
to de buracos e desníveis. Indi-
cação nº 1189/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser cor-
tado o mato e realizada limpe-
za geral na praça pública 
situada no cruzamento da Rua 
Pref. Braz Eduardo de Castro 
Blotta com a Rua João Olivotto, 
Loteamento Jardim das Prima-
veras, Serra Negra/SP, vez que 
aquela praça necessita urgen-
temente de manutenção. Indi-
cação nº 1190/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de serem realizadas as obras 
necessárias para a total revitali-
zação da praça situada no cru-
zamento da Rua Pref. Braz 
Eduardo de Castro Blotta com 
a Rua João Olivotto, Loteamen-
to Jardim das Primaveras, Serra 
Negra/SP, vez que aquela praça 
está totalmente abandonada. 
Indicação nº 1191/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem realizados os seguintes 
serviços na Avenida Presidente 
Castelo Branco, Serra Negra/
SP: 1) varrição completa da rua 
e calçadas; 2) corte do mato 
nas calçadas; 3) tirar os tocos 
de árvores das calçadas; 4) 
melhorar a sinalização de trân-
sito. Indicação nº 1192/2018, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de ser montada uma Aca-
demia ao Ar Livre na Praça Ro-

mualdo Cagnoni, situada na 
Avenida Presidente Castelo 
Branco, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1193/2018, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, juntamente com o Depar-
tamento Municipal de Trânsito, 
adotem as medidas necessá-
rias para impedir/proibir que 
caminhões subam o trecho fi-
nal da Rua dos Expedicioná-
rios, Centro, Serra Negra/SP, in-
clusive sendo afixadas placas 
informando sobre esta proibi-
ção, vez que a maioria dos ca-
minhões não conseguem subir 
e adentrar na Avenida João Ge-
rosa, causando muito trânsito e 
contratempos naquele local. 
Indicação nº 1194/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que inclua nas obras de 
prioridade do município de 
Serra Negra/SP, a reforma com-
pleta do Campo de Futebol So-
ciety existente no CILES Luiz 
Gonzaga Colli Beghini, Bairro 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1195/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem instaladas manilhas para 
escoamento das águas plu-
viais, na Avenida Carmem de 
Andréa Corsetti, altura do nú-
mero 41, Loteamento Jardim 
do Salto, Serra Negra/SP, vez 
que no local está se formando 
uma enorme cratera, necessi-
tando o local de manutenção 
urgente por parte do Poder Pú-
blico Municipal. Indicação nº 
1196/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
principalmente ao Setor Muni-
cipal de Trânsito, no sentido de 
ser aumentada a altura, bem 
como ser pintada a lombada 
existente no início da Rua Nos-
sa Senhora do Rosário (em 
frente à Fonte São Jorge), Serra 
Negra/SP, pois os motoristas es-
tão passando com seus veícu-
los em alta velocidade no local, 
como se não houvesse lomba-
da. Indicação nº 1197/2018, de 
autoria do vereador Wagner da 

Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que adote as providências 
necessárias, para disponibilizar 
iluminação pública em toda a 
extensão da Rua Osvaldo Toni-
ni, Loteamento Jardim Serra 
Negra. Indicação nº 1198/2018, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada a limpeza ge-
ral, retirada do lixo e o corte do 
mato no Ribeirão Serra Negra, 
no trecho paralelo à Avenida 
João Gerosa, Serra Negra/SP, 
na altura do número 227 até o 
número 2231 (Bairro dos Fran-
cos). Indicação nº 1199/2018, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado à Sabesp, para que in-
clua na lista de prioridades do 
Município de Serra Negra/SP, a 
instalação da rede de esgoto 
para os imóveis da Via Enzo Pe-
rondini, Serra Negra/SP (que 
liga os municípios de Serra Ne-
gra a Monte Alegre do Sul). In-
dicação nº 1200/2018, de auto-
ria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado à 
Sabesp, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem tapados com massa 
asfáltica os buracos abertos 
pela Sabesp na Rua Antonio 
Fuin, Loteamento Nossa Se-
nhora de Lourdes, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP, bem 
como sejam adotadas as provi-
dências com relação à tampa 
do esgoto que está afundando. 
Indicação nº 1201/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem retirados todos os sacos 
de lixo e galhos de árvores que 
há tempos estão jogados nas 
calçadas da Rua José Oscar 
Bruschini da Silveira, Jardim 
Yara, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1202/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser reali-
zada limpeza geral e varrição 
em toda a extensão da Rua 

José Oscar Bruschini da Silvei-
ra, Jardim Yara, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1203/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizada limpeza geral e varri-
ção em todas as ruas do Jardim 
Yara, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1204/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser instalada a co-
bertura no ponto de ônibus da 
Rua Basílio de Godoi Moraes, 
Loteamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP, bem 
como seja feita reforma geral, 
vez que aquele ponto de ôni-
bus está em precário estado de 
conservação. Indicação nº 
1205/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, em 
caráter de urgência, determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser colocada/trocada a 
tampa do bueiro em frente ao 
número 276 da Rua Basílio de 
Godoi Moraes, Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP, vez que pessoas po-
dem cair naquele bairro e se 
machucarem gravemente. In-
dicação nº 1206/2018, de auto-
ria do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
realizadas as obras necessárias 
nas Ruas Basílio de Godoi Mo-
raes e Alcides Batista Bueno, 
Loteamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP, visando o 
correto escoamento das águas 
pluviais, pois da forma em que 
se encontra atualmente, serão 
formados grandes buracos no 
asfalto. Indicação nº 1207/2018, 
de autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem desentupidos todos os 
bueiros existentes nas Ruas Ba-
sílio de Godoi Moraes e Alcides 
Batista Bueno, Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. Em seguida, o Exmo. 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 19 de outubro de 2018 - Ano VIII - n.º 616
16

Sr. Presidente determinou o en-
caminhamento das indicações 
aos setores competentes para, 
dentro do possível, serem ado-
tadas as medidas cabíveis. PE-
QUENO EXPEDIENTE: usaram 
da palavra os vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti, Rena-
to Pinto Giachetto e Eduardo 
Aparecido Barbosa. Não 
havendo mais nenhum verea-
dor inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRANDE 
EXPEDIENTE. REQUERIMEN-
TOS DE INFORMAÇÕES: Re-
querimento nº 774/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
municipais competentes, in-
forme a esta Casa de Leis se a 
Praça situada no cruzamento 
da Rua Prefeito Braz Eduardo 
de Castro Blotta com a Rua 
João Olivotto, Loteamento 
Jardim das Primaveras, Serra 
Negra/SP é bem público e se 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
775/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o douto e 
soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores municipais com-
petentes, informe a esta Casa 
de Leis se há possibilidade le-
gal, técnica e financeira da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra instalar cerca de 20 me-
tros de guard rail na Via Enzo 
Perondini (que liga os municí-
pio de Serra Negra/Monte Ale-
gre do Sul), altura do número 
600, Serra Negra/SP, no trecho 
em curva onde estão construí-
dos imóveis residenciais pró-
ximos à referida via, visando a 
garantir a segurança da popu-
lação naquele movimentado 
local. Em sendo possível dis-
ponibilizar/instalar esta me-
lhoria, informar qual é a data 
prevista para a sua disponibili-
zação à população? Requeiro 
mais, seja informado se há 
possibilidade legal, técnica e 
financeira da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra disponi-
bilizar iluminação pública na 
Via Enzo Perondini, Serra Ne-
gra/SP, no trecho que vai do 
número 500 a 800, pois naque-

le local há muitos imóveis re-
sidenciais que estão em total 
escuridão, gerando a sensa-
ção de insegurança. Em sen-
do possível disponibilizar esta 
melhoria, informar qual é a 
data prevista para a sua insta-
lação? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 776/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Departamen-
to de Estradas de Rodagem - 
D.E.R. para que, através dos 
setores competentes, informe 
a esta Casa de Leis, no prazo 
regimental de 15 (quinze) 
dias, se há possibilidade legal, 
técnica e financeira de ser ins-
talado cerca de 20 metros de 
guard rail  na Via Enzo Peron-
dini (que liga os município de 
Serra Negra/Monte Alegre do 
Sul), altura do número 600, 
Serra Negra/SP, no trecho em 
curva onde estão construídos 
imóveis residenciais próximos 
à referida via, visando a garan-
tir a segurança da população 
naquele movimentado local. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
777/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o douto e 
soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores municipais com-
petentes, informe a esta Casa 
de Leis, quais pedidos apre-
sentados à Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, através de 
indicações de autoria do ve-
reador subscritor do presente 
requerimento de informações 
(Vereador Renato Pinto Gia-
chetto), solicitando melhorias 
para o Bairro dos Leais e à sua 
população em geral, cujas có-
pias seguem em anexo, foram 
atendidas e realizadas pela 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra? Requeiro mais, seja in-
formado qual é a data prevista 
para serem atendidas e reali-
zadas as demais indicações/
solicitações pendentes para o 
Bairro dos Leais, Serra Negra/
SP? Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 778/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita na for-

ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Serviço de 
Previdência Social dos Funcio-
nários Municipais de Serra Ne-
gra - SERPREV, através de seu 
Conselho Administrativo e de-
mais setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes à 
concessão mensal de cestas 
básicas de mantimentos aos 
aposentados e pensionistas 
do SERPREV. 1) Por qual moti-
vo, a partir de janeiro de 2019, 
não serão mais concedidas 
mensalmente cestas básicas 
de mantimentos aos aposen-
tados e pensionistas do SER-
PREV? 2) Desde que data es-
tão sendo concedidas 
mensalmente as cestas bási-
cas de mantimentos aos apo-
sentados e pensionistas do 
SERPREV? 3) Atualmente, qual 
a quantidade mensal de ces-
tas básicas concedidas aos 
aposentados e pensionistas 
do SERPREV? 4) De forma jurí-
dica, com base legal e na ju-
risprudência, a concessão 
mensal de cestas básicas de 
mantimentos trata-se ou não 
de um “Direito Adquirido” dos 
aposentados e pensionistas 
do SERPREV? Por quê? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
779/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se o Poder Públi-
co Municipal de Serra Negra/
SP teve o conhecimento pré-
vio da realização do evento 
político-partidário que ocor-
reu na tarde do dia 29 de se-
tembro de 2018 nas depen-
dências internas do Recinto 
de Exposições Casco de Ouro, 
situado na Avenida Juca Preto, 
Serra Negra/SP, informando 
quem autorizou (nome e fun-
ção) a realização daquele 
evento político nas dependên-
cias internas daquele próprio 
público municipal que, inclu-
sive, contou com a presença 
do atual vice-prefeito de Serra 
Negra, assessores municipais, 
autoridades políticas, etc...
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
780/2018, de autoria do verea-

dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores competentes, in-
forme a esta Casa de Leis, 
quantos servidores públicos 
municipais foram contratados 
através de concurso público 
pelo Poder Executivo do Muni-
cípio de Serra Negra/SP, du-
rante o período de 01/01/2018 
até 08/10/2018, especificando, 
à cada contratação realizada, 
para quais cargos foram res-
pectivamente contratados e 
em que data. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 781/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 35 anos de casados do 
casal JOÃO LUIZ MALAVASI e 
IONE GOMES MALAVASI, co-
memorados em 1º de outubro 
de 2018, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal exem-
plo de amor e companheiris-
mo para toda nossa sociedade. 
Que Deus continue abençoan-
do o casal! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao casal homenagea-
do e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
782/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o competi-
tivo, dedicado e experiente 
atleta ANDRÉ NORA, que em 
30/09/2018, sagrou-se tetra-
campeão da Copa Interior de 
Triathlon, na qual competiram 
atletas de todo o Estado de 
São Paulo. Parabéns ao atleta 
André Nora pelas relevantes 
conquistas em competições 
de alta resistência, sendo ex-
celente exemplo para todos! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência 
ao homenageado, aos seus 
familiares e patrocinadores. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
783/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
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Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a “OPERA-
ÇÃO LAVA JATO”, pelos rele-
vantes serviços prestados à 
Nação Brasileira, investigando 
e denunciando o maior escân-
dalo de corrupção já revelado 
no Brasil. Parabéns à Polícia Fe-
deral Brasileira pela maior ope-
ração contra a corrupção da 
história do país! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos integrantes e 
colaboradores da Operação 
Lava Jato, extensivo à Justiça 
Federal pelas bem fundamen-
tadas condenações de inúme-
ros corruptos. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 784/2018, de au-
toria do vereador Paulo L. Mar-
chi Giannini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para 
com o candidato à Presidência 
da República, JAIR MESSIAS 
BOLSONARO, pela expressiva 
votação obtida no Município de 
Serra Negra/SP, nas eleições 
realizadas no dia 07 de outubro 
de 2018, totalizando 67,29% dos 
votos válidos (10.253 votos) 
que contribuiu para a sua ida 
para a disputa em segundo tur-
no. Parabéns pela expressiva 
votação obtida no Município de 
Serra Negra/SP! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requerimento 
nº 786/2018, de autoria do ve-
reador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o  Deputado 
Estadual/SP EDMIR CHEDID, 
que foi reeleito para o seu 7º 
mandato consecutivo, sendo o 
candidato a Deputado mais vo-
tado no Município de Serra Ne-
gra/SP, totalizando 5.228 votos 
nas eleições realizadas no dia 
07 de outubro de 2018, que 
muito contribuiu para a sua 
reeleição. Parabéns pela ex-
pressiva votação obtida no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP e 
pela relevante vitória em sua 
vida política, ressaltando que a 
sua reeleição é fruto do traba-
lho digno e honroso ao longo 
de sua vida, sempre realizando 
profícuas ações em prol da po-
pulação. Que sejas iluminado 
para desempenhar esta mis-
são política a que foi incumbi-
do, desejando muito sucesso e 

prosperidade! Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
787/2018, de autoria dos verea-
dores Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o experiente e competen-
te MAJOR OLÍMPIO, pela ex-
pressiva votação obtida nas 
eleições  realizadas em 07 de 
outubro de 2018, sendo o can-
didato mais votado no Municí-
pio de Serra Negra/SP para Se-
nador da República, com 7.544 
votos, que colaboraram para a 
sua eleição como senador 
pelo estado de São Paulo. Pa-
rabéns pela expressiva vota-
ção obtida no Município de 
Serra Negra/SP e em todo o 
Estado de São Paulo, desejan-
do muito sucesso nesta nova e 
promissora missão política! Da 
decisão desta Casa, requere-
mos mais, seja dada ciência 
ao homenageado e aos seus 
familiares, extensivo a todos 
os apoiadores. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 788/2018, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, que so-
licita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos para com o experiente, 
dedicado e competente DEPU-
TADO FEDERAL RICARDO 
IZAR JR., pela expressiva vota-
ção obtida nas eleições reali-
zadas em 07 de outubro de 
2018, com 2.044 votos obtidos 
no Município de Serra Negra/
SP, que colaboraram para a 
sua reeleição como Deputado 
Federal pelo Estado de São 
Paulo. Parabéns pela expressi-
va votação obtida no Municí-
pio de Serra Negra/SP e em 
todo o Estado de São Paulo, 
desejando muito sucesso nes-
ta missão política! Da decisão 
desta Casa, requeremos mais, 
seja dada ciência ao homena-
geado e aos seus familiares, 
extensivo a todos os apoiado-
res. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requerimento 
nº 789/2018, de autoria dos ve-
readores Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 

Almeida, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o experiente, dedicado e 
competente DEPUTADO ESTA-
DUAL BARROS MUNHOZ, pela 
expressiva votação obtida nas 
eleições realizadas em 07 de 
outubro de 2018, com 928 vo-
tos obtidos no Município de 
Serra Negra/SP, que colabora-
ram para a sua reeleição como 
Deputado Estadual/SP. Para-
béns pela expressiva votação 
obtida no Município de Serra 
Negra/SP e em todo o Estado 
de São Paulo, desejando muito 
sucesso nesta missão política! 
Da decisão desta Casa, reque-
remos mais, seja dada ciência 
ao homenageado e aos seus 
familiares, extensivo a todos 
os apoiadores. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 790/2018, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, que so-
licita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos para com a competente 
DRA. JANAINA PASCHOAL, por 
ser a candidata à Deputada Es-
tadual (SP) mais votada na his-
tória brasileira, ultrapassando 
os dois milhões de votos. Para-
béns pela votação histórica 
obtida em todo o Estado de 
São Paulo, inclusive no Municí-
pio de Serra Negra/SP (1.767 
votos), desejando muito su-
cesso nesta nova e promissora 
missão política que o povo lhe 
confiou! Da decisão desta 
Casa, requeremos mais, seja 
dada ciência à homenageada 
e aos seus familiares, extensi-
vo a todos os apoiadores. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
791/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o experiente, dedi-
cado e competente DEPUTA-
DO ESTADUAL CAMPOS MA-
CHADO (PTB), pela expressiva 
votação obtida nas eleições 
realizadas em 07 de outubro 
de 2018 em todo o Estado de 
São Paulo, reelegendo-se De-
putado Estadual (SP). Para-
béns pela expressiva votação 
obtida no Município de Serra 
Negra/SP e em todo o Estado 
de São Paulo, desejando muito 

sucesso nesta missão política! 
Da decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência ao 
homenageado e aos seus fa-
miliares, extensivo a todos os 
apoiadores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 795/2018, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, que so-
licita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos para com todas as pessoas 
envolvidas na brilhante e 
exemplar CAMPANHA POLÍTI-
CA realizada no Município de 
Serra Negra/SP, apoiando o De-
putado Federal Ricardo Izar Jr. 
e o Deputado Estadual (SP) 
Barros Munhoz, que foram 
reeleitos nas eleições realiza-
das em 07 de outubro de 2018. 
Parabéns pelo excelente traba-
lho! Da decisão desta Casa, re-
queremos mais, seja dada 
ciência aos homenageados. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
796/2018, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a CENTRAL DE REGULA-
ÇÃO, sob responsabilidade de 
THAIS DE MOURA PEREIRA, 
que aumentou os agendamen-
tos de 121 no mês agosto/2018 
para 680 no mês de outu-
bro/2018, atendendo à solicita-
ção da SECRETÁRIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE, ANA BÁRBARA 
REGIANI DE OLIVEIRA, em vir-
tude de ter sido levantado que 
algumas vagas não estavam 
sendo otimizadas quando es-
tavam sobre a coordenação 
anterior. Atualmente, além de 
ter sido aumentado o número 
de vagas para atender a popu-
lação de Serra Negra na área 
da saúde, a competente e de-
dicada Thais de Moura Pereira, 
tem utilizado as vagas em sua 
integralidade, obtendo-se ex-
celentes resultados com o au-
xílio e em parceria da Secretá-
ria de Saúde do Município de 
Serra Negra - Ana Bárbara Re-
giani de Oliveira, conseguindo 
inclusive “zerar” a fila de espe-
ra nas áreas de nefrologia, car-
diologia, densitometria óssea, 
otorrino, vascular e mamogra-
fia. Parabéns às competentes 
profissionais da área da saúde 
pelo excelente trabalho reali-
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zado em prol da população! 
Da decisão desta Casa, reque-
remos mais, seja dada ciência 
às homenageadas e demais 
setores administrativos corres-
pondentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Para constar, o requerimento 
de congratulações e aplausos 
de nº 785/2018 foi retirado por 
seu autor. REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 
792/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
José Aparecido Dias de Souza. 
Requerimento nº 793/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Gonçalina 
Rachiel Pereira. Requerimento 
nº 794/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da senho-
ra Maria de Lourdes Saragiotto 
Schiavo. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
sendo os mesmos deferidos 
pelo Presidente, determinan-
do fosse oficiado às famílias 
enlutadas. ORADORES: usa-
ram da palavra os vereadores 
Roberto Sebastião de Almeida 
e Leonel Franco Atanázio. Não 
havendo mais nenhum verea-

dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-se 
à ORDEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores Eduar-
do Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Luiz Edward 
Cardoso Berton, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, passou-se à 
discussão e à votação do proje-
to constante da pauta. I – 2ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 04/2018, de autoria do 
vereador Roberto Sebastião de 
Almeida, que dispõe sobre ins-
tituição da campanha educati-
va para conscientização da po-
pulação sobre o tema “JANEIRO 
ROXO”, que tem por objetivo 
orientar a população sobre as 
causas, os sintomas e o trata-
mento da doença Hanseníase, 
que gera muito preconceito, o 
que dificulta o seu diagnóstico 
e a sua prevenção. Em se tra-
tando de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a leitu-
ra dos pareceres. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usou 
da palavra o vereador Ricardo 

Favero Fioravanti. Não haven-
do mais nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pessoais 
e nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou os 
senhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária que 
será realizada no dia 15 de ou-
tubro de 2018, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando en-
cerrada a presente sessão às 
21h52min. Para constar eu, (a) 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta ata, 

que conferi e achei conforme, 
ficando 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. 
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL

 DE SERRA NEGRA

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presidente da Comis-
são Permanente de Finanças e Orçamento, faz saber que será 
realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 24 de outubro de 2018, 
quarta-feira, às 15:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal 
de Serra Negra, 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 063/2018, de autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Serra Negra para o exercício de 2.019 – “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 Comissão Permanente de Finanças e Orçamento


