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CIDADÃO ON-LINE - Impostos em dia: Bom para você, Bom para a cidade!

Mês de setembro com muitas atrações no município 
em comemoração aos 190 anos de Serra Negra! 

Confira a programação completa na pág. 3

Confira a maquete eletrônica 3D da obra 
de Revitalização da Praça Angelo Zanini

Prefeito assina 
Plano Municipal 

de Cultura de 
Serra Negra

Campanha contra 
Paralisia Infantil e 

Sarampo é prorrogada 
até 15 de setembro
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Audiência Pública
A Prefeitura Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, através  da  Secretaria  
de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica, 
convoca  os  munícipes para a Audiência 
Pública de Elaboração da Lei Orçamentá-
ria Anual a ser realizada às 14h, do dia 14 
de setembro de 2018, no Palácio Primavera 
Deputado Ricardo Nagib Izar - Av. 23 de Se-
tembro, 234-398.

Desde o dia 04 as 
Unidades de Saúde de Ser-
ra Negra estão realizando a 
Campanha contra a Paralisia 
Infantil – Poliomielite e o Sa-
rampo para as crianças com 
idades a partir de um ano e 
menores de cinco anos. A 
Campanha foi PRORROGADA 
e vai até o dia 15 de setem-
bro.

A secretária municipal 
de Saúde informa que o ba-
lanço desde o primeiro dia D 
de vacinação é satisfatório, 
mas que é preciso atingir o 
objetivo de vacinar 95% das 
crianças, “até hoje, Serra Ne-
gra atingiu a marca de 85% 
de crianças vacinadas, mas 
o ideal é alcançarmos a meta 
e, por isso, pedimos para que 
a população mais antenada 
avise, comunique, comente 
com os pais se vacinaram as 
suas crianças”, salientou.

Em 2016 o Brasil rece-
beu o certificado de elimina-

ção da circulação do vírus 
do sarampo pela OMS, decla-
rando a região das Américas 
livre do sarampo, mas entre 
fevereiro a maio deste ano, 
o Brasil registrou 314 casos 
confirmados do sarampo nos 
estados do Amazonas e Ro-
raima, informa o Ministério 
da Saúde.

É necessário salientar 
que a faixa etária para a pri-
meira dose de Sarampo é aos 
12 meses de idade, mas para 
àqueles que forem viajar ou 
moram nos Estados de Ro-
raima e Amazonas, onde há 
o surto de sarampo, a vacina 
está indicada para crianças a 
partir de 6 meses de idade.

A orientação é para que 
os pais ou responsáveis pelas 
crianças de 1 ano a menor de 
5anos procurarem uma Uni-
dade de Saúde e atualizar a 
vacinação de suas crianças.

As vacinas da Campa-
nha de PRORROGAÇÃO es-

tão sendo aplicadas nas se-
guintes Unidades de Saúde, 
das 8h às 16h :

- Unidade de Saúde da 
Família Dr. Firmino Cavena-
ghi (Bairro Centro);

- Unidade de Saúde da 
Família Alto das Palmeiras 
(Bairro Alto das Palmeiras;

- Unidade de Saúde da 

Família São Luiz (Bairro São 
Luiz)

O responsável deverá 
levar a carteirinha de vacina 
da criança. Para mais infor-
mações, entre em contato 
com a Unidade de Saúde da 
Família Dr. Firmino Cavenghi 
no fone (19) 3842- 2622, ou 
ainda, na Vigilância em Saú-
de no fone (19) 3842- 2005 – 
ramal 23

Campanha contra Paralisia Infantil e 
Sarampo é prorrogada até 15 de setembro
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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

Farmácias de Plantão - Setembro 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sábado Danilo 
2 Domingo Serrana 
3 Segunda-feira Popular 
4 Terça-feira Central 
5 Quarta-feira Vip 
6 Quinta-feira Rubi 
7 Sexta-feira Danilo 2 
8 Sábado Ligafarma 
9 Domingo São Luiz 
10 Segunda-feira São Jose 
11 Terça-feira Danilo 
12 Quarta-feira Serrana 
13 Quinta-feira Popular 
14 Sexta-feira Central 
15 Sábado Vip 
16 Domingo Rubi 
17 Segunda-feira Danilo 2 
18 Terça-feira Ligafarma 
19 Quarta-feira São Luiz 
20 Quinta-feira São Jose 
21 Sexta-feira Danilo 
22 Sábado Serrana 
23 Domingo Popular 
24 Segunda-feira Central 
25 Terça-feira Vip 
26 Quarta-feira Rubi 
27 Quinta-feira Danilo 2 
28 Sexta-feira Ligafarma 
29 Sábado São Luiz 
30 Domingo São Jose 
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O Fundo Social de Soli-
dariedade por meio da equi-
pe da Melhor Idade de Serra 
Negra agradece a população 
pela arrecadação das toalhas 
brancas que foram doadas na 
manhã do dia 03 de setembro 
ao Centro Infantil de Investi-
gações Hematologia De. Do-
mingos A. Boldrin- Campinas 
. Foram entregues 325 toalhas 
brancas e brinquedos que a 
coordenadora da Melhor Ida-
de de Serra Negra recebeu de 
doação.

Melhor Idade entrega 325 toalhas 
brancas para o Centro Infantil Boldrini

PROJETO GURI SER-
RA NEGRA convida você 
para participar de uma com-
petição voltada para jovens 
músicos e que contempla a 
todos os gêneros musicais. 
Essa é a proposta do Imagi-
ne Brazil, um festival interna-
cional que realiza sua quarta 
edição no País e abre inscri-
ções de 15 de agosto a 14 de 

setembro, somente pelo site 
http://br.imaginefestival.net/
blog/imagine-brazil-abre-
-inscricoes-no-dia-15-de-
-agosto

Participe do Imagine 
Brazil 2018!

Uma competição vol-
tada para jovens músicos e 
que contempla a todos os 
gêneros musicais.

Participe da competição 
Imagine Brazil 2018 voltada 

para jovens músicos
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A Secretaria de Ser-
viços municipais divulga os 
dias da semana e os horários 
atualizados da coleta de lixo 
do município e solicita que 
coloque o lixo 30 minutos an-
tes do horário costumeiro da 
passagem do caminhão na 
sua rua, colocando-o para a 
coleta apenas nos dias indi-
cados para cada localidade. 
Divulga também, a coleta do 
CATA-TRECO, onde os Bair-
ros que não aparecem na 
relação devem telefonar na 
Secretaria de Serviços Muni-
cipais de acordo com a ne-
cessidade.  Em caso de pro-
blemas com as coletas, entre 
em contato pelo telefone (19) 
3892-2969.

COLETA DE LIXO:
Segundas, Quartas e Sex-
tas-feiras - a partir das 7h

Placidolândia
Nova Serra Negra
Residencial das Posses
Macaquinhos
Monte Sankhia
Bairro das Posses
Refúgio da Serra
Nossa Senhora de Lourdes
Giraldi
São Matheus

Segundas, Quartas e Sex-
tas-feiras - a partir das 7h

Três Barras
São Roque

Ramalhada

Bairro da Serra
Bairro dos Cunhas
Jardim Yara

Segundas e sextas-feiras – a 
partir das 7h

Vila Santista
Vila Paulista
Salto

Segundas-feiras – a partir 
das 7h

Rodrigues

Quartas-feiras – a partir das 
7h

Pinheiros

Terças, Quintas e Sábados - 
a partir das 7h

CECAP
Alto das Palmeiras
Bairro das Palmeiras

Colina dos Ypês
Vila Dirce

Quintas-feiras – a partir das 
7h

Bairro dos Leaes

Terças, Quintas e Sábados - 
a partir das 7h

Vertentes
Siqueira
São Luiz
João Gerosa (Centro/São 
Luiz)

Segundas, Quartas e Sex-
tas-feiras - a partir das 18h

Estância Suíça
Jardim Primavera

Jardim Gustavo

Avenida Juca Preto
Centro

Cabrera
Nhozinho

Terças, Quintas e Sábado - a 
partir das 18h

Avenida Juca Preto
Estância Suíça
Santa Maria

Centro
Sol Nascente

CATA-TRECO:

2ª e 6ª feiras – Centro;

3ª feiras - Alto das Palmeiras 
; Vila Dirce; Colina dos Ipês;

4ª feiras – Jd. Gustavo; 14 de 
Julho; Castelo Branco;, São 
Luiz ; Jd.Primavera e Refúgio;

5ª feiras - Bairro das Posses; 
Placidolândia; Arapongas ;Je-
quitibá

6ª feiras - Centro pela manhã 
e Nova Serra Negra e Jd. Ser-
ra Negra pela tarde.
Obs. Os Bairros que não apa-
recem na relação do CATA-
-TRECO, devem telefonar na 
Secretaria de Serviços Munici-
pais de acordo com a necessi-
dade, fone:(19) 3892-2969

Fique sabendo o dia e o horário que a coleta de 
lixo e a coleta do cata-treco passam no seu Bairro

A Prefeitura Muni-
cipal já licitou a empresa 
que fará a obra de revitali-
zação da Praça Angelo Za-
nini, mais conhecida como 
Campo do Sete.

A empreiteira ganha-
dora foi a Mittestainer Ltda 
EPP, que irá realizar a 1ª 
etapa da reforma do com-
plexo com a contemplação 
da recuperação da cober-

tura da quadra; moderni-
zação da iluminação; troca 
de piso; portal de entrada; 
recuperação do alambra-
do externo; construção 
de vestiários masculino e 
feminino; depósito para 
materiais esportivos e ba-
nheiros com acessibilida-
de para deficientes.

A obra será execu-
tada sob a coordenação 

da secretaria municipal 
de Obras e Infraestrutura, 
com recursos do Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos – DADETUR, no 
valor de R$308.962,14, cujo 
objetivo é melhorar os es-
paços públicos da cidade, 
que objetivam o fomento 
da atividade turística no 
município e proporciona 

segurança aos moradores 
e turistas.

A Prefeitura Munici-
pal por meio da secretaria 
de Obras e Infraestrutu-
ra está tomando todas as 
providências necessárias 
para viabilizar o início das 
obras.

Confira as fotos da 
maquete eletrônica 3D de 
como foi projetada a obra

Confira a maquete eletrônica 3D da obra 
de Revitalização da Praça Angelo Zanini
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- GERENTE DE LOGÍSTICA

- INSTALADOR DE TV

- MONTADOR DE QUADRO

- MOTORISTA / CATEGORIA D

- RECEPCIONISTA DE HOTEL

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa que todas as 

vagas acima exigem experiência. O PAT - fica na Rua José Bonifácio, 

283, no Centro. Os interessados devem comparecer no posto muni-

dos 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 05 oportunidades para 
hoje, 05 de setembro. São elas:

Campanha recolha 
o nº2 do seu cão!

Respeite o meio ambiente, as pessoas, seu bairro, 
sua calçada, sua praça!

Recolha o n.02 do seu cão!
Por uma Serra Negra mais LIMPA!!!

Não fique no escuro! Saiba como proceder em caso de lâm-
padas queimadas no perímetro urbano e rural do município.

ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação pública no 
perímetro urbano e rural de Serra Negra poderão ser comunicados 
a empresa prestadora de serviço Renascer Construções Elétricas Ei-
reli Ltda pelo telefone: 0800-7780109 (ligação gratuita), de segunda à 
quinta-feira das 8h às 12h e as sextas-feiras é das 13h às 17h ou por 
e-mail:  logitapira@rce-engenharia.com
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI NO 4.088 DE 28 DE AGOSTO DE 2018

Projeto de Lei no 56 / 2018
(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 64.970,00 (sessenta 
e quatro mil, novecentos e setenta reais), que será destinado 
à Atenção Básica – Estruturação da Atenção à Saúde Bucal 
e para a Média Complexidade – Estruturação da Unidade de 
Atenção Especializada em Saúde: CAPS.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de agosto 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 4.790 DE 28 DE AGOSTO DE 2018
(Abre um crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.088, de 28 
de agosto de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
64.970,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta reais), 
que será destinado à Atenção Básica – Estruturação da Aten-
ção à Saúde Bucal e para a Média Complexidade – Estrutura-
ção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde: CAPS.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação motivado 
pela transferência do Ministério da Saúde.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de agosto 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 4.791 DE 28 DE AGOSTO 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$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 3.500,00
01.01.04.122.0002.2.002.339036.01 
Serv. terceiros – P. Física...............................................R$ 6.000,00
01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 5.000,00
01.01.04.122.0002.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 5.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339036.01
Serv. terceiros – P. Física...............................................R$ 2.000,00
04.01.13.392.0008.2.011.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.........................................R$ 18.100,00
05.01.27.812.0009.2.012.339036.01
Serv. terceiros – P. Física...............................................R$ 6.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..............................R$ 75.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.319013.01
Obrigações Patronais.................................................R$ 25.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.319113.01
Obrigações Patronais – Intraorçamentárias............R$ 10.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 8.400,00
11.01.10.301.0016.2.018.339036.01
Serv. terceiros – P. Física...............................................R$ 5.000,00
Total............................................................................R$ 169.000,00

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

01.01.04.122.0002.2.002.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...............................R$ 16.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 4.000,00
04.01.08.243.0006.2.009.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 7.000,00
04.01.12.363.0005.2.007.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 5.100,00
05.01.27.812.0009.2.012.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..................................R$ 6.000,00
07.01.06.181.0023.2.038.319011.01
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Venc. e vantagens fixas – P. Civil.............................R$ 110.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil.................................R$ 4.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 4.400,00
11.01.10.302.0016.2.031.339030.01
Material de consumo;..................................................R$ 5.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...........................................R$ 7.500,00

Total...........................................................................R$ 169.000,00

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, 
28 de agosto de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Edital de Audiência Pública

A Prefeitura Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, através da Secretaria de 
Planejamento e Gestão Estratégica, convoca os 
munícipes para a Audiência Pública de Elabora-
ção da Lei Orçamentária Anual a ser realizada às 
14:00 horas do dia 14 de setembro de 2018 no Pa-
lácio Primavera Deputado Ricardo Nagib Izar - Av. 
23 de Setembro, 234-398, nesta.   

          Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 

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

 
 

CONVOCAÇÃO 

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

ANDREIA APARECIDA MOREIRA LIMA FORAO, RG nº 21989222, aprovado 

no Concurso Público de Edital nº 001/2014, para o cargo de Agente Comunitário 

de Saúde, para no prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de Recursos 

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

apresentação da documentação necessária ao provimento no respectivo cargo. 

O não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da 

vaga do Concurso Público. 

Serra Negra, 05 de setembro de 2018. 

JAMES AP. DE GODOI 
- DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS – 

 
 

AVISO DE CHAMADA PUBLICA N° 003/2018. – A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA NEGRA torna pública e para conheci-
mento dos interessados que se encontra aberto nesta Prefei-
tura o CHAMAMENTO de quaisquer entidades da sociedade 
civil, associações de moradores, sociedade amigos de bairro 
e pessoas jurídicas legalmente constituídas e também a pes-
soa física, interessadas em firmar Termo de Cooperação com 
o Município para fornecimento gratuito de placas de nomen-
clatura de vias e logradouros públicos acrescidos da explo-
ração publicitária. Os envelopes contendo a Documentação 
para Habilitação e a Proposta deverá ser protocolada até o 
dia 28/09/2018 ás 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. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 06 de Setembro de 2018. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2018. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS PARA A SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO. DATA: 20/09/2018 – 14H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 079/2018. OBJETO: FORNECIMENTO DE RE-
FEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX). DATA: 21/09/2018 – 14H00M. 
Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão 

do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em 
dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo o interessado tra-
zer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) 
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site 
www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra 
Negra, 06 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRA-
RESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
069/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO (CAIXA) 
PARA ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 31/08/2018 – GIULIA-
NA 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 HO-
MOLOGO o pregão em tela ao licitante: MBR COMERCIO DE 
MATERIAIS LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 51.246,48. Serra 
Negra, 05 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRA-
RESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
070/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PÓLO PARA 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Tor-
na se publico e para conhecimento dos interessados que o 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 31/08/2018 – 
GIULIANA 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: MBR COMERCIO 
DE MATERIAIS LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 11.220,00. 
Serra Negra, 05 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 41
PROCESSO 027/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 016/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÕES 
DE GÁS

 Aos 06 dias do mês de MARÇO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA 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 representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 016/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada 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 Municipal 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: CARVALHO E CORREA COMERCIO E TRANSPORTE 
DE GAS LTDA 
CNPJ nº: 21.000.284/0001-96
Endereço: RUA ANTONIO LORIVAL SPADOTO (RESIDENCIAL 
ALTOS DO TAQU), 35, POMPEIA, PIRACICABA – SP, 13.422-584
Telefone: (19) 3421-7672
Representada por: DIRLEI COSTA DE CARVALHO, 41.206.576-9

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca Preço Unit 
(R$) Preço Total (R$)

01 609 CILINDRO DE 
GAS P45 LIQUIGAS 231,45 140.953,05

02 203 CILINDRO DE 
GAS P45 LIQUIGAS 231,45 46.984,35

03 96 CILINDRO DE 
GAS P13 LIQUIGAS 65,58 6.295,68

TOTAL 194.233,08

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. 016/2018, 
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$ 194.233,08. 

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) 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 Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

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, 06 de MARÇO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) CARVALHO E CORREA COMERCIO E 
TRANSPORTE DE GAS LTDA DIRLEI COSTA DE CARVALHO
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA 

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

Aos vinte e sete dias do 
mês de agosto, do ano de dois 
mil e dezoito, com início às 
19h32min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca e do Vi-
ce-Presidente, vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
e secretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora e o vereador 
Roberto Sebastião de Almeida 
– nomeado “ad-hoc”, sua 25ª 
Sessão Ordinária, da 02ª Ses-
são Legislativa, da 17ª Legisla-
tura, com a presença dos ve-
readores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leonel Franco Ata-
názio, Luiz Edward Cardoso 
Berton, Paulo Leopoldo Mar-
chi 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 24ª sessão ordinária, 
da 02ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
20 de agosto de 2018 e; 2) ata 
da 20ª sessão extraordinária, 
da 02ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
20 de agosto de 2018. EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - Con-
vite da Secretaria de Educa-
ção e Cultura de Serra Negra 
para participar da “Audiência 
Pública” para avaliação e mo-
nitoramento do Plano Munici-
pal de Educação, que aconte-
cerá no dia 04 de setembro de 
2018, às 19h00min, no Palácio 

Primavera “Deputado Ricardo 
Nagib Izar”. - Correspondên-
cias recebidas no período de 
21 a 27 de agosto de 2018. 
MENSAGENS E PROJETOS DO 
PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL: - Mensagem nº 039/2018, 
encaminhando o projeto de 
lei nº 54/2018, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$ 
76.570,42 (setenta e seis mil, 
quinhentos e setenta reais e 
quarenta e dois centavos), 
que será destinado para o pa-
gamento de servidores muni-
cipais que integram as equi-
pes de referência do SUAS/
Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, atra-
vés de recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Assistên-
cia Social – Bloco Proteção 
Social Básica. Todos os docu-
mentos ficaram à disposição 
dos vereadores junto à Mesa 
Diretora. Em seguida, foi pro-
ferida a leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 945/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada operação 
tapa buracos em todas as ruas 
do Bairro das Três Barras, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
946/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser feita a 
limpeza e a varrição de todas 
as ruas do Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 947/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
cortado o mato nas calçadas 
em ambos os lados do Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 948/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades e de obras 
públicas a serem executadas 

do município de Serra Negra, 
a pavimentação asfáltica das 
ruas que atualmente são de 
terra ou calçamento do Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 949/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado a Renascer - RCE, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
trocadas todas as lâmpadas 
queimadas e/ou faltantes no 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
950/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
instaladas as placas de deno-
minação das vias públicas em 
todas as ruas do Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 951/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser disponibilizado mais 
horários de ônibus circular 
(transporte público munici-
pal) aos moradores do Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 952/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de passar máquina moto-
niveladora em todas as Ruas e 
Estradas Municipais que são 
de terra do Bairro das Três 
Barras, Serra Negra/SP, pois as 
vias públicas situadas naquele 
bairro estão necessitando de 
manutenção. Indicação nº 
953/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada operação tapa buracos 
em toda a extensão da Estra-
da Municipal Basilio Silotto, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
954/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 

que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser feita a 
limpeza e a varrição de todas 
as ruas do Bairro da Ramalha-
da, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 955/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a 
Renascer - RCE, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de serem trocadas 
todas as lâmpadas queimadas 
e/ou faltantes no Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 956/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
disponibilizado mais horários 
de ônibus circular (transporte 
público municipal) aos mora-
dores do Bairro da Ramalha-
da, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 957/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
feita uma lombada na Aveni-
da Presidente Castelo Branco, 
altura do número 409, Centro, 
Serra Negra/SP, vez que os 
motoristas estão transitando 
com seus veículos em altíssi-
ma velocidade no local, o que 
pode gerar graves acidentes. 
Indicação nº 958/2018, de au-
toria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, juntamente com 
a Divisão Municipal de Trânsi-
to, estudem as possibilidades 
e a viabilidade de deixar para 
o estacionamento de veículos 
apenas um lado da Rua dos 
Expedicionários, e não nos 
dois lados como é atualmen-
te, no trecho que vai do cruza-
mento com a Rua Brunângela 
até a junção com a Avenida 
João Gerosa, Centro, Serra 
Negra/SP, vez que os veículos 
de grande porte estão tendo 
muitas dificuldades de transi-
tar no local, por ser muito es-
treito o leito carroçável, além 
de ser uma subida íngreme. 
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Indicação nº 959/2018, de au-
toria do vereador Leonel Fran-
co Atanázio, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser totalmente arrumado 
ou trocado o piso da entrada e 
da garagem do próprio públi-
co municipal onde funciona o 
Corpo de Bombeiros, vez que 
está havendo grandes dificul-
dades em entrar e sair com os 
veículos, gerando muitos con-
tratempos. Indicação nº 
960/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser rebai-
xada a guia da calçada ao 
lado do número 819 da Aveni-
da Juca Preto, Serra Negra/SP, 
em frente à Agropecuária Diti-
nho, vez que os cadeirantes 
estão tendo grandes dificulda-
des para acessar a faixa de 
pedestres existente no local, 
de modo que o Poder Público 
Municipal deve adotar as me-
didas cabíveis para proporcio-
nar a acessibilidade de todos, 
principalmente nas áreas pú-
blicas do nosso Município. In-
dicação nº 961/2018, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem trocadas as pla-
cas de denominação na Rua 
Armando Argentini, Lotea-
mento Alto da Boa Vista, Serra 
Negra/SP, vez que as placas 
atualmente existentes na refe-
rida via pública estão todas 
apagadas e ilegíveis. Indica-
ção nº 962/2018, de autoria 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 trocadas as placas de de-
nominação em todas as Ruas 
do Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP, vez que 
as placas atualmente existen-
tes naquele Loteamento estão 
todas apagadas e ilegíveis. In-
dicação nº 963/2018, de auto-
ria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-

pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser feita uma lombada na 
Avenida Juca Preto, em frente 
ao Cemitério Jardim da Sau-
dade, Serra Negra/SP, vez que 
os veículos não estão respei-
tando a travessia dos pedes-
tres no local, podendo ocorrer 
graves acidentes. Indicação 
nº 964/2018, de autoria do ve-
reador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
instalado cobertura e banco 
no ponto de ônibus existente 
na Rua Mafalda Amabile Cor-
rea, travessa com a Rua Milton 
Dalonso, Loteamento Jardim 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
vez que a população está 
aguardando o transporte sob 
sol e chuva, em uma situação 
nada confortável. Indicação 
nº 965/2018, de autoria do ve-
reador 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 a poda dos galhos 
da árvore situada na Praça An-
gelo Zanini, na Rua dos Schia-
vos, em frente ao número 54, 
Campo do Sete, Serra Negra/
SP, vez que os galhos daquela 
árvore estão atrapalhando a 
fiação existente no local. Indi-
cação nº 966/2018, de autoria 
do vereador Luiz Edward Car-
doso Berton, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Sr. Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizado o conserto do bebe-
douro (que está no chão), 
bem como toda a manuten-
ção necessária na Fonte em 
forma de gota existente no 
Convívio Serrano, ao lado da 
Rua dos Italianos, Centro, Ser-
ra Negra/SP, vez que a popula-
ção não está conseguindo be-
ber água nem colocá-la nos 
garrafões. Indicação nº 
967/2018, de autoria do verea-
dor Luiz Edward Cardoso Ber-
ton, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Sr. 
Prefeito Municipal, para que 
determine à Divisão Municipal 
de Trânsito, no sentido de se-
rem afixadas placas nos locais 
necessários, informando ser 
sentido proibido para cami-
nhões de grande porte, com 

os seguintes dizeres: “Sentido 
Proibido para caminhões de 
grande porte - tipo carretas”, 
para que estes veículos não 
adentrem pelas Ruas Capitão 
Antonio Eduardo Almeida e 
Dos Schiavos, situadas no 
Campo do Sete, Serra Negra/
SP, pois os motoristas estão 
adentrando com seus veícu-
los de grande porte por aque-
las vias devido à falta de infor-
mação, interrompendo o 
trânsito por longos períodos 
de tempo, pois não tem como 
contornar naquelas ruas, ge-
rando muitos transtornos. In-
dicação nº 968/2018, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Sr. Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem colocadas as placas 
de denominação em todas as 
Ruas do Loteamento Refúgio 
da Serra, Serra Negra/SP, bem 
como trocadas as placas de 
denominação que estejam 
apagadas ou quebradas, vez 
que a falta de identificação 
daquelas vias públicas vem 
gerando muitos contratempos 
à população em geral. Indica-
ção nº 969/2018, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Sr. Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
colocadas as placas de deno-
minação em todas as Ruas do 
Loteamento Vila Dirce, Serra 
Negra/SP, bem como trocadas 
as placas de denominação 
que estejam apagadas ou 
quebradas, vez que a falta de 
identificação daquelas vias 
públicas vem gerando muitos 
contratempos à população 
em geral. Indicação nº 
970/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Sr. 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem co-
locadas as placas de denomi-
nação em todas as Ruas do 
Loteamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP, bem 
como trocadas as placas de 
denominação que estejam 
apagadas ou quebradas, vez 
que a falta de identificação 
daquelas vias públicas vem 
gerando muitos contratempos 
à população em geral. Após, 

foi proferida a leitura da Mo-
ção de Apelo nº 12/2018. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presiden-
te determinou o encaminha-
mento das indicações aos se-
tores competentes para, 
dentro do possível, serem 
adotadas as medidas cabíveis 
e, a Moção, foi incluída na or-
dem do dia da presente ses-
são ordinária para discussão e 
votação. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito no Pe-
queno Expediente, passou-se 
ao GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFORMA-
ÇÕES: Requerimento nº 
616/2018, 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, principalmente da 
Secretaria Municipal de Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico, informe a esta Casa 
de Leis, se o “Evento Motor 
Cycle”, que será realizado no 
mês de abril de 2019, estará 
novamente incluído e consta-
rá no calendário oficial de 
eventos da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra para o 
ano de 2019 (Lei Municipal 
2738/2002). Ressalto que o 
Evento Motor Cycle já é reali-
zado no Município de Serra 
Negra há 04 anos e se trata de 
um evento muito bem estrutu-
rado, sendo elogiado pelos 
inúmeros visitantes e partici-
pantes, evento este que pos-
sui grande potencial turístico, 
capaz de trazer grande núme-
ro de visitantes para a nossa 
Estância, muito colaborando 
para o desenvolvimento turís-
tico de Serra Negra. Requeiro 
mais, seja informado quais os 
procedimentos e tratativas de-
vem ser observados e cumpri-
dos pelos organizadores de 
eventos turísticos que são rea-
lizados no município de Serra 
Negra, para que estes eventos 
sejam incluídos e divulgados 
no calendário oficial de even-
tos do nosso município para o 
ano de 2019. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 618/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
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com o auxílio dos setores mu-
nicipais competentes, inclusi-
ve do departamento respon-
sável pelo transporte 
municipal escolar, informe a 
esta Casa de Leis, por qual 
motivo o veículo (da Empresa 
Metrópolis) que faz o trans-
porte escolar no Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP, não 
está buscando e deixando os 
alunos (crianças) até o local 
necessário na Estrada Munici-
pal Basílio Silotto? Esclareço 
que atualmente o veículo que 
realiza o transporte escolar no 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, vai somente até as 
proximidades da propriedade 
do senhor “Sebastião Minei-
ro” e há várias crianças que 
residem mais para o final da 
Estrada Municipal Basílio Si-
lotto, próximo ao “Pesqueiro 
do Marcelo”, onde o transpor-
te escolar não está chegando, 
fazendo com que as crianças 
tenham de caminhar conside-
rável distância para pegar o 
referido transporte escolar, o 
que não é o correto. Requeiro 
mais, seja informado quais 
providências administrativas 
a municipalidade adotará 
com relação a este problema, 
informando em que data o 
transporte escolar que é reali-
zado na  Estrada Municipal 
Basílio Silotto se deslocará 
até o local/trecho necessário 
para buscar e deixar as crian-
ças próximas às suas residên-
cias, vez que o aumento do 
referido  trajeto não gerará 
custos adicionais aos cofres 
públicos nem atrasos naquela 
linha de transporte escolar.  
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 619/2018, de autoria 
do vereador Luiz Edward Car-
doso Berton, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se há previsão 
(data) para ser completada a 
rede de iluminação pública 
que foi instalada na Rodovia 
SP-360, no Bairro das Três 
Barras, Serra Negra/SP, vez 
que os trechos próximos a 
“Adega Silotto” e a proprieda-
de da “Família Filippi” ficaram 
faltando, ou seja, foi pulada/
descontinuada a iluminação 

pública, informando se o 
caso, a data prevista para a 
conclusão desta importante 
melhoria. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 620/2018, de 
autoria do vereador Luiz 
Edward Cardoso Berton, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R. para 
que, com o auxílio dos seto-
res competentes, informe a 
esta Casa de Leis, no prazo 
regimental de 15 (quinze) 
dias, se existe algum projeto 
ou estudo para ser implanta-
do na Rodovia SP-360, entre 
Serra Negra - Lindóia, no tre-
cho que vai do Bairro das Três 
Barras - principalmente da 
Rotatória que dá acesso ao 
Bairro da Ramalhada, até o 
ponto conhecido como “Sete 
Voltas”, Serra Negra/SP, para 
ser aumentada a segurança 
no referido trecho, como tam-
bém a instalação de radar de 
velocidade dos veículos, vi-
sando serem evitados aciden-
tes naquela movimentada ro-
dovia estadual e, havendo 
este projeto ou estudo, espe-
cificar quais serão as medidas 
efetivamente adotadas consi-
derando também que no lo-
cal há muitas entradas e saí-
das de veículos que são muito 
perigosas. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 621/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
encaminhe a Casa de Leis, as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes a possi-
bilidade de ser denominado 
oficialmente o Conjunto Habi-
tacional - CDHU, situado na 
Rua Antonio Spinhardi, esqui-
na com a Avenida Juca Preto, 
Serra Negra/SP: 1) O Conjunto 
Habitacional - CDHU, situado 
na Rua Antonio Spinhardi, es-
quina com a Avenida Juca 
Preto, possui denominação 
oficial? 2) O Conjunto Habita-
cional - CDHU, situado na Rua 
Antonio Spinhardi, esquina 
com a Avenida Juca Preto, 

pertence ao Município de Ser-
ra Negra? 3) É possível o Po-
der Legislativo do Município 
de Serra Negra denominar ofi-
cialmente o referido Conjunto 
Habitacional - CDHU? Por 
quê? Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 622/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
Casa de Leis, as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes a possibilidade de ser 
denominado oficialmente o 
Conjunto Habitacional - 
CDHU, situado na Avenida 
Juca Preto, número 1345, 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP: 1) O Conjunto Habi-
tacional - CDHU, situado na 
Avenida Juca Preto, número 
1345, Bairro das Palmeiras, 
possui denominação oficial? 
2) O Conjunto Habitacional - 
CDHU, situado Avenida Juca 
Preto, número 1345, Bairro 
das Palmeiras, pertence ao 
Município de Serra Negra? 3) 
É possível o Poder Legislativo 
do Município de Serra Negra 
denominar oficialmente o re-
ferido Conjunto Habitacional 
- CDHU? Por quê? Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
623/2018, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a Casa de 
Leis, as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes a 
possibilidade de ser denomi-
nado oficialmente o Conjunto 
Habitacional - CDHU, situado 
na Rua Benedito Pérsio, ao 
lado do Centro Esportivo Dr. 
Mario Pereira dos Santos - 
“Discão”, Bairro das Palmei-
ras, Serra Negra/SP: 1) O Con-
junto Habitacional - CDHU, 
situado na Rua Benedito Pér-
sio, ao lado do Centro Esporti-
vo Dr. Mario Pereira dos San-
tos - “Discão”, Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial? 

2) O Conjunto Habitacional - 
CDHU, situado na Rua Bene-
dito Pérsio, ao lado do Centro 
Esportivo Dr. Mario Pereira 
dos Santos - “Discão”, Bairro 
das Palmeiras, Serra Negra/SP, 
pertence ao Município de Ser-
ra Negra? 3) É possível o Po-
der Legislativo do Município 
de Serra Negra denominar ofi-
cialmente o referido Conjunto 
Habitacional - CDHU? Por 
quê? Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 624/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores munici-
pais competentes, informe a 
Casa de Leis se está na pro-
gramação das benfeitorias e 
obras públicas a serem reali-
zadas no Município de Serra 
Negra/SP, a disponibilização 
da infraestrutura urbanística e 
a pavimentação asfáltica na 
Rua Francisco Guerreiro Neto, 
Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP, vez que 
o estado de conservação da 
referida Rua, que é de terra, é 
muito precário, tornando-a in-
transitável, de modo que a 
população que reside e que 
transita no local há tempos 
vem solicitando providências 
da administração pública do 
município com relação ao as-
sunto, mas nada é feito. Caso 
haja previsão para a realiza-
ção das obras de infraestrutu-
ra na referida Rua, informar 
qual é essa data e, se não 
houver data prevista, informar 
quais providências a munici-
palidade adotará para mini-
mizar os problemas de infra-
estrutura naquela via pública. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 631/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
forme a Casa de Leis, por qual 
motivo a Rua Veríssimo Rodri-
gues da Silveira, Travessa Elia-
ne Oraggio Beraldi, Rua José 
Pinton e suas demais traves-
sas do Loteamento Vila São 
José, Bairro das Posses, Serra 
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Negra/SP, há anos não rece-
bem qualquer tipo de manu-
tenção e infraestrutura da atu-
al administração pública 
municipal (tais como: opera-
ção tapa buracos, recapea-
mento asfáltico, etc.), vez que 
as referidas vias públicas es-
tão em péssimo estado de 
conservação. Requeiro tam-
bém, seja informado e escla-
recido porque os munícipes 
que residem no Loteamento 
Vila São José, Bairro das Pos-
ses, pagam devidamente os 
seus impostos e não recebem 
do Poder Público Municipal a 
contraprestação esperada, 
consistente na manutenção e 
infraestrutura necessária em 
suas vias públicas? Requeiro 
por fim, seja informado se 
será incluída na relação de 
obras públicas a serem priori-
zadas pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, a realiza-
ção das manutenções e 
infraestrutura necessárias nas 
vias públicas situadas no Lo-
teamento Vila São José, Bairro 
das Posses e qual a data pre-
vista para serem realizadas? 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
632/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que informe a 
Casa de Leis, o que justificou 
a proibição dos médicos 
cubanos, que trabalham no 
Bairro da Serra, Serra Negra/
SP, de almoçarem nas escolas 
públicas daquele bairro? Re-
queiro também, seja informa-
do qual o impacto gerado no 
orçamento do município de 
Serra Negra/SP para conceder 
almoço a dois médicos, atra-
vés de merenda escolar? Re-
queiro por fim, qual a quanti-
dade de merenda escolar (em 
quilos), que sobra diariamen-
te nas escolas municipais situ-
adas no Bairro da Serra, Serra 
Negra/SP e qual a destinação 
destas sobras? Deve ser res-
saltado que os médicos cuba-
nos necessitam de estrutura e 
de apoio para trabalharem, 
pois vão ao trabalho de ôni-
bus circular e não possuem 
tempo suficiente para ir e vol-
tar de suas residências para 
almoçar, de modo que o al-
moço que era servido nas es-
colas públicas do Bairro da 

Serra os ajudavam muito, pois 
agora os médicos estão de-
pendendo da ajuda dos mora-
dores daquele bairro, que de 
forma caridosa, estão lhes 
oferecendo almoço diaria-
mente, em reconhecimento 
pelo excelente e atencioso 
atendimento realizado na 
área da saúde, beneficiando 
todas as famílias do Bairro da 
Serra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 633/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que reitera 
ao Senhor Prefeito Municipal 
de Serra Negra, o inteiro teor 
do Requerimento de Informa-
ções nº 423/2018, aprovado 
por unanimidade pelos Verea-
dores desta Casa de Leis, du-
rante sessão ordinária realiza-
da no dia 28 de Maio de 2018 e 
encaminhado ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal em 
12 de Junho de 2018, estando, 
portanto, atrasado há mais de 
20 (vinte) dias o encaminha-
mento das informações nele 
solicitadas, conforme docu-
mentos anexos, sendo este o 
inteiro teor do requerimento 
nº 423/2018, que ora se reite-
ra: “Requeiro”, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, cópia integral de todos 
os contratos, convênios, de-
cretos municipais e portarias, 
assinados ou expedidos pelo 
Vice-Prefeito, Doutor Rodrigo 
Pellegrini Magaldi, durante o 
período em que assumiu 
como Prefeito do Município 
de Serra Negra/SP, ou seja, en-
tre os dias 16 de abril de 2018 
até 30 de abril de 2018.” Nesta 
ocasião, vale ser lembrado ao 
Prefeito Municipal de Serra 
Negra o disposto no artigo 4º, 
inciso III, do Decreto Lei nº 
201/1967, para que futura-
mente não alegue desconhe-
cimento: DECRETO-LEI Nº 
201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 
1967 (...) Art. 4º São infrações 
político-administrativas dos 
Prefeitos Municipais sujeitas 
ao julgamento pela Câmara 
dos Vereadores e sanciona-
das com a cassação do man-
dato: I – (...) II – (...) III - Desa-
tender, sem motivo justo, as 
convocações ou os pedidos 
de informações da Câmara, 

quando feitos a tempo e em 
forma regular; (...). Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAU-
SOS. Requerimento nº 
617/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o CON-
SÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 
CIRCUITO DAS ÁGUAS PAU-
LISTA, pela exemplar iniciati-
va de criar uma conta no Ins-
tagram para que todos 
possam acompanhar as ações 
desenvolvidas pelo Consórcio 
em todo o Circuito das Águas 
Paulista, contribuindo imen-
samente para a divulgação e o 
fomento do nosso turismo. 
Parabéns pelos relevantes ser-
viços prestados para o desen-
volvimento do turismo no Cir-
cuito das Águas Paulista! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
Presidente do Consórcio In-
termunicipal do Circuito das 
Águas Paulista, Edson Rodrigo 
de Oliveira Cunha, ao Diretor 
do Consórcio, Juliano Belini e 
a todos os Prefeitos e Secretá-
rios Municipais de Turismo 
dos Municípios que compõem 
o Consórcio Intermunicipal 
do Circuito das Águas Paulis-
ta. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). 
Requerimento nº 625/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os idealizadores do 
evento de DOWNHILL BIKE, 
realizado entre os dias 25 e 26 
de agosto de 2018, no Pico do 
Fonseca - “Morro do Cristo”, 
Serra Negra/SP, evento este 
muito bem organizado e que 
vem crescendo ano a ano, 
que contou com a participa-
ção de muitos adeptos a esta 
contagiante modalidade es-
portiva, que divulga positiva-
mente o nome da nossa Es-
tância Turística. Parabéns pelo 
evento, organização e pelo 
excelente trabalho realizado! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência 
aos homenageados, em nome 
do organizador Marcelo - 
“Carcaça”. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 626/2018, de 

autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o competente em-
presário CARLOS ALEXANDRE 
CORREA GALLEGO, pela inau-
guração do novo “El Shaday 
Veículos”, situado na Rua Cel. 
Estevão Franco de Godoy, Ser-
ra Negra/SP, em um espaço 
muito bem montado e estru-
turado, que certamente pro-
porcionará aos seus inúmeros 
clientes, excelentes negócios 
na compra, venda, troca, fi-
nanciamento e consignação 
de veículos automotores. Pa-
rabéns pelo trabalho e investi-
mentos realizados no municí-
pio de Serra Negra, desejando 
muito sucesso e prosperidade 
nesta nova e promissora em-
preitada! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
627/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os pro-
prietários da FOTO FAGUN-
DES, pelos 100 (cem) anos de 
registros da história da cidade 
e de seus habitantes. Aniver-
sários, casamentos, batizados 
e outros atos religiosos inclu-
sive funerais. “Quando eu era 
criança levavam os caixões 
em casa para fotografar, eu 
morria de medo”, lembra 
Myriam Fagundes Bortolotti. A 
história diz respeito ao traba-
lho de seu pai Luiz Camargo 
Fagundes, fundador da Foto 
Fagundes, empresa estabele-
cida em 1923. Há até poucos 
anos atrás, a atual proprietária 
acreditava que foi em 1923 
que seu pai começou a traba-
lhar com fotografias, mas re-
cebeu imagens feitas por ele 
de 1918. O empreendimento 
foi instalado na Rua José Bo-
nifácio, 105. A partir de 1965, 
passou a atender pelo acesso 
na hoje Rua Padre João Batis-
ta Lavello. Em 1985, Myriam 
Fagundes Bortolotti assumiu a 
administração. No ano de 
2004 a sede   passou para a 
Rua Padre João Batista La-
vello, número 51, local em 
que até hoje. Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenagea-
dos. Posto em discussão e vo-
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tação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Em 
seguida, a presente sessão foi 
suspensa pelo prazo de quin-
ze minutos. Retomados os tra-
balhos, passou-se aos REQUE-
RIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 628/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Sebastião 
Pedro de Godoi Moreira. Re-
querimento nº 629/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Oscar Do-
mingues de Souza. Requeri-
mento nº 630/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Vanderlei Ferreira de 
Brito. 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. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito como 
Orador no Grande Expedien-
te, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os 
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, 
passou-se à discussão e à vo-
tação dos projetos constantes 
da pauta. I – Discussão e vota-
ção única da Moção nº 
12/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
propondo “MOÇÃO DE APE-
LO”, na forma dos artigos 138 
e seguintes do Regimento In-
terno da Câmara Municipal de 
Serra Negra, a ser respeitosa-
mente encaminhada à Vossa 
Santidade o Papa Francisco e 
a todas as autoridades eclesi-
ásticas competentes, para 
que seja feita a tão esperada e 
desejada justiça às vítimas de 
uma série sem precedentes 
de denúncias por abusos se-
xuais cometidos por mem-
bros do clero da igreja católi-
ca, apelando pela punição 
exemplar dos culpados por 
estes crimes, bem como a pu-
nição dos muitos acusados de 
terem acobertado durante 
muitos anos os casos repug-
nantes de pedofilia, observan-
do e todo o rigor das leis apli-
cáveis, na tentativa de repara 
os graves traumas gerados às 
vítimas destes crimes, conce-
dendo-lhes a tão esperada e 
verdadeira justiça! Desta for-
ma, contando com a compre-
ensão dos demais Vereadores 

desta Casa, proponho a pre-
sente “Moção de Apelo” e 
aguardo a sua aprovação, 
com o posterior encaminha-
mento ao Papa Francisco. 
Posta em discussão e votação, 
foi aprovada por unanimidade 
(10 votos). II – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
56/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 64.970,00 (sessenta e qua-
tro mil, novecentos e setenta 
reais), que será destinado à 
Atenção Básica – Estruturação 
da Atenção à Saúde Bucal e 
para a Média Complexidade – 
Estruturação da Unidade de 
Atenção Especializada em 
Saúde: CAPS. Primeiramente 
foi proferida a leitura dos pa-
receres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). III – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
51/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que dispõe sobre critérios 
para o desembarque de mu-
lheres, fora da parada de ôni-
bus, em período noturno, nos 
veículos de transporte coletivo 
do Município de Serra Negra/
SP e dá outras providências. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabora-
dos pelas seguintes Comis-
sões: a) de Justiça e Redação 

e, b) de Política Urbana, de 
Meio Ambiente e de Cultura, 
Educação, Esporte e Turismo. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser deli-
berado na Ordem do Dia, pas-
sou-se às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usaram da palavra os 
vereadores Renato Pinto Gia-
chetto, Luiz Edward Cardoso 
Berton e Leonel Franco Ata-
názio. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a presença 
de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a ses-
são extraordinária que será 
realizada logo após o término 
desta sessão ordinária, decla-
rando-a encerrada às 
22h10min. Para constar eu, (a) 
vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, Secretário da Mesa Dire-
tora, 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. -x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-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 PRI-
MEIRA SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e sete dias 
do mês de agosto, do ano de 
dois mil e dezoito, com início 
às 22h11min, a Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta 
cidade, sob a Presidência do 
vereador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando os 
trabalhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secretá-
rio da Mesa Diretora, sua 21ª 
Sessão Extraordinária, da 02ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Le-
gislatura, com a presença dos 

vereadores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leonel Franco Atanázio, 
Luiz Edward Cardoso Berton, 
Paulo Leopoldo Marchi Gian-
nini, Paulo Sérgio Osti, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, pas-
sou-se imediatamente à OR-
DEM DO DIA, na qual foi deli-
berado o seguinte projeto: I - 2ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 56/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 64.970,00 (sessenta e quatro 
mil, novecentos e setenta re-

ais), que será destinado à Aten-
ção Básica – Estruturação da 
Atenção à Saúde Bucal e para a 
Média Complexidade – Estrutu-
ração da Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde: CAPS. 
Em se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispen-
sada a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser deli-
berado na Ordem do Dia, pas-
sou-se às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usaram da palavra os 
vereadores Roberto Sebastião 
de Almeida e Eduardo Apareci-
do Barbosa. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a presença 
de todos e convocou os senho-

res vereadores para a próxima 
sessão ordinária que será reali-
zada no dia 03 de setembro de 
2018, segunda-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada 
a presente sessão extraordiná-
ria às 22h40min. Para constar 
eu, (a) vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encontra-
-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor ofi-
cial 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-.


