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Vem aí a Festa Junina das Escolas Municipais 
de Serra Negra – Dias 07,08 e 09 de junho!

Comerciantes aderem a 
campanha “Dê Futuro, 

não Esmola” 

Prefeitura Municipal 
reabre Terra da Magia após 
manutenção dos brinquedos

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza 
(Gripe) foi prorrogada até o 
dia 15 de junho!

Serra Negra faz 
credenciamento para 
emissão de Certificado 
Internacional de Vacina
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A tradicional Festa Ju-
nina das Escolas Municipais 
vai acontecer nos dias 07, 08 
e 09 de julho, na Praça João 
Zelante, a partir das 10h. O 
evento é realizado pela secre-
taria de Educação e Cultura 
e organizado pela Divisão de 
Cultura.

O evento conta com 
a participação de todas as 
unidades da rede Municipal 
de Ensino, além das danças 
folclóricas, quadrilhas mo-
dernas e tradicionais, a festa 
terá barracas das entidades 
assistenciais do município 
com pratos típicos e diversos 
como: pipoca, bolos, arroz 
doce, canjica, pinhão, doces, 
milho, pamonha, espetinhos, 
pastéis, bebidas e as famosas 

brincadeiras, como a barraca 
de pescaria e roleta.

Todos os dias de festa 
terão as danças de quadri-
lha das Escolas Municipais, 
danças típicas e  uma progra-

mação musical recheada de 
contry americano, anos 80 e 
90, sertanejo e forró, que em 
breve será divulgada.  

A arrecadação será re-
vertida para a Associação de 

Pais e Mestres, APM das es-
colas e para as próprias enti-
dades assistenciais. Tão logo 
será divulgada a programa-
ção das danças de quadrilha 
das Escolas Municipais.

Vem aí a Festa Junina das Escolas Municipais 
de Serra Negra – Dias 07,08 e 09 de junho!

Na manhã de hoje, 
30 de maio, que antecede o 
feriado de Corpus Christi, o 
Prefeito e o Secretário de Ser-
viços Municipais reabriram a 
Terra da Magia, espaço infan-
til público localizado na Praça 
Sesquicentenário. 

O espaço recebeu toda 
a manutenção e a limpeza 
dos funcionários da secreta-
ria de Serviços Municipais, 
uma vez que o custo para 
manutenção da empresa dos 
brinquedos era inviável para 
os cofres públicos, “busca-
mos alternativa que pudesse 
resolver o problema e que 

também apresentasse segu-
rança para as crianças”, ex-
plicou o Chefe do Executivo, 
e complementou que, “ainda 
estudamos a possibilidade de 
trocar o material dos brinque-
dos para um material mais 
duradouro”, disse.

O secretário de Ser-
viços Municipais  informou 
o novo horário de funciona-
mento do espaço, de segun-
da a segunda, das 8h às 18h. 
A Terra da Magia foi inaugu-
rada em 25 de setembro de 
2010 e é uma das atrações 
para as crianças de 1 a 10 
anos de idade.

Prefeitura Municipal 
reabre Terra da Magia após 
manutenção dos brinquedos

Devido à paralisação 
dos caminhoneiros que ocor-
reu nos últimos dias, o Ambu-
latório de especialidades fica-
rá fechado.

As consultas do dia 
29/05 com oftalmologista fo-
ram reagendadas para o dia 
05/06 no mesmo horário. 

As consultas com o 

oftalmologista do dia 30/05 
foram reagendadas para o dia 
06/06.Os exames de ultras-
som do dia 30/05 foram rea-
gendados para o dia 06/06 no 
mesmo horário.Os pacientes 
estarão recebendo contatos 
telefônicos da equipe admi-
nistrativa da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
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A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Esportes e lazer promovem o 
2º EcoBikeTur – edição Serra 
Negra, um passeio ciclístico 
com o objetivo de estimular a 
prática esportiva e o turismo 
ecológico no município. A 
Expectativa é reunir cerca de 
1.000 ciclistas de toda a Re-
gião Bragantina e Circuito das 
Águas. O passeio terá dois 
percursos: um mais leve, de 
até 15 km, voltado a inician-
tes, e outro mais longo, de até 

40 km, para os participantes 
que pedalam com maior fre-
quência.

Os trajetos terão tre-
chos de asfalto e de estradas 
de terra, cortando bairros da 
zona rural.

A saída e a chegada 
acontecem na Praça João 
Zelante, no centro de Serra 
Negra. Durante o passeio, os 
participantes contarão com o 
suporte de um carro de apoio, 
uma equipe médica e ponto 
de parada para hidratação e 

consumo de frutas. Agentes 
de trânsito e guardas munici-
pais acompanharão o percur-
so nos trechos urbanos.

Não haverá cobrança 
de taxa de inscrição. Os parti-
cipantes devem apenas doar 
um quilo de alimento que 
será destinado às instituições 
de caridade.

O fim do passeio está 
previsto para as 12h, na Praça 
João Zelante.

Mais informações, en-
trar em contato com a Secre-

taria Municipal de Esportes e 
Lazer no fone (19)3892-8435.

SERVIÇO:
EcoBikeTur
Data: 01 de julho (domingo)
Horário: concentração a par-
tir das 7h30min. e saída às 
8h30min.
Local: Serra Negra
Realização: Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra – Secreta-
ria de Esporte e Lazer
Inscrições no link:  http://
www.ecobiketur.com.br/

2º Ecobiketur – edição Serra Negra 
acontece dia 1º de julho

Semanalmente são oferecidas gratuitamente aulas de ginástica localizada e alongamento 
pela Prefeitura Municipal em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de 

Esporte e Lazer. Para participar, entre em contato no fone (19)3842-2466

Nossa melhor é toda esportista!
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Endereço
das

Farmácias

Plantão das Farmácias - Junho 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Danilo 
2 Sábado Serrana 
3 Domingo Popular 
4 Segunda-feira Central 
5 Terça-feira Vip 
6 Quarta-feira Rubi 
7 Quinta-feira São Luiz 
8 Sexta-feira São Jose 
9 Sábado Danilo 
10 Domingo Serrana 
11 Segunda-feira Popular 
12 Terça-feira Central 
13 Quarta-feira Vip 
14 Quinta-feira Rubi 
15 Sexta-feira São Luiz 
16 Sábado São Jose 
17 Domingo Danilo 
18 Segunda-feira Serrana 
19 Terça-feira Popular 
20 Quarta-feira Central 
21 Quinta-feira Vip 
22 Sexta-feira Rubi 
23 Sábado São Luiz 
24 Domingo São Jose 
25 Segunda-feira Danilo 
26 Terça-feira Serrana 
27 Quarta-feira Popular 
28 Quinta-feira Central 
29 Sexta-feira Vip 
30 Sábado Rubi 
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Agora os munícipes 
de Serra Negra que forem 
viajar para países que tem 
como exigência a apresen-

tação do “Certificado Inter-
nacional de Vacina ou Pro-
filaxia de Febre Amarela” ( 
CIVP), não precisam ir para 

grandes centros para sua 
emissão, a secretaria muni-
cipal de Saúde irá disponibi-
lizar a emissão do certifica-

do ao munícipe.
Este Serviço está dis-

ponível para os munícipes 
de Serra Negra, sendo neces-
sário o agendamento prévio 
nos telefones (19)3842 2005/ 
(19)3842 1992 – ramal 22 ou 
23 da Vigilância em Saúde, 
Avenida Cel. Estevão Franco 
de Godoy, 45 – Centro – Serra 
Negra. O atendimento pode 
ser agilizado com o pré-ca-
dastro no site https://viajante.
anvisa.gov.br/viajante/.

Para a emissão do 
certificado o viajante deve 
ter sido vacinado contra a 
Febre Amarela e apresentar 
os seguintes documentos:
• Carteira de vacinação pre-
enchida corretamente com 
os dados da vacina por um 
profissional qualificado da 
sala de vacina onde rece-
beu a dose;
• Documentos pessoais 
com foto;
• Comprovante de endere-
ço;
• Comprovante de viagem.

Serra Negra faz credenciamento 
para emissão de Certificado 

Internacional de Vacina

A cobertura 
vacinal contra a 
Influenza (gripe) 
foi prorragada até 
o dia 15 de junho 
em todo o esta-
do de São Paulo, 
uma vez que o 
índice está abaixo 
da meta que é de 
90% para os gru-
pos prioritários, 
como:

* Crianças 
de 6 meses à me-
nores de 5 anos 
de idade;

* Gestantes;
* Puérperas (Quem 

deu à luz muito recentemen-
te);

* Idosos.
Chamamos a aten-

ção da população 
de Serra Negra que 
pertence aos grupos 
prioritários (acima ci-
tados) que ainda não 
se imunizaram para 
procurarem uma 
Unidade de Saúde 
mais próxima da sua 
residência ou traba-
lho, pois o inverno 
está chegando e a 
vacina da gripe leva 
15 (quinze) dias para 
a sua proteção contra 
os 3 tipos de vírus da 

gripe (H1N1, H3N2 e Influen-
za tipo B).

A vacina também está 

disponível para os profissio-
nais da saúde, professores do 
ensino fundamental e supe-
rior, além das pessoas com 
comorbidades (doenças res-
piratórias, cardiológicas, dia-
betes, doenças neurológicas 
e outras) nesse período.

A disponibilidade de 
vacina para crianças de 05 a 
09 anos e adultos de 50 a 59 
anos dependerá do estoque 
existente a partir do dia 18 de 
junho.

Para mais informações, 
entre em contato com o fone 
(19)3842- 2622 ou compare-
ça a uma Unidade de Saúde 
mais perto de você.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 
(Gripe) foi prorrogada até o dia 15 de junho!
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A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social vem trabalhan-
do há dois meses nas ruas 
da cidade na campanha de 
conscientização “Dê Futuro, 
não Esmola”, com o objetivo 
de conscientizar a população 
da importância de não dar 

dinheiro para pessoas em si-
tuação de rua, e sim orientar 
e encaminhar para a ação 
social na tentativa de buscar 
uma solução.

“Os estabelecimentos 
comerciais têm nos recebido 
com muita atenção e isso faz 
uma grande diferença, uma 
vez que estamos caminhan-

do de mãos dadas”, salientou 
o secretário da Assistência e 
Desenvolvimento Social.

A secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social solicita para que a pes-
soa que encontrar alguém em 
condição de mendicância nas 
ruas do município entrar em 
contato com o CREAS - Centro 

de Referência Especializado 
da Assistência Social – no fone 
(19) 3892-7970, bem como 
usar esse mesmo contato 
para solicitar o cartaz da cam-
panha para que seja colado 
nos estabelecimentos comer-
ciais da cidade. Sua Esmola 
Alimenta uma Falsa Esperan-
ça! Participe da campanha

Comerciantes aderem a campanha 
“Dê Futuro, não Esmola” 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI NO 4.072 DE 29 DE MAIO DE 2018

Projeto de Lei no 5 / 2018
(Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar)

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 suplementar no valor de R$ 720.000,00 (se-
tecentos e vinte mil reais), para reforço da dotação orçamen-
tária, a saber:

01.11.10.302.0016.2.020.335043.01
Subvenções Sociais.................................................R$ 720.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação 
orçamentária:

01.11.10.301.0016.2.019.337170.01
Rateio p/ part. consórcio público.............................R$ 720.000,00

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, 
29 de maio 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 4.758 DE 23 DE MAIO DE 2018
(Dispõe sobre o horário de funcionamento das re-

partições públicas municipais, nos dias que específi-
ca, e dá outras providências)

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

DECRETA:
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Art. 1o O expediente nas repartições públicas municipais nos 
dias 22 e 27 de junho próximo, datas em que ocorrerão os 
jogos da 1a fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 
2018, seguirá os seguintes horários:

I. Dia 22 de junho – das 13h00 às 18h00.

II. Dia 27 de junho – das 8h00 às 14h00.

Art. 2o Ocorrendo a classificação da Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo de 2018, nas demais fases, o expediente nas 
repartições públicas municipais, obedecerá os seguintes ho-
rários:
I. Jogos agendados às 11h00 - das 8h00 às 10h30 e das 14h00 
às 18h00.
II. Jogos agendados às 15h00 - das 8h00 às 14h00.
Art. 3o As Secretarias Municipais deverão adotar as medidas 
necessárias para reposição das horas não trabalhadas.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
23 de maio 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 4.761 DE 29 DE MAIO 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 4.072, de 29 
de maio de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), para reforço da 
dotação orçamentária, a saber:

01.11.10.302.0016.2.020.335043.01 
Subvenções Sociais..................................................R$ 720.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota-
ção orçamentária:

01.11.10.301.0016.2.019.337170.01
Rateio p/ part. consórcio público............................R$ 720.000,00

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, 

29 de maio 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 4.762 DE 5 DE JUNHO DE 2018
(Declara cessada a situação de emergência objeto do 

Decreto no 4.760, de 28 de maio de 2018)

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

CONSIDERANDO a interrupção da paralisação nacional dos 
caminhoneiros e a progressiva melhora no abastecimento de 
bens e serviços essenciais e indispensáveis à Municipalidade 
e a população da Cidade de Serra Negra,

DECRETA:

Art. 1o Fica declarada cessada a situação de emergência obje-
to do Decreto no 4.760, de 28 de maio de 2018.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor de forma imediata, revoga-
do o Decreto no 4.760, de 28 de maio de 2018.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de junho de 2018.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Serprev - Serviço de Previdência Social dos
 Funcionários Municipais de Serra Negra 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2018.

 O SERPREV torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberta licitação na modalida-
de Pregão Presencial, do tipo menor preço, cujo objeto é o 
fornecimento de aproximadamente 150 (cento e cinquen-
ta) cestas básicas mensais para serem doadas aos aposen-
tados, pensionistas e funcionários da Autarquia, conforme 
especificações do Edital. A data de abertura será dia 04 de 
julho de 2018, às 09:30h. A quem possa interessar, o Edital 
encontra-se à disposição na sede do Serprev, à Rua dos 
Expedicionários, 354, centro – Fone. (19) 3892 1245 – Site: 
www.serprev.com.br. Serra Negra, 30 de maio de 2018. 
Carlos Domingos Canhassi - Presidente do Serprev.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2018 (REA-
BERTURA). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, PARA A FROTA MUNICIPAL. DATA: 
25/06/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 031/2018 (REABER-
TURA). OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICULAS, FERRA-
MENTAS E OUTROS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DATA: 
26/06/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2018 (REABER-
TURA). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLO-
GICAS EM AGUA, QUE SERÃO EFETUADAS EM PONTO DE CONSUMO 
(FONTANÁRIOS). DATA: 26/06/2018 – 15H00M. PREGÃO PRESENCIAL 
N. 049/2018 (REABERTURA). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA OS 
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DATA: 28/06/2018 – 10H00M. Edital 
completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de 
licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito 
à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 
18h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.
br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 08 de Junho de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 011/2018 (REABER-
TURA). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGOSTI-
NHO FRANCO DE OLIVEIRA - LOT. PQ DAS PALMEIRAS - POSSES. 
DATA: 28/06/2018 – 15H00M. A visita técnica é FACULTATIVA. Agen-
damento por telefone (19) 3892-9619 (SM. Obras). CADASTRO: Para 
participar, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura 
ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do rece-
bimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). 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, de-
vendo o interessado trazer 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, 08 de Junho de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 047/2018 
- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOLSAS 
DE OSTOMIA. Torna se publico e para conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 28/05/2018 
– MATEUS GUEDES BERTON. Pregoeiro.  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 pelo Sr. Pre-
goeiro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos 
licitantes: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME. ITENS: 06, 
07, 08, 09, 10. VALOR TOTAL: R$ 101.480,40. CIRURGICA CALIFORNIA 
EIRELI ME. ITENS: 04, 05. VALOR TOTAL: R$ 64.200,00. RCV DO BRA-
SIL EIRELI ME. ITENS: 01, 02, 03. VALOR TOTAL: R$ 122.335,20. Serra 
Negra, 06 de Junho de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Pre-
feito 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 PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada 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 Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
016/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 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, ob-
servada 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, observada 
a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETENTOR 
registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de for-
necimento 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 Edi-
tal 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 necessários 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 estives-
sem 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 Se-
cretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas 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 instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, 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 HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) CARVALHO E CORREA CO-
MERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA DIRLEI COSTA DE CARVALHO.

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA SÉTI-

MA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos vinte e oito dias do 
mês de maio, do ano de dois 
mil e dezoito, com início às 
19h37min, 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 se-
cretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 13ª Sessão 
Ordinária, da 02ª Sessão Le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Edson B. O. Marquezini, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pin-
to 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 seguida 
convidou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foram lidas, discutidas, 
votadas e aprovadas, por una-
nimidade (10 votos), as se-
guintes atas: 1) ata da 16 ª 
sessão ordinária, da 02ª ses-
são legislativa, da 17ª Legisla-
tura, realizada em 21 de maio 
de 2018 e, 2) ata da 13ª sessão 
extraordinária, da 02ª sessão 
legislativa, da 17ª legislatura, 
realizada em 21 de maio de 
2018. EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: - EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO PERMA-
NENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complementar 
nº 101/2000, faz saber que re-
alizará Audiência Pública no 
dia 30 de maio de 2018, quar-
ta-feira, às 14h30min, na sede 
do Poder Legislativo, instala-
da na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” 
– mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o cum-
primento das metas fiscais es-
tabelecidas pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, referente ao 
1º quadrimestre de 2018. Sua 
presença é muito importante. 
Participe! Serra Negra, 07 de 
maio de 2018. Vereador WAG-
NER DA SILVA DEL BUONO - 
Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento. - EDI-
TAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA. A CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, por seu Presidente e 
pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e 
Orçamento, faz saber que re-
alizará Audiência Pública no 
dia 30 de maio de 2018, quar-
ta-feira, às 15h00min, na sede 
do Poder Legislativo, instala-
da na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” 
– mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o proje-
to de lei nº 035/2018, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que estabelece as 
diretrizes a serem observadas 
na elaboração da Lei Orça-
mentária do Município de 
Serra Negra para o exercício 
de 2019 e dá outras providên-
cias - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias - “LDO”. Sua pre-
sença é muito importante. 
Participe! Serra Negra, 07 de 
maio de 2018. Vereador FELI-
PE AMADEU PINTO DA FON-
SECA - Presidente da Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra.  Vere-
ador WAGNER DA SILVA DEL 
BUONO - Presidente da Co-
missão de Finanças e Orça-
mento. - Ofício GP nº 115/2018 
– da Câmara Municipal de 
Campinas/SP, informando 

que a Moção de nº 06/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, foi 
lida no expediente da 25ª Ses-
são Plenária, realizada em 07 
de maio de 2018, proporcio-
nando conhecimento do plei-
to aos vereadores da Câmara 
Municipal de Campinas/SP. - 
Ofício UGCC/GG nº 150/2018 
– da Câmara Municipal de 
Jundiaí/SP, informando o re-
cebimento da Moção de nº 
06/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no. - Ofício GP nº 101/2018 – 
do Prefeito Municipal de 
Itatiba/SP, informando o rece-
bimento da Moção de nº 
07/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no. - Ofício encaminhado 
pelo senhor Vito Sapuppo, 
Presidente do Amparo Social 
de Promoção Humana – 
Guarda Mirim de Serra Negra, 
agradecendo pelo requeri-
mento de congratulações e 
aplausos de nº 228/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, subscrito pe-
los demais edis. Aproveita a 
oportunidade para convidar a 
todos que queiram visitar e 
conhecer o trabalho que está 
sendo desenvolvido pela 
Guarda Mirim de Serra Negra, 
em prol dos jovens entre a fai-
xa etária de 11 até 17 anos. - 
Ofício nº 50/2018/CGSI/DRA/
SAS/MS do Ministério da Saú-
de – Coordenação Geral dos 
Sistemas de Informação, em 
resposta à Moção nº 02/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono. - Cor-
respondências recebidas no 
período de 22 a 28 de maio de 
2018, dentre elas os seguintes 
telegramas informando a libe-
ração de verbas: -  Telegra-
mas do Ministério da Educa-
ção – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, comunicando a libera-
ção de recursos financeiros, 
em  04/2018, referentes ao 
Programa PDDE, às APM’s das 
seguintes Escolas Municipais: 
- EMEB Durval de Paula Cha-
gas R$ 2.142,00. - EMEB Dr. 
Geraldo de Faria Lemos Pi-
nheiro R$ 2.025,00. - E.E. Pro-
fessora Franca Franchi R$ 
765,00. - EMEB Professora Al-

zira Silveira Palma e Silva R$ 
756,00. - EMEB Maestro Fiora-
vante Lugli R$ 738,00. - Tele-
grama do Ministério da Edu-
cação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção – Presidência, comuni-
cando a liberação de recursos 
financeiros à Prefeitura Muni-
cipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP, destinados a garantir a 
execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, 
emitido(s) no mês de abril de 
2018, referentes ao(s) 
seguinte(s) Programa(s): - Ali-
mentação Escolar – Ensino 
Fundamental R$  23.248,00. - 
Alimentação Escolar – Pré Es-
cola R$  10.637,80. - Alimenta-
ção Escolar – Creche R$ 
16.092,80. - REGOV JUNDIAI/
SP - Ofício n° 0640 / 2018 / RE-
GOVJD. Jundiaí, 23 de Maio 
de 2018. Assunto: Crédito de 
Recursos Financeiros – Orça-
mento Geral da União. Notifi-
camos a V.Exa. o crédito de 
recursos financeiros, sob blo-
queio, em 18/05/2018, no va-
lor de R$ 146.250,00 (cento e 
quarenta e seis mil e duzen-
tos e cinquenta reais), na con-
ta vinculada ao Contrato de 
Repasse nº 825087/2015 - 
Operação 1027530-15, firma-
do com Município de Serra 
Negra, assinado em 
29/12/2015, no âmbito do Pro-
grama Turismo, sob a gestão 
do Ministério do Turismo, que 
tem por objeto “Pavimenta-
ção asfáltica e drenagem plu-
vial da Estrada Turística Muni-
cipal Antônio Perli no 
município de Serra Negra - 
SP”. Respeitosamente, MAR-
COS SCARPA - Coordenador 
de Filial - Representação da 
Gerência Executiva e Nego-
cial de Governo Jundiaí/SP. 
PROJETOS DE LEIS DE AUTO-
RIA DOS VEREADORES: - Pro-
jeto de Lei nº 37/2018, de au-
toria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que denomina a Rua 
“C”, do Loteamento Jardim 
Lucíola, Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP, com o 
nome de “RUA AMELIA RA-
MALHO DE OLIVEIRA”. - Pro-
jeto de Lei nº 38/2018, de au-
toria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que denomina a Rua “L”, 
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do Loteamento Jardim Lucío-
la, Bairro das Três Barras, Ser-
ra Negra/SP, com o nome de 
“RUA MARIA CHRISTINA 
MARCHI GIANNINI”. Todos os 
documentos ficaram à dispo-
sição dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, 
foi proferida a leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 
678/2018, 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 
colocadas placas de indica-
ção, bem como sejam devi-
damente pintadas as lomba-
das do Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP 
vez que a falta de sinalização 
adequada tem causado mui-
tos prejuízos aos moradores, 
inclusive com danos em seus 
veículos. Indicação nº 
679/2018, 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 desta-
cado funcionário (s) público 
(s) para realizar diariamente a 
manutenção e limpeza do 
Parque Fonte São Luiz. Indica-
ção nº 680/2018, 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 destacado vigia (s) para o 
Parque Fonte São Luiz, para 
evitar as depredações no lo-
cal, durante os períodos diur-
no e noturno. Indicação nº 
681/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
ser pavimentada a Rua Antô-
nio Beltrami, localizada no 
Bairro das Posses. Indicação 
nº 682/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades e de obras públi-

cas a serem executadas do 
município de Serra Negra, a 
pavimentação asfáltica das 
ruas que atualmente são de 
terra ou calçamento do Lote-
amento Jardim Parque das 
Palmeiras, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
683/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
incluir na lista de prioridades 
e de obras públicas a serem 
executadas do município de 
Serra Negra, a formação/
construção de uma Praça ou 
Área de Lazer para os mora-
dores do Loteamento Jardim 
Parque das Palmeiras, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 684/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado à 
Renascer - RCE, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de serem trocadas 
todas as lâmpadas queima-
das e/ou faltantes nas Ruas do 
Loteamento Jardim Parque 
das Palmeiras, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 685/2018, 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 
serem afixadas as placas de 
trânsito necessárias, inclusive 
informando a velocidade má-
xima para o tráfego de veícu-
los automotores, em todas as 
Ruas do Loteamento Jardim 
Parque das Palmeiras, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 686/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar máquina motonivela-
dora em todas as ruas de ter-
ra do Loteamento Jardim Par-
que das Palmeiras, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 687/2018, 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 feita a limpeza e a varrição 
de todas as ruas do Lotea-
mento Los Pinos, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 688/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades e de obras públi-
cas a serem executadas do 
município de Serra Negra, a 
formação/construção de uma 
Praça ou Área de Lazer para 
os moradores do Loteamento 
Los Pinos, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
689/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado à Renascer - 
RCE, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem trocadas todas as 
lâmpadas queimadas e/ou 
faltantes nas Ruas do Lotea-
mento Los Pinos, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 690/2018, 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 
serem instaladas as placas de 
denominação das vias públi-
cas em todas as ruas do Lote-
amento Los Pinos, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 691/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de implantar um proje-
to arborístico para embelezar 
as ruas do Loteamento Los 
Pinos, Bairro das Posses, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
692/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine aos setores com-
petentes, no sentido de se-
rem atendidas todas as solici-
tações apresentadas pelo 
munícipe Carlos Silva, enca-
minhadas através de e-mail, 
solicitando vários serviços pú-

blicos e melhorias para todo o 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 693/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem feitas as seguintes me-
lhorias e manutenções na 
quadra esportiva existente no 
CILES “Laura Antonia Freitas 
dos Santos”, Loteamento Co-
lina dos Ipês, Serra Negra/SP. 
1) instalação de tela de prote-
ção; 2) instalação de dois re-
fletores; 3) troca do ferro da 
trave que está quebrado; 4) 
pintura e demais demarca-
ções da quadra. Indicação nº 
694/2018, 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, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser retirado todo o mato da 
Estrada Municipal Basílio Si-
lotto, Bairro da Ramalhada, 
Serra Negra/SP.  Em seguida, 
o Exmo. Sr. Presidente deter-
minou o encaminhamento 
das indicações aos setores 
competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. PEQUENO 
EXPEDIENTE: usaram da pa-
lavra os vereadores Leonel 
Franco Atanázio e Ricardo Fa-
vero Fioravanti. Não havendo 
mais nenhum vereador inscri-
to no Pequeno Expediente, 
passou-se ao GRANDE EXPE-
DIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: Requeri-
mento nº 420/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que, considerando 
o disposto no artigo 12, inciso 
VIII, letra “c”, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 08/1997, 
de que a Sabesp deverá pre-
servar os mananciais do Bair-
ro das Posses e Santa Lídia, 
por meio de zoneamento, in-
terceptores e tratamento, soli-
cita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado à 
Sabesp - Serra Negra/SP, para 
que, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, informe a 
esta Casa de Leis, por qual 
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motivo a Sabesp não realiza a 
limpeza e o desassoreamento 
do lago da Barragem e do 
lago do Querência, ambos si-
tuados no Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP? Requeiro 
mais, seja informado se está 
na programação dos serviços 
a serem realizados pela Sa-
besp - Serra Negra/SP, a lim-
peza e o desassoreamento 
dos lagos da Barragem e do 
Querência e, em caso positi-
vo, qual a data prevista para a 
execução destes serviços? 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 421/2018, 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, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, qual o valor to-
tal pago pela Instituição Fi-
nanceira - Banco Bradesco à 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra/SP pela Folha de Paga-
mento dos Servidores Públi-
cos Municipais e de que for-
ma foi realizada esta 
negociação? Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 423/2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis, 
cópia integral de todos os 
contratos, convênios, decre-
tos municipais e portarias, as-
sinados 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. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
424/2018, 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, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
por qual motivo a competen-
tíssima Nilce, que por muitos 
anos trabalhou no agenda-
mento de consultas e exames 
médicos, inclusive de espe-
cialidades, foi recentemente 
transferida para a Vigilância 
Sanitária? Ressalto que a po-
pulação está indignada com 
esta transferência, pois a ser-
vidora Nilce sempre atendeu 
muito bem a todos e se trata 
de excelente funcionária, que 
resolvia rapidamente as ne-
cessidades das pessoas, ou 
seja, era a funcionária que 
trabalhava e se dedicava mui-
to às suas relevantes funções 
e que fazia funcionar aquele 
importante e imprescindível 
setor público. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
425/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
se há possibilidade legal, téc-
nica e financeira, bem como 
esclareça se é possível além 
de viável, a construção de um 
mini terminal para vans e mi-
cro ônibus na Praça Sesqui-
centenário, Serra Negra/SP, ao 
lado do Bolo de Noiva, com 
cobertura de acrílico, bancos, 
wi-fi e toda a estrutura neces-
sária, para ser retirado o em-
barque e desembarque dos 
alunos da Rodoviária e para 
que os alunos possam ter 
mais conforto, protegidos da 
chuva, do sereno, etc., en-
quanto esperam o transporte. 
No caso de ser possível e viá-
vel a presente solicitação, in-
formar se a Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra irá 
implantar o mini terminal e 
qual a data prevista para a sua 
construção. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 422/2018, 
de autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 

congratulações e aplausos 
para com VINÍCIUS S. M. DO 
VALLE, graduado em Ciências 
Sociais e Doutorando em Ci-
ência Política, pela sua ilustre 
participação na Feira de Pro-
fissões 2018, realizado pela 
Colégio Villa Lobos - Amparo/
SP, para contar aos novos alu-
nos um pouco de sua experi-
ência universitária vivida ao 
longo dos anos. O homenage-
ado é graduado em Ciências 
Sociais, Mestre e Doutorando 
em Ciência Política pela Fa-
culdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Univer-
sidade de São Paulo (FFLCH/
USP) e atualmente é profes-
sor universitário celetista, res-
ponsável por disciplinas dos 
cursos de moda, música e li-
cenciaturas e orientador de 
TCCs na Faculdade Santa 
Marcelina. Parabéns pelos es-
tudos e pelo excelente traba-
lho que vem realizando! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ho-
menageado e a seus familia-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 426/2018, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que so-
licita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o INTE-
RACT CLUB DE SERRA NE-
GRA, pela organização e reali-
zação do evento “Dia da 
Beleza”, realizado no mês de 
abril de 2018, no Asilo São 
Francisco de Assis - Serra Ne-
gra/SP, proporcionando inte-
gração e fazendo o bem às 
pessoas que vivem naquele 
Lar de Idosos, tornando-os 
mais felizes. Parabéns pela 
iniciativa e pelo excelente tra-
balho realizado! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao INTE-
RACT CLUB DE SERRA NE-
GRA, extensivo a todos os 
seus integrantes. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
427/2018, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os Orga-
nizadores e todas as Equipes 
Participantes da 25ª COPA 
GUAIÇARA DE FUTEBOL/2018, 

que iniciou-se em 20 de maio, 
e trata-se de um importante 
Campeonato realizado no 
município de Serra Negra/SP, 
promovendo a integração en-
tre os jogadores e demais par-
ticipantes. Desejo a toda as 
Equipes Participantes muito 
sucesso neste Campeonato! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao Prefeito Municipal de 
Serra Negra, Sidney Antonio 
Ferraresso, ao Vice-Prefeito 
Municipal de Serra Negra, Ro-
drigo P. Magaldi, ao Secretário 
Municipal de Esportes, Danilo 
Cardoso Mainente e a todas 
as Equipes Participantes da 
25ª Copa Guaiçara de Fute-
bol/2018. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 433/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a tradicionalíssima 
“FAMÍLIA CARRA” - SERRA 
NEGRA/SP, pelo grande exem-
plo de cidadania e irmanda-
de, disponibilizando, na for-
ma de doação, óleo diesel 
armazenado em sua proprie-
dade rural, para abastecer os 
veículos que realizam servi-
ços contínuos e imprescindí-
veis, tal como para ambulân-
cias, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Segurança Pú-
blica, etc., durante o período 
em que perdurar a greve dos 
caminhoneiros, mostrando 
que se cada um fizer a sua 
parte, poderemos ter um Bra-
sil melhor. Parabéns pela 
exemplar iniciativa e que 
Deus abençoe a todos da Fa-
mília Carra! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à Família Carra. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). REQUERI-
MENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 428/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Ionildo Apa-
recido Ramalho Júnior. Re-
querimento nº 429/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
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mento do senhor Geraldo 
Gambetta. Requerimento nº 
430/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Adélia Silveira Moura 
Corsi. Requerimento nº 
431/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Antônio Malagodi. Re-
querimento nº 432/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Márcio Ale-
xandre Nicolau. Os requeri-
mentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Presi-
dente, determinando fosse 
oficiado às famílias enluta-
das. ORADORES: usaram da 
palavra os vereadores Edson 
B. O. Marquezini, Paulo Sérgio 
Osti, Roberto Sebastião de Al-
meida e Leonel Franco Ata-
názio. Não havendo mais 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 Edson B. O. Mar-
quezini, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo 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 
10/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
propondo Moção de Repúdio, 
à Petrobrás pelos recorrentes 
aumentos nos preços dos 
combustíveis e ao Governo 
Federal pela atual política 
adotada, que prevê o reajuste 
constante nos preços dos 
combustíveis, o que vem ge-
rando grande instabilidade no 
mercado, prejudicando o 

crescimento econômico de 
todo o País e penalizando, 
principalmente, a classe tra-
balhadora e a população em 
geral. Desta forma, propomos 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja aprovada a pre-
sente Moção de Repúdio à 
Petrobrás pelos recorrentes 
aumentos nos preços dos 
combustíveis e ao Governo 
Federal pela atual política 
adotada, que prevê o reajuste 
constante nos preços dos 
combustíveis, o que vem ge-
rando grande instabilidade no 
mercado, prejudicando o 
crescimento econômico de 
todo o País e penalizando, 
principalmente, a classe tra-
balhadora e a população em 
geral. Durante os últimos me-
ses, houve inúmeros aumen-
tos sem razões plausíveis ou 
aceitáveis, o que vem prejudi-
cando em demasia a popula-
ção já calejada por pagar vul-
tosos tributos. Segundo 
divulgado pela Fecombustí-
veis - Federação do Comércio 
de Combustíveis e Lubrifican-
tes, entre 1º de julho de 2017 
a 15 de maio de 2018, a gaso-
lina teve um aumento de 
42,25% nas refinarias, de-
monstrando ser esta uma po-
lítica perversa e que vem ge-
rando grandes dificuldades 
financeiras e muitos prejuízos 
para todas as famílias e em-
presas brasileiras que depen-
dem do uso de combustíveis. 
Vale ressaltar que durante o 
ano de 2017, a Petrobrás rea-
justou em 67% o preço do gás 
de cozinha, o que atingiu em 
cheio todas as famílias brasi-
leiras, chegando os preços 
dos combustíveis à níveis in-
suportáveis. Estamos vivendo 
um momento crítico no Bra-
sil, em que há aumentos nos 
preços dos combustíveis dia-
riamente, o que reflete direta-
mente no aumento dos pre-
ços dos bens e dos serviços, 
devido ao efeito cascata dos 
repasses dos preços dos cus-
tos de produção e de trans-
porte dos produtos. Ante o 
exposto, entendemos que a 
população não deve se man-
ter calada e aceitar esta políti-
ca abusiva, que vem prejudi-
cando diretamente o 
crescimento e o desenvolvi-
mento do Brasil, penalizando 

financeiramente toda a popu-
lação e o comércio em geral. 
Fica aqui o nosso efusivo “Re-
púdio” com relação aos re-
correntes e constantes au-
mentos nos preços dos 
combustíveis! Da decisão 
desta Casa propomos mais, 
seja dada ciência à Petrobrás, 
através de seus diretores, ao 
Presidente da República - Dr. 
Michel Temer, ao Ministério 
de Minas e Energia, ao Minis-
tério da Fazenda e, para co-
nhecimento e apoiamento, à 
Fecombustíveis - Federação 
do Comércio de Combustí-
veis e Lubrificantes, aos Sena-
dores que compõem a Mesa 
Diretora do Senado Federal, 
aos Deputados que com-
põem a Mesa Diretora da Câ-
mara Federal, aos Deputados 
que compõem a Mesa Direto-
ra da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo e às 
Câmaras Municipais do Esta-
do de São Paulo. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vada por unanimidade (10 vo-
tos). II - 2ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
05/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura do crédito 
adicional suplementar no va-
lor de R$ 720.000,00 (setecen-
tos e vinte mil reais), que será 
destinado para reforço da do-
tação orçamentária destinada 
às subvenções da Secretaria 
da Saúde. Em se tratando de 

segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos).  
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, nenhum 
vereador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais ha-
vendo a ser tratado nesta ses-
são, o Exmo. Sr. Presidente 
agradeceu a presença de to-
dos e convocou os senhores 
vereadores para a próxima 
sessão ordinária que será rea-
lizada no dia 04 de junho de 
2018, segunda-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada 
a presente sessão às 
21h45min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, Secretário da Mesa 
Diretora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a as-
sinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

EXTRATO DE CONTRATO
- Contrato n. 06/2018 

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra – SP
Contratada: Olívia Tarelho Rabaldelli - EPP.
Objeto: Contratação de serviço de locação de máquina copia-
dora, impressora, scanner e fax, marca Konica Minolta, modelo 
BIZHUB 215, e contratação de manutenção técnica do referido 
equipamento.
Quantidade de cópias contratadas: 140.000 (cento e quarenta mil) 
cópias/páginas por ano. 
Modalidade: Dispensa de Licitação (artigo 24, II, da Lei Federal 
8666/1993)
Valor: R$ 658,00 (Seiscentos e cinquenta e oito reais) mensais.
Vigência: 12 meses – (01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2019).
Serra Negra, 01 de junho de 2018.
Assinaturas:
P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca – Presi-
dente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP
P/Contratada: Marcelo Muller Poncio – p/ Olívia Tarelho Rabaldelli 
– EPP. 
Testemunhas:
RG: 22.811.153-5                                                  RG: 15.265.166
Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.


