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Secretaria de Turismo recebe 
nova sede e expõe o prêmio 
Top Destinos Turísticos 2017

6ª edição da Bênção 
dos Tratores acontece 

dia 27 de maio

Núcleo Urbano do Bairro 
dos Leais receberá 
a segunda etapa de 
iluminação pública

Grupo da 3ª idade 
de Serra Negra 
visita Itapira

Ex-combatente de 
Guerra comemora 98 

anos no Dia da Vitória
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Edital de Convocação
A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de Saúde 
de Serra Negra convocam a todos os senhores conselhei-
ros, vereadores, funcionários e munícipes para Audiência 
Pública de Prestação de Contas das aplicações do Fundo 
Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Municipal, refe-
rente ao 1º quadrimestre de 2018, a realizar-se no dia 29 
de maio de 2018, às 13 horas e 30 minutos, na Câmara de 
Serra Negra – Centro de Convenções – Mezanino – Sala 06 
e 07, situada à Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n – Serra 
Negra/SP.
Ana Barbara Regiani de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Elisabete Cordeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra

 No último dia 17, Itapi-
ra recepcionou um grupo da 
3ª Idade de Serra Negra (SP) 

para um passeio em alguns 
pontos turísticos na cidade. 
O contato foi feito através de 

um contato da Prefeitura de 
Serra Negra com a Secretaria 
de Cultura e Turismo de Ita-

pira, pedindo para que fosse 
indicado um roteiro de ativi-
dades para o grupo.

Grupo da 3ª idade de 
Serra Negra visita Itapira

O Prefeito assinou na 
última quinta-feira (18) em 
seu gabinete, a ordem de 
serviço para a segunda eta-
pa de iluminação pública no 
Núcleo Urbano do Bairro dos 
Leais.

As obras de extensão 
de rede de energia elétrica 
serão executadas na Estrada 
Municipal Maria Cattine Ca-
nhasse e Estrada Municipal 
Carlos Canhasse, onde se-
rão instalados dezoito postes 
compreendendo uma exten-

são de rede de energia elé-
trica aproximadamente de 
700m. Após a execução dos 
serviços e o recebimento das 
obras pela Concessionária 
de Energia Elétrica – CPFL,  
a Prefeitura Municipal abrirá 
processo licitatório para que 
sejam instaladas luminárias 
tipo Led nos referidos pos-
tes.  

Segundo o Engenheiro 
Elétrico da Prefeitura Munici-
pal, as obras serão executa-
das pela empresa Renascer 

Construções Elétricas Eireli e 
terão início ainda neste mês 
de maio e devem ser finaliza-
das no mês de junho de 2018. 
Assinou a ordem de serviço, 
a funcionária da empresa, Pa-
tricia Freitas.

Para Izolina Fabri Cag-
nassi, presidente da comu-
nidade do Bairro dos Leais, 
“essa iluminação trará um 
benefício muito grande pra 
nós moradores, é uma reivin-
dicação antiga e agora con-
quistamos na sua gestão”, 

agradeceu em especial ao 
Prefeito e as autoridades ali 
presentes.  

O Prefeito agradeceu 
a todos os presentes e disse 
“toda benfeitoria de ilumina-
ção pública traz segurança 
para quem ali transita, além 
da qualidade de vida local”.

Estiveram presentes o 
chefe de gabinete, assessor 
de gabinete, o vereador e pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Serra Negra e mais quatro 
vereadores da situação.

Núcleo Urbano do Bairro dos Leais receberá 
a segunda etapa de iluminação pública
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Projeto “Caminhar na Praça”, 
segundas às sextas-feiras, das 8h às 

10h, na Praça do Idoso, localizada na 
Praça Sesquicentenário.

Comece a sua semana cuidando da 
saúde!

Projeto “Caminhar 
na Praça” continua!

A vacinação contra a gripe continua!
Veja a lista dos postos abaixo

O Ministério da Saúde, 
por intermédio das Secreta-
rias Estaduais e Municipais 
de Saúde está realizando a 
Campanha de Vacinação da 
Influenza e Prevenção de 
Câncer Bucal desde o dia 23 
de maio até 01 de junho de 
2018.

O objetivo é proteger 
contra o vírus da influenza 
que é uma infecção viral agu-
da que afeta o sistema respi-
ratório. A transmissão ocorre 
por meio de secreções das 
vias respiratórias da pessoa 
contaminada ao falar, tossir, 
espirrar ou pelas mãos, que 
após contato com superfícies 
recém-contaminadas por se-
creções respiratórias, pode 
levar o agente infeccioso di-
reto a boca, olhos e nariz.

A vacina é contraindi-
cada para pessoas com histó-
ria de reação anafilática pré-
via em doses anteriores bem 
como a qualquer componen-
te da vacina. A contraindica-
ção também é válida para 
pessoas com severa alergia 
a ovo.

A vacinação será dis-
tribuída por etapas para: 
profissionais de saúde (com 
comprovante), pessoas com 
60 anos ou mais de idade, 
crianças entre 6 meses e 
menores de 5 anos de idade, 
gestantes, puérperas, comor-
bidades, professores e os pri-
vados de liberdade.

Procure o posto de 
saúde mais próximo de sua 
residência (veja a relação 
abaixo) para a vacinação 
contra gripe, não se esqueça 
de levar a carteirinha de vaci-
nação e um documento com 

foto.
Durante a semana se-

rão as seguintes Unidades de 
Saúde:

PSF ALTO DAS PALMEIRAS
Das 9h às12h
Das 13h às 16h

PSF SÃO LUIZ
Das 9h às12h
Das 13h às 16h

PSF VILA DIRCE
Das 9h às12h
Das 13h às 16h

PSF DR° FIRMINO CAVENA-
GHI
Das 9h às12h
Das 13h às 16h

PSF TRÊS BARRAS
Das 9h às12h
Das 13h às 15h

PSF BAIRRO DA SERRA
Das 9h às12h

UBS PRAÇÃ LIONS (POS-
TÃO)
Das 9h às12h
Das13h às 16h

UBS BAIRRO REFÚGIO DA 
SERRA
Das 9h às12h
Das13h às 16h

UBS BAIRRO NOVA SERRA 
NEGRA
Das 9h às12h
Das13h às 15h

PSF SALTO – sexta-feira, dia 
18 de maio (somente)

PSF LEAIS - quarta-feira, dia 
16 de maio (somente)
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- AJUDANTE DE COZINHA;

- COZINHEIRO (A);

- ELETRICISTA PREDIAL;

- FUNILEIRO DE AUTOS;

- GARÇOM;

- INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA;

- PINTOR AUTOMOTIVO;

- PANFLETAGEM;

- TÉCNICO DE INSTALAÇÃO;

- TORNEIRO MECÂNICO;

- VENDEDORA/BALCONISTA;

 - CAIXA DE LOJA (VAGA EXCLUSIVA PARA DEFICIENTES).

 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 oportunidades

A Prefeitura da Estân-
cia Hidromineral de Serra 
Negra e a Comissão Organi-
zadora da Casa da Agricultu-
ra e Produtores, CATI e Sin-
dicato Rural , com o apoio 
do Deputado Estadual,a 
tradicional bênção dos Tra-
tores que está na sua sexta 
edição.

Dia 27 de maio, a par-
tir das 8h30min. , acontece 
a 6ª Bênção de Tratores de 
Serra Negra, no recinto de 
Exposições Casco de Ouro.

O evento tem por 
objetivo reunir os agricul-
tores, principalmente pela 
religiosidade, onde um dos 
principais instrumentos de 
trabalho no campo é o tra-
tor, para ser abençoado por 
um sacerdote, além de pas-
sar um domingo de lazer ao 
lado de familiares e amigos.

No local acontece à 
bênção desses tratores por 
um Pároco, depois ocor-
re um desfile pelas ruas da 
cidade, retornando ao re-
cinto. Haverá uma área de 
alimentação. Está prevista 
uma homenagem a um an-
tigo organizador já falecido, 
conhecido como Canário. 
Segundo a Polícia Municipal, 
não serão permitidos me-
nores conduzindo tratores, 
sujeitos a penalidade da Lei.

Serão premiados os 
vencedores das provas da 
carreta e do guincho. 

A entrada é gratuita 
com 1 quilo de alimento não 
perecível, o qual será rever-
tido ao Hospital Santa Rosa 
de Lima.

São esperados aproxi-
madamente 150 tratores da 
cidade e região.

6ª edição da Bênção dos Tratores 
acontece dia 27 de maio

O Prefeito Municipal 
juntamente com o secretá-
rio de Esportes e Lazer e o 
assessor de gabinete parti-
ciparam da  solenidade de 
abertura da 25ª Copa Guai-
çara na manhã do último 
domingo (20), realizada no 
Campo de futebol Giuseppe 
Raymundo, no São Luiz.

25ª Copa Guaiçara teve 
início no último domingo
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Endereço
das

Farmácias

Farmácias de Plantão - Maio 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Terça-feira Serrana 
2 Quarta-feira Popular 
3 Quinta-feira Central 
4 Sexta-feira Vip 
5 Sábado Rubi 
6 Domingo São Luiz 
7 Segunda-feira São Jose 
8 Terça-feira Danilo 
9 Quarta-feira Serrana 
10 Quinta-feira Popular 
11 Sexta-feira Central 
12 Sábado Vip 
13 Domingo Rubi 
14 Segunda-feira São Luiz 
15 Terça-feira São Jose 
16 Quarta-feira Danilo 
17 Quinta-feira Serrana 
18 Sexta-feira Popular 
19 Sábado Central 
20 Domingo Vip 
21 Segunda-feira Rubi 
22 Terça-feira São Luiz 
23 Quarta-feira São Jose 
24 Quinta-feira Danilo 
25 Sexta-feira Serrana 
26 Sábado Popular 
27 Domingo Central 
28 Segunda-feira Vip 
29 Terça-feira Rubi 
30 Quarta-feira São Luiz 
31 Quinta-feira São Jose 
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Veja os momentos da 
Campanha do Agasalho 2018 
que aconteceu na manhã do 

último sábado (19) nas ruas 
centrais do município. 

A Primeira-Dama e 

Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade agradece 
a população colaboradora 

e informa que continua re-
cebendo doações na sede o 
ano todo.

Campanha do Agasalho

Veja os melhores mo-
mentos da Caminhada da 
Luta Antimanicomial, que 

teve a saída na última sexta-
-feira (18), às 9h do CAPS 
(Centro de Atenção Psicos-

social), e seguiu em direção 
à Praça Pref. João Zelante.  O 
encontro foi promovido pela 

Prefeitura Municipal por meio 
da Secretaria de Saúde e reu-
niu mais de 150 pessoas.

Caminhada da Luta Antimanicomial
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A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer já deu 
início ao projeto de volei 
“Um saque para o futuro”, 
que acontece às segun-
das, terças e quintas-fei-
ras, na quadra do Campo 
do Sete. As aulas das se-
gundas-feiras acontecem 
das 19h30 às 21h30, e o 
público-alvo é acima de 
17 anos.

Já as aulas das ter-
ças e quintas-feiras, acon-

tecem das 14h às 16h,o 
público-alvo é de 14 à 16 
anos.

As inscrições po-
dem ser feitas na secre-
taria de Esportes e/ou no 
local dos treinos, quadra 
do Campo do Sete. A se-
cretaria está localizada no 
Conjunto Aquático Sebas-
tião Carlos D´Andrea, a 
Rua Antonio Jorge José, 
s/n, Centro, ou solicite 
informações pelo fone 
(19)3892-8435.

Inscrições para o 
projeto “Um saque 

para o futuro” 
estão abertas

Na manhã da última 
sexta-feira (11), na Praça Ba-
rão do Rio Branco – Fórum, 
autoridades do município, o 
exército brasileiro (Tiro de 
Guerra de Amparo) e a co-
munidade de Serra Negra 
prestaram nesta ocasião a 
merecida homenagem àque-
les que com sacrifício, bra-
vura e glória, souberam de-
fender a honra da Pátria e os 
ideais de liberdade e demo-
cracia pelos 73 anos do final 
da Segunda Guerra Mundial.

A cerimônia foi orga-
nizada pela Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra com a 
organização da secretaria da 
Educação e Divisão de Cul-
tura e, tem como objetivo e 
finalidade prestar homena-
gens aos ex-combatentes 
de Serra Negra na Segunda 
Guerra Mundial.

A cidade de Serra Ne-
gra contribuiu para a vitória 
aliada enviando 17 jovens 
do exército para o conflito. 
Felizmente voltaram vivos da 

Guerra e, atu-
almente, um 
desses heróis 
da FEB (Força 
Expedicionária 
Brasileira) en-
contra-se entre 
nós, Oswaldo 
Saragiotto, que 
esteve presen-
te na cerimônia 
aniversariando 
na data de hoje, 
98 anos.

Ex-combatente de Guerra comemora 
98 anos no Dia da Vitória

Projeto Guri de Serra 
Negra fez homenagem na tarde 
de do dia 09 de maio às famí-

lias. Para saber como partici-
par, entre em contato no fone 
(19)3842-2467/2496.

Projeto Guri
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A Prefeitura de Serra 
Negra inaugurou na última 
segunda-feira (21) a nova 
sede da secretaria municipal 
de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico. O imóvel fica 
na entrada da cidade, na Av. 
Ariovaldo Viana, 99, Centro.

O prédio será ocupado 
pelo setor administrativo da 
secretaria, bem como ali vão 
funcionar as salas dos Conse-
lhos Municipais. 

O local contará tam-
bém com espaço para inter-
venções artísticas, reuniões, 
palestras, cursos, e ainda a 
futura venda de produtos ru-
rais produzidos no município. 
Hoje já estão à venda produ-

tos de produção local, como 
cafés, cachaças e produtos 
de higiene pessoal. O pro-
dutor interessado em expor 
seus artigos deve procurar 
pessoalmente o administrati-
vo da secretaria.

Para o Prefeito em seu 
discurso de inauguração, 
“esse espaço irá proporcio-
nar conforto e agilidade turís-
tica para quem está chegan-
do à cidade e necessita de 
informações turísticas, além 
de conhecer os nossos pro-
dutos rurais. O espaço ainda 
oferece um amplo estaciona-
mento. Estamos trabalhando 
firmemente em prol do nosso 
turismo e o resultado disso foi 

a premiação recebida pelo 
TOP DESTINOS TURÍSTICOS 
2017 ”, ressaltou o chefe do 
executivo.

O município de Serra 
Negra recebeu a premiação 
do TOP DESTINOS TURÍSTI-
COS – 2017 cuja segmenta-
ção mais votada foi para o 
Turismo de Saúde: atividades 
turísticas decorrentes da uti-
lização de meios e serviços 
para fins médicos, terapêuti-
cos e estéticos. A premiação 
é uma iniciativa da ADVB – 
Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil 
e o Skål Internacional São 
Paulo, entidades realizadoras 
do prêmio e tem como obje-

tivo identificar e selecionar os 
melhores destinos turísticos 
do Estado de São Paulo. Esta 
premiação reconhece e valo-
riza as cidades que acreditam 
que o turismo é um verdadei-
ro gerador de riqueza e auto-
estima de sua população. O 
prêmio foi entregue ao Chefe 
do Executivo pela Secretária 
de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico.

A secretaria de Turismo 
e Desenvolvimento Econômi-
co já está em funcionamento 
atendendo de segunda à sex-
ta-feira das 8h às18h, sába-
dos, domingos e feriados das 
9h às 12h e das 13h às18h, su-
jeita a alteração de horários.

Secretaria de Turismo recebe nova sede e
expõe o prêmio  Top Destinos Turísticos 2017

Prestigiando com carinho todas às mães presentes na Praça João Zelante! Encontro 
organizado pela Prefeitura Municipal por meio da Divisão e Cultura.

Momento especial
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2018. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLO-
GICOS. DATA: 13/06/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL 
N. 053/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNE-
CIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS HIDRAULI-
COS. DATA: 14/06/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 
054/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA REGISTRO DE EXTRAÇÃO MINERAL JUNTO AO 
DNPM E CETESB. DATA: 15/06/2018 – 14H00M. Edital completo 
deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de lici-
tações 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 cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail li-
citacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serra-
negra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 25 
de Maio de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
048/2018 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO. Torna 
se publico e para conhecimento dos interessados que o Pre-
gão acima mencionado foi ADJUDICADO em 21/05/2018 – MA-
TEUS 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 pratica-

dos pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO 
o pregão em tela aos licitantes: NOS@LIG PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS LTDA EPP. ITENS: 58, 59, 60, 63, 66, 70, 78, 85, 
86, 87, 88, 93, 95, 96, 103, 105, 107, 109, 111, 125, 130. VALOR 
TOTAL: R$ 16.969,60. GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME. ITENS: 
01, 09, 55, 56, 74, 81, 83, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123. VALOR TOTAL: R$ 35.681,40. N.M. LEMES RIBAS 
DE SOUZA ME. ITENS: 05, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
61, 67, 68, 69, 72, 79, 80, 97, 98, 99, 108, 110, 134. VALOR TO-
TAL: R$ 41.560,70. LUANA SALLES DE LIMA. ITENS: 06, 65, 76, 
89, 90, 91, 124, 128, 133. VALOR TOTAL: R$ 16.886,20. DENTAL 
OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 
EPP. ITENS: 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 71, 84, 106, 
112, 126. VALOR TOTAL: R$ 24.500,70. AIRMED EIRELI. ITENS: 
08, 15, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 64, 73, 75, 82, 92, 102, 
104, 129, 131, 132. VALOR TOTAL: R$ 7.437,00. DENTAL CON-
CEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI-
COS E HOSPITALARES EIRELI. ITENS: 02, 07, 77, 94, 100, 101, 
127. VALOR TOTAL: R$ 30.839,00. Serra Negra, 24 de Maio de 
2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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OBJETO – FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
DIVERSOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 
CAPS.
VALOR: R$ 10.227,50.
DATA: 22/05/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 189
PROCESSO 70 / 2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 045/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS E 
CANALETAS DE CONCRETO

Aos 22 dias do mês de MAIO 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 045/2018, 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: G.S. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA 
CNPJ nº: 26.347.495/0001-13
Endereço: RUA FLORESTOPOLIS, 189, CIDADE PARQUE SÃO 
LUIZ, GUARULHOS – SP, 07.171-030
Telefone: (11) 2436-0312
Representada por: GERTRUDES WEINHARDT DA SILVEIRA
CPF: 054.968.568-50

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT 

(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)

01 600 TUBO DE CONCRETO DE 0,40 
X 1,50 (1° qualidade) 45,00 27.000,00

02 200 TUBO DE CONCRETO DE 0,60 
X 1,50 (1° qualidade) 65,00 13.000,00

03 100 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
DE 1,20 X 1,50 (1° qualidade)

288,00 28.800,00

04 100 TUBO DE CONCRETO DE 0,30 
X 1,50 (1° qualidade) 43,00 4.300,00

05 50 TUBO DE CONCRETO ARMADO 
DE 1,0 X 1,50 (1° qualidade) 190,00 9.500,00

07 200 TUBO DE CONCRETO 0,80 (1° 
qualidade) 135,00 27.000,00

TOTAL 109.600,00

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. 045/2018, 
bem como 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$ 109.600,00.
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, 22 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) GERTRUDES WEINHARDT DA SILVEI-
RA  G.S. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 139
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, 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 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada 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.
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Empresa: L.P. SANTOS ATACADISTA ME 
CNPJ nº: 24.926.663/0001-08
Endereço: RUA JOAQUIM GUILHERME DA COSTA, 370 – SALA 
12 – PQ ORTOLANDIA – HORTOLANDIA – SP – CEP: 13.184-
070
Telefone: 19-3504-4482
Representada por: LARISSA PEREIRA SANTOS – CPF: 
455.664.328-75

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total (R$)

06 300 lata

Alimento nutricionalmente 
completo para nutrição 

enteral ou oral, hipossódico, 
com formulação em pó 

em lata de 400 gramas, à 
base de proteína isolada de 

soja, rica em isoflavonas, 
normocalórico, acrescido de 
vitaminas e minerais, isento 

de lactose, sacarose e glúten. 
Sabor: Baunilha.

Nutrison 
Soya 
800g / 

Danone

67,80 20.340,00

TOTAL 20.340,00

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. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 20.340,00 (Vinte mil trezentos e quarenta reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) L.P. SANTOS ATACADISTA ME LARIS-

SA PEREIRA SANTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 138
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, ins-
crita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

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

Empresa: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA ME 
CNPJ nº: 59.682.625/0001-23
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1431 – CENTRO – 
CAMPINAS – SP – CEP: 13.010-140
Telefone: 19-3275-0024
Representada por: FABRICIA DE PAULA BAGGIO – CPF: 
181.998.728-02

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

06 200 lata

Suplemento nutricional completo, 
hiperprotéico, com formulação 
em pó em lata de 400 gramas, 

acrescido de vitaminas e minerais, 
com proteína e fibras prebióticas, 
sem sabor (para ser utilizado em 
preparações doces ou salgadas), 

isento de glúten e sacarose.

Nutren 
Senior - 
Nestlé

40,00 8.000,00

TOTAL 8.000,00

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. 50/2017, 
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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$ 8.000,00 (Oito mil reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 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, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPI-
NAS LTDA ME FABRICIA DE PAULA BAGGIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 137
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, 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 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada 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: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI EPP 
CNPJ nº: 03.434.334/000-61
Endereço: RUA FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS, 
677 – JARDIM PIRATININGA – OSASCO – SP – CEP: 06.230-010
Telefone: 11-3837-9517

Representada por: MAYCON CRISTO MATIAS SANTIAGO – 
CPF: 430.935.468-85

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

06 700 pct

Fralda geriátrica, tamanho G, para 
incontinência intensa, unissex, 
antiodor, para peso de 70 à 90 

quilogramas e cintura de 80 à 150cm, 
hipoalergênico, formato anatômico, 
com flocos de gel superabsorvente, 

barreiras antivazamento e fitas 
adesivas reajustáveis. Pacotes com 

08 unidades cada.

Protfral 14,00 9.800,00

TOTAL 9.800,00

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. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 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, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) MEDIMPORT COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP MAYCON CRISTO MATIAS 
SANTIAGO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
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RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, 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 50/2017, 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 presen-
te 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: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 
CNPJ nº: 02.573.131/0001-93
Endereço: RUA ANTONIO PUGINA, 394 – PQ RESIDENCIAL 
BRAZ CAVENAGHI – ITAPIRA – SP – CEP: 13.976-498
Telefone: 19-3843-6104
Representada por: ISAC ANTONIANO DE MORAES – CPF: 
282.234.42809

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

06 600 pct

Fralda geriátrica, 
tamanho M, para 

incontinência intensa, 
unissex, antiodor, 
para peso de 48 à 
70 quilogramas e 

cintura de 80 à 115cm, 
hipoalergênico, formato 
anatômico, com flocos 

de gel superabsorvente, 
barreiras antivazamento 

e fitas adesivas 
reajustáveis. Pacotes 

com 09 unidades cada.

Biofral 13,35 8.010,00

08
500
Pct

Fralda geriátrica, tamanho GG/EG para incontinência intensa, unissex, antiodor, para peso acima 
de 90 quilogramas e cintura de 110 à 165cm, hipoalergênico, formato anatômico, com flocos de gel 
superabsorvente, barreiras antivazamento e fitas adesivas reajustáveis. Pacotes com 07 unidades 

cada.
Biofral
13,90

6.950,00

TOTAL 14.960,00

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. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 14.960,00 (Quatorze mil novecentos e sessenta reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 
ISAC ANTONIANO DE MORAES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, 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 50/2017, 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 presen-
te 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: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP 
CNPJ nº: 05.464.427/0001/64
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 212 – E 210 – BAIRRO ALTO – PI-
RACICABA – SP – CEP: 13.419-020
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Telefone: 19-3402-4737
Representada por: SONIA MARIA POLACOW SABBAGH – CPF: 
015.894.698-79

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 50 lata

A l i m e n t o 
n u t r i c i o n a l m e n t e 
completo para nutrição 
enteral ou oral, com 
formulação em pó em 
lata de 400 gramas, 
contendo: vitaminas, 
minerais, DHA, ARA e 
prebióticos/probióticos, 
isento de glúten. Sabor: 
Chocolate/morango.

Pediasure 
complete / 

Abbott
41,19 2.059,50

05 200 lata

Suplemento nutricional 
completo e balanceado, 
com formulação em 
pó em lata de 400 
gramas, acrescido de 
vitaminas, minerais, 
cálcio, vitamina D, fibras, 
Omega 3 e 6, isento de 
glúten e lactose.

Ensure / 
Abbott 42,00 8.400,00

TOTAL 10.459,50

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. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 10.459,50 (Dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta centavos)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 

P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP SONIA 
MARIA POLACOW SABBAGH

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, 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 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada 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 presen-
te 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: WILLIAM LUCIANO DA COSTA ME 
CNPJ nº: 21.421.395/0001-76
Endereço: AV SUECIA, 1756 – JARDIM NOVO II – MOGI-GUAÇU 
– SP – CEP: 13.848-131
Telefone: 19-98234-7085
Representada por: ROSELI ALVES PEREIRA – CPF: 168.508.488-
52

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

01 150 lata

Fórmula infantil para lactantes de 
0 à 06 meses, com formulação 
em pó em lata de 400 gramas, 

contendo: ácidos graxos 
essenciais, prebióticos, DHA, 
ARA, nucleotídeos, além de 
vitaminas e minerais, isento 

de glúten.

Nan 
Comfor 

1 – 400gr 
- Nestlé

16,70 2.505,00

TOTAL 2.505,00

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.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 2.505,000 (Dois mil quinhentos e cinco reais)

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

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 

nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) WILLIAM LUCIANO DA COSTA ME RO-
SELI ALVES PEREIRA

CMSSN- criado pela Lei Municipal 1.853/1992 e reestruturado 
pela Lei 3.364/2010

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO N° 002/2018
Convocação do Fórum da Sociedade Civil para ELEIÇÃO DOS 
REPRESENTANTES NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  – 
CMSSN de Serra Negra, Gestão 2018 - 2020.

O Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra, no uso 
de suas prerrogativas legais, delineados  pela Lei Federal 
8.080/1990 e  8.142/1990 e  pela Lei Municipal nº 1.853/1992 
alterada pela Lei  de nº  3.364, de 07 de dezembro de 2010; 
CONSIDERANDO  renúncias e proximidade do  término do 
mandato dos atuais conselheiros do CMSSN; E também,  de 
acordo com seu novo Regimento Interno , referente aos arti-
gos 31 ao 36  convoca  eleição  para compor o novo colegia-
do do CMSSN  para o biênio 2018 - -2020 . 
 
CONVOCA:
Art. 1° - Os Representantes das Entidades de Saúde, Usuá-
rios do SUS, e Representantes dos Trabalhadores da área da 
Saúde no âmbito municipal para  ELEIÇÃO dos Representan-
tes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Saúde de 
Serra Negra, titulares e suplentes, para a gestão 2018- 2020, a 
se realizar na forma estabelecida por este Edital em 
Dia  26  de  Junho de 2018   das  17:00 às 22:00 horas
Local :     Mercado Cultural de Serra Negra   
Praça XV de Novembro- S/Nº

Art. 2º - Segue anexado a este Edital, o REGULAMENTO de 
todo o processo eleitoral que será divulgado no Diário Oficial 
do Município, na Secretaria Municipal de Saúde e  demais 
repartições da Prefeitura de Serra Negra- SP.
Serra Negra,  22 de maio de 2018.
Elisabete Cordeiro 
Presidente do CMSSN Serra Negra 

REGULAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DE  ENTIDADES, USUÁRIOS  E DE TRABALHA-
DORES DA ÁREA DE SAÚDE DA SOCIEDADE CIVIL, PARA 
COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE SERRA 
NEGRA, NO MANDATO DE 2018 a  2020.

SEÇÃO I – DA COORDENAÇÃO – ATRIBUIÇÕES E CRONO-

GRAMA

Art. 1° - Fica criada a Comissão Organizadora do processo 
eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra 
composta por:  
 
  - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde- 
Camila G.Carvalho Lopes 
  - 1 (um) representante dos  trabalhadores da Saúde -  Gisele 
Silva de Oliveira 
  - 1 (um) representante das Entidades de Usuários - Esmeral-
da Toro Villarroel 
    
Art. 2° - A Comissão Organizadora terá as seguintes atribui-
ções: 

I – Coordenar o processo de escolha dos membros do Conse-
lho Municipal de Saúde   
 
     CMSSN - representantes da Sociedade Civil, para o man-
dato de 2018-2020.  Sendo  06 (seis) Representantes Titulares 
e Suplentes de  entidades  de saúde e de usuários do SUS da 
cidade de Serra Negra SP.
 
II – Encaminhar ordens, orientações e julgar os pedidos de 
registro de candidaturas e impugnações eventuais, bem 
como, os recursos, zelando pelo bom andamento dos traba-
lhos. 
III – Organizar a votação por segmentos categorizados dos 
usuários, sendo das Entidades de Usuários será por  indica-
ção ou por eleição  e na categoria de Usuários do SUS – vota-
ção por voto secreto através de cédulas e urnas apropriadas.   
IV -Os três candidatos Usuários do SUS mais votados serão os 
Titulares  nas citadas vagas e, como suplentes ficarão os can-
didatos mais votados subsequentemente; 
V – Redigir a ata de eleição com listagem completa dos elei-
tos para subsidiar  o decreto de nomeação  e posse do novo 
colegiado.
VI – Nomear a composição da mesa de trabalho eleitoral – 
Presidente , Secretário e mesário(s).

Art. 3º - Para melhor visualização do processo destaca-se o 
seguinte Cronograma:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA-SP
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DATA EVENTOS
25/05/2018 Publicação do Edital de Convocação de Eleição de Membros da Sociedade 

Civil que compõe o CM Saúde de Serra Negra;
De 28/05 a 12/6/2018 Recebimento das Inscrições de Candidatos - na sede Sala do Conselho / 

Secretaria Municipal de  Saúde  - Rua Cap. José Bruschini ,  nº 107  Centro – 
Serra Negra.

De 13/06 e 14/06/2018 Análises das Inscrições;
15/06/2018 Divulgação dos candidatos inscritos aptos/homologados ao pleito – 

Listagem a ser  afixada na sede  da  Secretaria de Saúde;
 18 e 19 /06/2018 Recebimento e  julgamento de recursos;

20/06/2018 Divulgação de resultados dos recursos na Sede da Secretaria de Saúde.
22/06/2018 Divulgação da Listagem definitiva dos Candidatos  inscritos ao  citado 

pleito. 
26/06/2018 17h:00 às 22h:00-  ELEIÇÕES dos Segmentos da Sociedade Civil do 

CMSSN - a realizar-se  no Mercado Cultural.
06/07/2018 Publicação da ata de eleição e Decreto de Nomeação com todos os 

membros do novo Colegiado do CMSSN.
07/07/2018  sábado-

9h:00
Posse dos novos Conselheiros e Primeira Reunião da nova gestão para 
definição da Presidência e Mesa Diretora.

SEÇÃO II – DA HABILITAÇÃO E REGISTRO DOS CANDIDATOS
Art. 4° - De acordo com a Lei Municipal 3.364/2010 que rees-
trutura o Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra e aten-
dendo a resolução CNS 453/2012, a composição do CMSSN 
ficou assim designada: 

50% por Usuários do SUS e/ou Representantes de Entidades 
de Usuários;
25% por Profissionais de Saúde e/ou representantes de Enti-
dades dos Trabalhadores de Saúde;
 25% representantes do Governo Municipal, de prestadores 
de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos,
§ 1º - A quantidade de membros definida em novo Regimen-
to Interno do CMSSN será de 12 membros distribuídos da 
seguinte forma: 

I – 03 (três) representantes do Governo Municipal: que serão 
Indicados pelo Secretário das respectivas Pastas e nomeados 
pelo Decreto do Executivo Municipal, a saber: 

01 representante da Secretaria Municipal de Saúde;
01 representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão;
01 representante da Secretaria M. de Assistência e Desenvol-
vimento Social
II – 03 (três) representantes de Entidades de Trabalhadores 
da Saúde:
02 representantes dos profissionais municipais prestadores 
de serviços do SUS- serão indicados/escolhidos pelo Secretá-
rio Municipal de Saúde;
01 representante de Prestadores de Serviços Filantrópicos 
contratados pelo SUS

III – 06 (seis) Representantes de Entidades e de Usuários do 
SUS:
01 representante da Organização Pastoral da Criança;
01 representante da Soc. Civil do Conselho Municipal da Pes-

soa Idosa; 
01 representante de Associações ou Grupos de Portadores de 
Patologias, e
03 representantes Usuários do SUS;
Art. 5º - As Entidades representativas e os  Usuários do SUS – 
Candidatos  deverão preencher o Requerimento adequado 
de Inscrição com protocolo de recebimento, para habilitar ao 
pleito, no período de 28 de maio a 12 de junho de 2018. na 
sede da Secretaria Municipal de Saúde; 
§ 1° - As Entidades deverão indicar representantes – Titular e 
respectivo Suplente que interessam pelas causas e questões 
de saúde pública;
§ 2° - Os Usuários  (candidatos ) deverão também manifestar 
seu interesse e preencher o requerimento apropriado de Ins-
crição na sede da Secretaria Municipal de Saúde;
§ 3° - Todas as Entidades e  Usuários  devidamente habilitadas 
são votantes e elegíveis. 
§ 4º - São eleitores ao citado pleito todos os Usuários do SUS 
domiciliados e/ou  votantes no município de Serra Negra, de-
vidamente comprovados.

SEÇÃO III – DO PROCESSO DE ESCOLHA

Art. 6° - O processo de escolha se dará na data de 26/06/2018 
- Terça-feira  
das 17h:00 às 22h:00 horas - na sede do Mercado Cultural, 
perante a Comissão Organizadora, através  de votação para 
a categoria de Entidades Representativas de Usuários e por 
votação secreta em cédula apropriada, para a categoria de 
Usuários do SUS.
§ 1º quando se tratar de  apenas uma única candidatura para 
as devidas representações será solicitado a aprovação por 
aclamação de votos.
§ 2° - As vagas para compor a representação da Sociedade 
Civil no Conselho Municipal de Saúde – CMSSN serão no total 
de seis (06) membros titulares e seis (06) membros suplen-
tes, representantes de entidades e usuários a saber:
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Nº de vagas Representação
1 Representante da Organização   Pastoral da Criança
1 Representante da Soc. Civil do Conselho Municipal da Pessoa Idosa
1 Representante de Associações ou Grupos de Portadores de Patologias
3 Representantes Usuários do SUS

            

§ 3° - Para a votação dos representantes dos Usuários do SUS, 
cada eleitor poderá votar em até 3 candidatos desta catego-
ria.

§ 4º - Serão considerados eleitos:
I – Como titulares os 3 (três) mais votados na categoria de 
Usuários do SUS;
II – Como Suplentes ficarão os  3 (três) mais votados subse-
quentemente ;
III – Havendo empate ficará na vaga o candidato com maior 
idade.

§ 5º – Após eleição, a Comissão Organizadora lavrará Ata, co-
municando a relação dos eleitos ao Gabinete do Prefeito para 
formalização do Decreto de Nomeação do novo Colegiado 
do CMSSN, cuja publicação no Diário Oficial do Município de-
verá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

SEÇÃO IV – DA POSSE

Art. 7° - A posse dos Conselheiros  dar-se-á coletivamente  
após a publicação do Decreto de nomeação pelo Senhor Pre-
feito  Municipal.

SEÇÃO V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8° - A Secretaria Municipal de Saúde – SMS  acompanhará 
todo o processo de escolha, cabendo-lhe também, recursos e 
pedido de impugnação, caso julgue necessário.
Art. 9° - Em caso de não preenchimento das vagas, será con-
vocado novo processo de escolha. 

Art. 10 - Os casos omissos neste regulamento serão decididos 
pela Comissão Organizadora.

Elisabete Cordeiro
Presidente do CMSSN Serra Negra 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Lei Complementar no 168 de
22 de maio de 2018

Projeto de Lei Complementar no 4 / 2018
Autoria: Mesa Diretora da Câmara

 Municipal de Serra Negra

(Altera dispositivo da Lei Complementar Municipal no 161, 
de 27 de junho de 2017)

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 Complementar:

Art. 1o A fim de que sejam realizados os procedimentos lici-
tatórios que trata o artigo 31, da Lei Complementar Munici-
pal no 161/2017, ficam mantidas as formas de contratação e 
de aquisição atualmente existentes, até o dia 30 de novem-
bro de 2018 ou até que seja realizada a nova contratação do 
Plano de Saúde. 

Art. 2o Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 22 de maio de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.756 de 21 de maio de 2018
(Declara ponto facultativo e dá outras providências)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica facultativo o ponto nas repartições públicas mu-
nicipais, o dia 1o de junho de 2018 (sexta-feira), com exce-
ção dos serviços essenciais, que são:

A Limpeza Pública; e

O PROTUR – Posto de Referência e Orientação ao Turista, 
na Avenida Ariovaldo Viana, no 99.

Art. 2o Havendo necessidade, a qualquer momento o Se-
nhor Prefeito Municipal poderá convocar qualquer funcio-
nário.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

ção.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 21 de maio de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.757 de 23 de maio de 2018
(Dispõe sobre a nomeação da Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral do 
Conselho Municipal de Saúde de Serra 

Negra)

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

DECRETA:

Art. 1o Ficam nomeados os membros para constituírem a 
Comissão Organizadora do Processo Eleitoral do Conselho 
Municipal de Saúde de Serra Negra, a saber:

Representante da Secretaria Municipal da Saúde
Camila G. Carvalho de Lopes

Representante dos Trabalhadores da Saúde
Gisele Silva de Oliveira

Representante das Entidades de Usuários
Esmeralda Toro Villarroel

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 23 de maio de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
ATA DA DÉCIMA QUIN-

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

Aos catorze dias do mês 
de maio, do ano de dois mil e 
dezoito, com início às 
19h30min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou em 
sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ricar-
do Favero Fioravanti – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
sua 15ª Sessão Ordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apare-
cido Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Em 
seguida convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-
Nosso. Após, passou-se ao EX-
PEDIENTE: onde foi lida, dis-
cutida, votada e aprovada, por 
unanimidade (10 votos), a ata 
da  14ª sessão ordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 07 
de maio de 2018. EXPEDIENTE 
DO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL: - Ofício nº 243/2018, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 297/2018, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti. - Ofício nº 
240/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 853/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 242/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
767/2017, de autoria dos ve-
readores Renato Pinto Giache-

tto e Paulo L. Marchi Giannini. 
- Ofício nº 245/2018, em res-
posta ao requerimento de in-
formações de nº 222/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono. - Ofício nº 
246/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 293/2018, de autoria do 
vereador Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 247/2018, em respos-
ta ao requerimento de infor-
mações de nº 298/2018, de 
autoria do vereador Paulo Sér-
gio Osti. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: - EDITAL DE AUDIÊN-
CIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE 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 rea-
lizará Audiência Pública no 
dia 30 de maio de 2018, quar-
ta-feira, às 14h30min, na sede 
do Poder Legislativo, instalada 
na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – 
mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o cum-
primento das metas fiscais es-
tabelecidas pelo Poder Execu-
tivo 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 Fi-
nanças e Orçamento. - EDITAL 
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA 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 Or-
çamento, faz saber que reali-
zará Audiência Pública no dia 
30 de maio de 2018, quarta-fei-
ra, às 15h00min, na sede do 
Poder Legislativo, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-

ções “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 Munici-
pal, que estabelece as 
diretrizes a serem observadas 
na elaboração da Lei Orça-
mentária do Município de Ser-
ra Negra para o exercício de 
2019 e dá outras providências 
- Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias - “LDO”. Sua presença é 
muito importante. Participe! 
Serra Negra, 07 de maio de 
2018. Vereador FELIPE AMA-
DEU PINTO DA FONSECA - 
Presidente da Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra.  Vereador 
WAGNER DA SILVA DEL BUO-
NO - Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento. - 
Ofício nº 084/18 – rcf do Minis-
tério Público do Estado de São 
Paulo – Promotoria de Justiça 
de Serra Negra, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções de nº 295/2018, de auto-
ria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, informando que foi ins-
taurado o procedimento de nº 
66.0445.0000291/2018-8 – Peça 
de Informação, tendo em vista 
a documentação recebida, re-
ferente ao suposto dano am-
biental em propriedade situa-
da na Rua dos Pioneiros, 
Loteamento Estância Clube 
Veraneio, Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP. - Ofício Es-
pecial da Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – HSRL, encaminhando 
a Prestação de Contas referen-
te aos valores recebidos em 
Abril/2018, através de subven-
ção municipal concedida pela 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, em conformidade com 
a Lei Municipal nº 4048/2018, 
através do qual todos os paga-
mentos estão sendo realiza-
dos com base no disposto da 
cláusula oitava, em todos os 
seus incisos. - Ofício nº 
256/2018, da Câmara Munici-
pal de Suzano, encaminhando 
cópia da Moção nº 027/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Alves de Faria, que foi 
aprovada durante Sessão Or-
dinária realizada no dia 02 de 
maio de 2018, em apoiamento 

à Moção de Apelo nº 02/2018, 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono. - 
Manifestação da Mesa Direto-
ra do Senado Federal, em res-
posta à Moção de Apelo nº 
02/2018, da Câmara Municipal 
de Serra Negra, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, informando que o pe-
dido foi remetido à Comissão 
de Assuntos Sociais do Sena-
do Federal, por tratar-se de as-
sinto relativo às suas compe-
tências regimentais. - Ofício nº 
044/2018, do CONSEG – Con-
selho Comunitário de Segu-
rança de Serra Negra, solici-
tando os bons préstimos da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, no sentido de ser viabi-
lizado o apoio necessário para 
a realização da tradicional 
Campanha – “CONSEG – CAM-
PANHA EDUCAÇÃO E CONS-
CIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO 
– MAIO AMARELO”. A campa-
nha será realizada no próximo 
dia 20 de maio de 2018, às 
09:00 horas, na Praça John 
Kennedy, s/nº, Centro, onde 
será chamada a atenção da 
sociedade para o alto índice 
de mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo, orienta-
ções à população sobre os pe-
rigos no trânsito e as conse-
quências que ele pode trazer 
para os cidadãos, momento 
que estaremos recebendo 
queixas relatadas pelos muní-
cipes que buscam solução 
para os problemas do dia a 
dia, frutos da imprudência de 
condutores que desrespeitam 
as normas de trânsito, segun-
do o Código de Trânsito Nacio-
nal. Atenciosamente, Marcelo 
Wagner Cypriano Dias – Presi-
dente do CONSEG. - Corres-
pondências recebidas no pe-
ríodo de 08 a 14  de maio de 
2018. Todos os documentos fi-
caram à disposição dos verea-
dores junto à Mesa Diretora. 
Em seguida, foi proferida a lei-
tura das INDICAÇÕES: Indica-
ção nº 576/2018, de autoria do 
vereador  Ricardo Favero Fio-
ravanti, que indica  na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
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competente, no sentido de ser 
feita uma lombada na Rua 
Paulo Pimentel Mangeon, na 
altura do número 421, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
580/2018, 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 competen-
te, no sentido de serem colo-
cadas placas de indicação, 
bem como sejam devidamen-
te pintadas as lombadas do 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP vez que a 
falta de sinalização adequada 
tem causado muitos prejuízos 
aos moradores, inclusive com 
danos em seus veículos. Indi-
cação nº 581/2018, 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 Par-
que Fonte São Luiz, para evitar 
as depredações no local, du-
rante os períodos diurno e no-
turno. Indicação nº 582/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser destacado funcionário 
(s) público (s) para realizar 
diariamente a manutenção e 
limpeza do Parque Fonte São 
Luiz. Indicação nº 583/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser recapeada toda a exten-
são da Rua José Pupo Noguei-
ra, Loteamento Portal da Ser-
ra, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
584/2018, 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 competen-
te, no sentido de ser recapea-
da toda a extensão da Rua 
José Sidney Giraldi Carraro, 
Loteamento Portal da Serra, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 585/2018, 

de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de realizar operação tapa bu-
racos em toda a extensão da 
Rua João Batista Bueno, Par-
que Fonte São Luiz, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 586/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto , que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada operação tapa 
buracos em toda extensão da 
Rua José Pinton e arredores, 
Loteamento Vila São José, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 587/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser cortado o mato nas cal-
çadas em ambos os lados da 
Rua José Pinton e arredores, 
Loteamento Vila São José, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 588/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do a Renascer - RCE, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem troca-
das todas as lâmpadas quei-
madas e/ou faltantes na Rua 
José Pinton e arredores, Lo-
teamento Vila São José, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 589/2018, 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 se-
rem pintadas ou repintadas as 
faixas para travessia de pedes-
tres necessárias na Rua José 
Pinton e arredores, Loteamen-
to Vila São José, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 590/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giache-
tto, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
afixadas as placas de trânsito 

necessárias, inclusive infor-
mando a velocidade máxima 
para o tráfego de veículos au-
tomotores, na Rua José Pinton 
e arredores, Loteamento Vila 
São José, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
591/2018, 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 competen-
te, no sentido de ser feita a 
limpeza e a varrição na Rua 
José Pinton e arredores, Lo-
teamento Vila São José, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 592/2018, de auto-
ria do vereador Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, ou seja, a 
Divisão Municipal de Trânsito, 
no sentido de serem demarca-
das e pintadas as sinalizações 
de solo, fixando os espaços 
para estacionamentos dos veí-
culos em toda a extensão da 
Rua Monsenhor Manzini, Cen-
tro, Serra Negra/SP, vez que 
atualmente vem ocorrendo 
casos de um mesmo veículo 
ocupar a vaga de estaciona-
mento onde caberiam dois 
veículos. Indicação nº 
593/2018, 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, dentro do possível, solici-
te à Secretaria de Estado de 
Esporte, lazer e Juventude, a 
disponibilização de 01 (uma) 
Academia ao Ar Livre para 
atender aos moradores do Jar-
dim do Salto, Serra Negra/SP, 
que poderá ser instalada em 
terreno público existente na-
quele populoso loteamento, 
vez que esta é uma antiga soli-
citação dos moradores. Indi-
cação nº 594/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado a 
Renascer - RCE, para que pro-
videncie urgentemente a troca 
de todas as lâmpadas queima-
das na Avenida Bernardino de 
Campos, Centro, Serra Negra/
SP. Indicação nº 595/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 

na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser lavada a cobertura azul 
e limpa toda a estrutura de fer-
ro da Feirinha de Artesanato 
“Therezinha de Jesus Mielli 
Fioravanti”, situada na Praça 
Sesquicentenário, ao lado da 
Rodoviária, Serra Negra/SP, 
vez que o local está muito 
sujo. Indicação nº 596/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser colocada uma 
lona nova no toldo existente 
na entrada do Posto de Saúde 
do Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, situado na Avenida 
João Gerosa, número 1245, 
vez que atualmente só há a 
ferragem estrutural do referi-
do toldo, que não protege as 
pessoas do sol e da chuva. In-
dicação nº 597/2018, de auto-
ria do vereador  Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do à Sabesp, para que deter-
mine ao setor competente, 
para que, com a maior urgên-
cia possível, seja verificado o 
que vem ocorrendo na Rua 
Padre João Batista Lavello, al-
tura do número 50, vez que há 
água de esgoto correndo à 
céu aberto, escorrendo pela 
sarjeta, não podendo esta pre-
cária situação permanecer 
ocorrendo no centro da nossa 
Estância Turística. Indicação 
nº 598/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ataná-
zio, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
feita uma lombada na Rua da 
Conquista, altura do número 
81, Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP, vez que 
os motoristas estão trafegando 
com seus veículos em altíssi-
ma velocidade, podendo 
ocorrer graves acidentes. Indi-
cação nº 599/2018, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
inclua nas prioridades das 
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obras e melhorias do nosso 
município, o recapeamento 
asfáltico em toda a extensão 
da Estrada Municipal Carlos 
Cagnassi, até o Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP, vez que 
a referida estrada está repleta 
de enormes buracos, valetas, 
desníveis, pedras soltas e há 
trechos em que o asfalto nem 
existe mais, ou seja, o asfalto 
está muito precário, gerando 
muitos contratempos e prejuí-
zos à população. Indicação nº 
600/2018, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que inclua nas 
prioridades das obras e me-
lhorias do nosso município, o 
recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Estrada 
Municipal Maria Catini Ca-
nhassi, Bairro dos Leais, Serra 
Negra/SP, vez que a referida 
estrada está repleta de enor-
mes buracos, valetas, desní-
veis, pedras soltas e há trechos 
em que o asfalto nem existe 
mais, ou seja, o asfalto está 
muito precário, gerando mui-
tos contratempos e prejuízos à 
população. Indicação nº 
601/2018, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser recolhido com 
maior frequência o lixo depo-
sitado na lixeira situada no fi-
nal da Estrada Municipal Car-
los Cagnassi, Bairro dos Leais, 
Serra Negra/SP, vez que o lixo 
está ficando fora da lixeira em 
virtude de não caber todo o 
lixo, permanecendo por lon-
gos períodos revirado por ani-
mais. Indicação nº 602/2018, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
instalada uma lixeira grande e 
com tampa, no lugar onde 
atualmente há uma lixeira de 
madeira em péssimas condi-
ções, no final da Estrada Muni-
cipal Carlos Cagnassi, Bairro 
dos Leais, Serra Negra/SP, vez 
que as pessoas estão colocan-
do o lixo fora da lixeira por não 
caber todo o lixo, ficando o 

lixo todo espalhado e revirado 
por animais. Indicação nº 
603/2018, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser retirado todo o 
entulho e sujeira jogados irre-
gularmente na Estrada Munici-
pal Carlos Cagnassi, Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 604/2018, de autoria do 
vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem adota-
das as medidas necessárias 
para tapar a enorme valeta 
existente na Estrada Municipal 
Carlos Cagnassi, Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP, vez que 
o local está muito perigoso po-
dendo haver acidentes no lo-
cal. Indicação nº 605/2018, de 
autoria do vereador Paulo Sér-
gio Osti, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
colocada a tampa no bueiro 
existente na Estrada Municipal 
Carlos Cagnassi, Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP, vez que 
pessoas e animais podem se 
acidentar no local. Indicação 
nº 606/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
feita uma lombada na Rua Mil-
ton Dalonso, altura do número 
569, Loteamento Jardim Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 607/2018, 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 feitas lombadas em todas 
as Ruas do Loteamento Jar-
dim Serra Negra, Serra Negra/
SP, vez que os motoristas estão 
trafegando com seus veículos 
em altíssima velocidade, o 
que pode gerar acidentes. In-
dicação nº 608/2018, de auto-
ria do vereador Leandro Gia-

notti Pinheiro, que indica à 
Empresa terceirizada da 
Prefeitura Municipal, 
responsável pelos reparos de 
iluminação pública, 
RENASCER, para que coloque 
duas lâmpadas na Rua Carlos 
Ungaratto, Jardim 
Placidolândia, nos referidos 
postes de iluminação pública, 
defronte as casas 45 e 47, 
respectivamente, pois a rua 
toda já possui iluminação, 
menos neste referido local, 
onde aproveitando o escuro, 
consumidores de drogas 
frequentam o local. Indicação 
nº 609/2018, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado à Pre-
feitura Municipal,  para limpar 
o mato, e as pequenas árvores 
que estão obstruindo a passa-
gem de pedestres nas calça-
das da Estrada Municipal Se-
bastião de Godoi Bueno 
(Estrada que liga ao Jardim 
Serra Negra e a Nova Serra Ne-
gra), com a máxima urgência 
possível; sendo que os pedes-
tres tem que trafegar no 
“meio” da referida estrada 
correndo um sério risco de 
acidentes. Indicação nº 
610/2018, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado à Prefeitura 
Municipal, para dedetizar os 
bueiros da Praça João Pessoa, 
próximo ao teleférico, onde 
estão juntando diversos inse-
tos e criadouros de mosquitos. 
Indicação nº 611/2018, de au-
toria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do à Prefeitura Municipal, para 
limpar os bueiros da Rua Ro-
mano Poletto, Bairro das Pal-
meiras, pois os mesmos estão 
tampados de serragem de ma-
deiras. Indicação nº 612/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado à Prefeitura Munici-
pal, para “pintar” a faixa de 
pedestres da Avenida Juca 
Preto, nº 709, de frente ao Su-
permercado Ciamdrighi 2, 
pois o local está perigoso para 
os pedestres. Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente determi-
nou o encaminhamento das 
indicações aos setores com-

petentes para, dentro do pos-
sível, serem adotadas as medi-
das cabíveis. Não havendo 
nenhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
366/2018, de autoria dos ve-
readores Ricardo Favero Fiora-
vanti, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
solicitando ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, encami-
nhe a esta Casa de Leis as in-
formações e documentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes a abertura e funciona-
mento da Fonte São Carlos, 
Centro, Serra Negra/SP.Senhor 
Presidente, considerando que 
durante a sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, realizada em 
23/04/2018, quando da discus-
são e votação do requerimen-
to nº 313/2018, que solicitava 
informações sobre o motivo 
das Fontes “São Carlos” e “Dos 
Italianos” estarem fechadas 
durante todo o período diurno, 
inclusive durante o feriado de 
21/04/2018 (sábado), ocasião 
em que Serra Negra estava re-
pleta de turistas, foi informado 
que as referidas fontes esta-
vam com a água contamina-
da; considerando que no final 
de semana e feriado prolonga-
do (entre os dias 27/04/2018 a 
01/05/2018) a Fonte “São Car-
los” estava aberta para a popu-
lação e turistas consumirem 
de suas águas; requeremos na 
forma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações e documentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes a abertura e funciona-
mento da Fonte São Carlos, 
Centro, Serra Negra/SP. 1) Qual 
o método utilizado para des-
contaminar a água da Fonte 
São Carlos, tornando-a própria 
para consumo? 2) Em que 
data foi realizada esta descon-
taminação? 3) Encaminhar có-
pia dos últimos 3 laudos quí-
micos realizados nas águas da 
Fonte São Carlos, Centro, Ser-
ra Negra/SP, atestando a sua 
potabilidade e condições de 
ser consumida pela popula-
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ção, inclusive do laudo reali-
zado entre os dias 21/04/2018 
a 01/05/2018. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 378/2018, de 
autoria do vereador Paulo Sér-
gio Osti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o 
auxílio dos setores competen-
tes, informe a esta Casa de 
Leis, se o Parque Represa San-
ta Lídia, com acesso pela Es-
trada Municipal Antonio Perli, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, possui denominação 
oficial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 379/2018, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
considerando que a Lei Muni-
cipal nº 2351/1997, denomi-
nou a Rua “Antonio Dalonso”, 
situada no Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP; conside-
rando que Lei Municipal nº 
3629/2013, denominou a Es-
trada Municipal “Nery Ermin-
do Della Guardia”, situada no 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP; considerando que 
tanto a Rua “Antonio Dalonso” 
como a Estrada Municipal 
“Nery Ermindo Della Guardia” 
iniciam-se na Rodovia SP-360 
- Engenheiro Geraldo Manto-
vani, ao lado da Igreja de São 
Roque; considerando que na 
ocasião da denominação da 
Estrada Municipal “Nery Er-
mindo Della Guardia”, foi en-
caminhado o requerimento nº 
448/2018 à Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, respondi-
do em 23/03/2013, através do 
Ofício nº 241/2013, que a refe-
rida Rua que se inicia ao lado 
da Igreja de São Roque e tér-
mino no Hotel de propriedade 
do senhor André Ungaratto, 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP, não possuía deno-
minação oficial; considerando 
que a população residente no 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP, está solicitando para 
que sejam analisadas as refe-
ridas denominações e realiza-
dos os procedimentos para 
eventuais correções. Ante es-
tes considerandos, requeiro 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 

setores competentes, indivi-
dualize toda a extensão da 
Rua “Antonio Dalonso” e da 
Estrada Municipal “Nery Er-
mindo Della Guardia”, ambas 
situadas no Bairro das Três 
Barras, Serra Negra/SP, infor-
mando o local em que se ini-
ciam, as suas extensões e os 
respectivos términos, infor-
mando, se possível, as coor-
denadas geográficas UTM das 
referidas vias públicas. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
386/2018, 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 competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis 
as informações abaixo solici-
tadas, todas referentes à fisca-
lização dos veículos automo-
tores (carros e motocicletas) 
que estão realizando a divul-
gação sonora pelas Ruas do 
Município de Serra Negra/SP. 
1) Qual órgão ou setor público 
municipal é atualmente o res-
ponsável pela fiscalização dos 
veículos automotores (carros 
e motocicletas) que estão rea-
lizando divulgação sonora pe-
las ruas do Município de Serra 
Negra/SP? 2) Todos os veícu-
los automotores (carros e mo-
tocicletas) que realizam divul-
gação sonora pelas ruas do 
Município de Serra Negra são 
cadastrados junto à Prefeitura 
Municipal de Serra Negra? Em 
caso positivo, encaminhar re-
lação destas motocicletas. 3) 
Considerando que há veículos 
automotores (carros e motoci-
cletas) realizando divulgação 
sonora com som muito alto, 
atrapalhando o sossego da po-
pulação, requeiro seja infor-
mado quais as medidas serão 
adotadas pela municipalidade 
com relação ao assunto, vi-
sando coibir certos abusos 
que acabam perturbando o 
sossego público em nossa Es-
tância. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 387/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 

Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o 
auxílio dos setores competen-
tes, informe a esta Casa de 
Leis se está na programação 
das obras e serviços munici-
pais o plantio de árvores na 
Rua Coronel Pedro Penteado, 
Centro, Serra Negra/SP. Em 
caso positivo, informar qual a 
data prevista para o plantio 
destas árvores/mudas, enca-
minhando a esta Casa de Leis 
cópia integral deste projeto 
que vem sendo elaborado. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
388/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, encami-
nhe a esta Casa de Leis as in-
formações e documentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes à recente reforma do 
prédio onde funciona a Far-
mácia Municipal e a Vigilância 
Sanitária de Serra Negra. 1) De 
que maneira foi reformado e 
reinaugurado o prédio onde 
funciona a Farmácia Munici-
pal e a Vigilância Sanitária de 
Serra Negra? 2) Encaminhar 
fotos atuais da reforma reali-
zada no prédio onde funciona 
a Farmácia Municipal e a Vigi-
lância Sanitária de Serra Ne-
gra. 3) Encaminhar cópia inte-
gral do projeto de reforma, 
devidamente aprovado pelos 
setores competentes, do imó-
vel onde funciona a Farmácia 
Municipal e a Vigilância Sani-
tária de Serra Negra. 4) O pro-
jeto e a reforma no referido 
imóvel obedeceram e cumpri-
ram  integralmente com as 
disposições da Lei Municipal 
nº 4030/2017, que instituiu as 
diretrizes da Política Municipal 
de Mobilidade e Acessibilida-
de Urbana no Município de 
Serra Negra? Por quê? 5) Por-
que, mesmo após à recente 
reforma e reinauguração do 
prédio onde atualmente fun-
ciona a Farmácia Municipal e 
a Vigilância Sanitária de Serra 
Negra, não há rampas de 
acessibilidade no local? 6) En-
caminhar cópia do Alvará ex-

pedido pelo Corpo de Bom-
beiros, para funcionamento 
do prédio onde funciona a Far-
mácia Municipal e a Vigilância 
Sanitária de Serra Negra, ex-
pedido após a recente refor-
ma do referido imóvel. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
396/2018, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que informe a esta 
Casa de Leis, por qual motivo 
o Parque Terra da Magia, situa-
do na Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, está há mais 
de 60 (sessenta) dias fechado, 
informando também qual é a 
data prevista para a sua rea-
bertura. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 397/2018, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Paulo Sérgio 
Osti, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que informe a 
esta Casa de Leis, se o Poder 
Executivo Municipal vem 
cumprindo com o disposto no 
artigo 82 da Lei Orgânica do 
Município, encaminhando có-
pias dos balancetes e demais 
demonstrativos à Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, dentro 
do prazo estabelecido, confor-
me o dispositivo legal supra 
mencionado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
398/2018, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
considerando que Serra Negra 
tem um custo excessivo com 
o transporte coletivo da re-
gião, quiçá do Estado; consi-
derando que para o munícipe 
este custo prejudica os investi-
mentos que poderiam ser efe-
tuados na Saúde e na Educa-
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ção, melhorando estes 
indicadores sociais; conside-
rando que compete a esta 
Casa de Leis e seus membros, 
a busca dos esclarecimentos 
a ser fornecidos ao munícipe, 
indicando, se for o caso, ao 
Executivo Municipal alternati-
va a serem adotadas para a 
correção de rumos. Ante estes 
considerandos, requeremos, 
na forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
sejam apresentados os se-
guintes esclarecimentos, as-
sim como sejam fornecidas as 
cópias solicitadas a estes Ve-
readores e aos que nos elege-
ram: 1) Informar, mensalmen-
te, desde o mês de janeiro/2017 
até abril/2018, se a arrecada-
ção da “catraca” de cada ôni-
bus é repassada ao município, 
e em caso positivo, quanto 
isto significa em volume de re-
cursos diariamente, semanal-
mente e anualmente. 2) For-
necer relação completa dos 
veículos que atualmente pres-
tam estes serviços; quando 
estes veículos foram construí-
dos, ou seja, sua “idade”; a ca-
pacidade de transporte de 
passageiros de cada um; os 
roteiros percorridos de cada 
linha, assim como sua quilo-
metragem percorrida. 3) Infor-
mar, mensalmente, desde o 
mês de janeiro/2017 até 
abril/2018, o número ou a mé-
dia de passageiros transporta-
dos em cada linha, diariamen-
te, semanalmente e 
mensalmente. 4) Quantos 
passageiros são transportados 
sem que efetuem o pagamen-
to à Concessionária de Servi-
ço Público, sejam eles estu-
dantes, idosos ou 
acompanhantes, ou funcioná-
rios públicos, por linha de 
transporte, em quantitativos 
semanais e mensais, desde ja-
neiro/2017 até abril/2018. 5) 
Quais são os dispêndios men-
sais, desde janeiro/2017 até 
abril/2018, com transporte de 
passageiros em nosso municí-
pio, assim como gasto efetua-
do com o transporte de estu-
dantes. 6) Quanto a Prefeitura 
Municipal pagou às prestado-
ras de serviço de transporte 
público, assim como com o 
transporte com os estudantes, 

totalizado por linha, por con-
cessionário, mensalmente, 
nos meses de janeiro/2017 até  
abril/2018. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 363/2018, de 
autoria do vereador edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o competente DOU-
TOR RODRIGO PELLEGRINI 
MAGALDI, que exerceu com 
maestria o cargo de Prefeito 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, du-
rante o período de 16 de abril 
de 2018 a 30 de abril de 2018. 
Parabéns pelo excelente tra-
balho realizado à frente da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, beneficiando a popula-
ção e impulsionando o pro-
gresso da nossa querida Serra 
Negra! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia ao homenageado e a seus 
familiares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 369/2018, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti e Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o competente em-
presário EVANDRO ALVES, 
pela inauguração da sua nova 
loja “51 Veículos” em 05 de 
maio de 2018, na Avenida Juca 
Preto, Serra Negra/SP, em um 
espaço muito bem montado e 
estruturado. Parabéns pelo 
trabalho e investimentos reali-
zados no Município de Serra 
Negra, desejando muito su-
cesso e prosperidade nesta 
nova empreitada. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao homena-
geado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 370/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos  
pelos 40 anos de casados (Bo-
das de Esmeralda) do casal 
MAURO CAZOTTO e APARECI-
DA V. CAZOTTO, comemora-
dos no dia 06 de maio, de 

modo que esta data merece 
ser muito comemorada, pois 
é um casal exemplo de amor 
e companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o casal! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
375/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com os 
novos sócios da House Beer 
LUIZ MELLO DE FARIA e FA-
BIANA FARIA, desejando mui-
to sucesso nesta nova e pro-
missora empreita. Parabenizo 
a todos os proprietários e à 
equipe da House Beer pelos 
investimentos e trabalhos rea-
lizados no Município de Serra 
Negra/SP, de modo que a Hou-
se Beer é um dos principais 
pontos de encontro dos serra-
negrenses e turistas, com mui-
ta descontração e repleta de 
boas atrações, acompanhado 
de cervejas e chopes espe-
ciais, além do cardápio com 
pratos deliciosos e grande va-
riedade. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). 
Requerimento nº 376/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com  o SERRA NEGRA ES-
PORTE CLUBE  E A TODOS OS 
INTEGRANTES DA EQUIPE DE 
JUDÔ DO SERRA NEGRA ES-
PORTE CLUBE, que nos dias 
05 e 06 de maio de 2018, rece-
beu três competições em seu 
Ginásio Poliesportivo, todos 
organizados pela Federação 
Paulista de Judô, que foram 
coroadas de pleno êxito. No 
sábado, 05/04 aconteceu a 
fase regional do Campeonato 
Paulista para as categorias 
Sub-11 e Sub-13, para o mas-
culino e feminino, e reuniu 
cerca de 180 judocas perten-
centes à XV Delegacia de Judô 
- Regional Grande Campinas, 
à qual o SNEC pertence. E em 
seguida teve início a competi-

ção da fase classificatória dos 
Joguinhos Regionais da Ju-
ventude (Jogos Escolares), 
também em âmbito regional, 
que contou com a participa-
ção de 70 judocas, também 
no masculino e feminino, com 
idades entre 15 e 18 anos. Já 
no domingo aconteceu o Fes-
tival do SNEC com a participa-
ção de judocas de todas as 
categorias e classes. Foram 
400 atletas que movimenta-
ram o Ginásio Poliesportivo 
com lutas de excelente nível 
técnico em todas as catego-
rias. Foram 28 clubes e asso-
ciações participantes. Em am-
bos os dias a movimentação 
foi grande, pois os eventos, 
além do incentivo a prática es-
portiva, também têm seu cará-
ter social com o intercâmbio 
entre atletas e cidades, além 
do fomento ao turismo com a 
participação efetiva de com-
petidores e familiares que es-
tarão visitando a cidade de 
Serra Negra e conhecendo 
suas belezas e hospitalidade. 
Os eventos contaram com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao Serra Ne-
gra Esporte Clube, nas pes-
soas de seu Presidente e Dire-
tores, aos integrantes da 
Equipe de Judô do Serra Ne-
gra Esporte Clube, à Federa-
ção Paulista de Judô e aos fun-
cionários do Serra Negra 
Esporte Clube. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
380/2018, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o expe-
riente e competente “BENÊ 
DA DELEGACIA”, pelos 25 
anos de relevantes serviços 
públicos prestados em prol do 
Município de Serra Negra/SP e 
toda a sua população. Para-
béns pelo trabalho realizado, 
desejando que Deus continue 
lhe abençoando hoje e sem-
pre, com muita saúde! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao  ho-
menageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 381/2018, de 
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autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o dedicado esportis-
ta MATHEUS GABRIEL RODRI-
GUES TOLEDO, integrante da 
Equipe Projeto RK, que foi 
destaque na 15ª Copa de Ka-
ratê Amparense, realizada no 
mês de Março/2018, obtendo 
a 3ª colocação na luta Kumite. 
Parabéns pelos seus excelen-
tes resultados obtidos prati-
cando o karatê, e desejo um 
futuro promissor e repleto de 
conquistas e realizações! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao  ho-
menageado e ao idealizador 
do Projeto RK, o Professor Ro-
drigo Moreira Lima. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
382/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a Jornalis-
ta Esportiva ISABELLA DE 
VITO por ter, no dia 05 de maio 
de 2018, realizado a sua pri-
meira cobertura de futebol, 
durante o derbi campineiro 
entre os times Guarani e Ponte 
Preta. Parabéns pelos excelen-
tes e relevantes trabalhos rea-
lizados e desejo um futuro 
promissor e repleto de con-
quistas e plenas realizações 
na profissão de jornalista es-
portivo! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência à  homenageada e aos 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
383/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos pelos 26 anos de ca-
sados do casal SÍLVIA 
CAZOTTI e SALIM CAZOTTI, 
comemorados em maio de 
2018, de modo que esta data 
merece ser muito comemora-
da pois é um casal exemplo 
de amor e companheirismo 
para toda nossa sociedade. 
Que Deus continue abençoan-
do o casal! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vota-

ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). 
Requerimento nº 384/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os idealizadores da 
FESTA FLASH NIGHT CLÁSSI-
COS - TRIBUTO AO DJ FLO-
RES, a ser realizada no dia 02 
de junho de 2018 no novo Es-
paço Infinito, Serra Negra/SP, 
tocando músicas dos anos 70, 
80 e 90, que com toda certeza 
será muito animada e coroa-
da de pleno êxito. Parabéns 
pelo excelente trabalho reali-
zado! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia aos idealizadores da Festa 
Flash Night Clássicos - Leo Ac-
corsi, Leandro Faes, extensivo 
à toda equipe e demais cola-
boradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 385/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com TODAS AS MÃES DE 
NOSSO MUNICÍPIO, pelas co-
memorações do “Dia das 
Mães” ocorrido no dia 13 de 
maio de 2018. Em cada Mãe 
há um coração poderoso, 
uma força de guerreira, um 
amor que perdura além da 
vida. Em cada mãe se repro-
duz o milagre da vida, a gran-
deza da criação, e a cada uma 
devemos um agradecimento 
e muita reverência. Pois nos 
seus braços descansou o futu-
ro do mundo, e no seu colo se 
curaram muitas tristezas. Não 
há nada nem ninguém que se 
iguale a uma mãe, nem há 
amor que se compare ao seu. 
Para todas as mães um beijo 
de parabéns por serem tão 
fortes, maravilhosas e inspira-
doras. E um sincero agradeci-
mento por tudo! Feliz Dia para 
todas as Mães guerreiras, hoje, 
e todos os outros dias, pois de-
las são todos sem exceção! Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência às 
mães serranegrenses. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
389/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 

que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a tradicio-
nalíssima “FAMÍLIA CARRA”, 
que possui uma história belís-
sima e de muito sucesso no 
Município  de Serra Negra/SP, 
e vem mantendo há 115 anos 
a tradição na fabricação de vi-
nhos e há 98 anos a tradição 
na fabricação de cachaças em 
nosso município, cuja linha de 
produtos produzidos pela “Fa-
mília Carra” é fabricada com 
total excelência, carinho, de-
dicação e cuidado, de modo a 
serem produtos da mais alta 
qualidade e apreciados por 
inúmeras pessoas. Parabéns à 
“Família Carra” pelos investi-
mentos realizados no Municí-
pio e por divulgar amplamen-
te, através de seus excelentes 
produtos, o nome da nossa 
querida Serra Negra! Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência à “Família 
Carra”. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 390/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com as atletas de Serra Negra/
SP que ficaram em segundo 
lugar no campeonato de Cros-
sFit Wod Nation DANIELA, JA-
NAINA e GIOVANA, bem como 
para os atletas de Serra Negra/
SP que participaram do even-
to LAMAR, CAUÊ, TAINÁ, NA-
TAN, CARLOS e MATHEUS, 
ocorrido nos dias 05 e 06 de 
maio, na cidade de Vinhedo. 
Da decisão desta Casa requei-
ro mais, seja dada ciência aos 
homenageados. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
391/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a LOJA CA-
TAVENTO, a mais nova loja 
inaugurada na Galeria Ritz, 
Serra Negra/SP, em um ponto 
muito bem montado e estru-
turado, comercializando pro-
dutos diversificados, de alta 
qualidade e com preços com-
petitivos, parabenizando tam-
bém pelo excelente atendi-
mento. Parabéns pelos 

investimentos e relevantes 
trabalhos realizados em prol 
do desenvolvimento do muni-
cípio de Serra Negra/SP, dese-
jando muito sucesso e prospe-
ridade! Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia à proprietária da Loja Cata-
vento, Carina Beghini de Sou-
za e aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
392/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
inauguração da nova loja LU-
CIANO AUTOMÓVEIS MULTI-
MARCAS, situada na Avenida 
Ariovaldo Viana, em um am-
plo espaço e com toda infraes-
trutura e comodidade para a 
realização de excelentes ne-
gócios. Parabéns pelos investi-
mentos e relevantes trabalhos 
realizados em prol do desen-
volvimento do Município de 
Serra Negra/SP, desejando 
muito sucesso e prosperida-
de! Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciência 
aos proprietários da nova Loja 
Luciano Automóveis Multi-
marcas, extensivo a todos os 
seus funcionários e colabora-
dores. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). REQUE-
RIMENTOS DE PESAR: Reque-
rimento nº 393/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Tereza 
Moscão de Pauli. Requeri-
mento nº 394/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Aparecido Cardoso. Re-
querimento nº 395/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Tereza de 
Jesus Almeida. Os requeri-
mentos de pesar são de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse oficia-
do às famílias enlutadas. 
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ORADORES: usaram  da pala-
vra os vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Paulo Sérgio 
Osti e Paulo L. Marchi Gianni-
ni. Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito como Ora-
dor no Grande Expediente, 
passou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada nominal 
dos vereadores, verificou-se 
estarem presentes os verea-
dores Edson B. O. Marquezini, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Paulo 
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, passou-se à 
discussão e à votação dos pro-
jetos constantes da pauta. I – 
1ª Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 71/2017, de 
autoria dos vereadores Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Edson B. O. Marquezini, José 
Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo L. Mar-
chi Giannini, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos profissio-
nais da Educação do Municí-
pio de Serra Negra e demais 
estabelecimentos comerciais 

ou profissionais, cujas funções 
sejam de cuidar ou monitorar 
crianças, de receberem gra-
tuitamente “Lições de Primei-
ros Socorros” e dá outras pro-
vidências – “Lei Lucas”. Em 
questão de ordem apresenta-
da pelo vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, foi solici-
tado “Vista” do projeto de lei 
nº 71/2017. Posto em votação, 
o pedido de “Vista”, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Em seguida comuni-
cou o Exmo. Sr. Presidente 
que, considerando a aprova-
ção do pedido de Vista do 
projeto de lei nº 71/2017, res-
tou prejudicada a 13ª sessão 
extraordinária que seria reali-
zada logo após o término da 
presente sessão ordinária, 
vez que o projeto de lei nº 
71/2017 era o único que cons-
tava na ordem do dia da men-
cionada sessão extraordiná-
ria. Não havendo mais 
nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usou da palavra o 
vereador 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 presen-
ça de todos e convocou os 
senhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária que 
será realizada no dia 21 de 

maio de 2018, segunda-feira, 
às 19h30min, declarando en-
cerrada a presente sessão or-
dinária às  21h55min. Para 
constar eu, (a) vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se re-
gistrada 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 
oficial para todos os efeitos le-
gais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-.
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMEN-
TO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP, nos termos do artigo 9º, § 4º, da Lei Comple-
mentar nº 101/2000, faz saber que realizará Audiência Pública 
no dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, às 14h30min, na sede 
do Poder Legislativo, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas” – meza-
nino – salas 06 e 07, quando será avaliado o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, 
referente ao 1º quadrimestre de 2018.  

Sua presença é muito importante. Participe!

Serra Negra, 07 de maio de 2018.

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, faz saber 
que realizará Audiência Pública no dia 30 de maio de 2018, 
quarta-feira, às 15h00min, na sede do Poder Legislativo, insta-
lada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando 
será avaliado o projeto de lei nº 035/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a serem ob-
servadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de 
Serra Negra para o exercício de 2019 e dá outras providências 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - “LDO”. 

Sua presença é muito importante. Participe!
 Serra Negra, 07 de maio de 2018.

 Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra
 Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO
(Republicado por conter incorreção)

Contrato n. 08/2016

Contratante: Câmara Municipal da Estância de Serra 
Negra/SP.

Contratada: F. J. Fantini Amparo M.E – TELESON TE-
LECOM.

Objeto: Prorrogação do contrato para prestação dos 
serviços de fornecimento de link de Internet, confor-
me previsto em contrato. 

Modalidade: Dispensa de licitação – Artigo 24, II, da 
Lei 8.666/93.

Valor: R$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais) 
mensais. 

Vigência: 02 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 
2018.
Serra Negra, 02 de maio de 2018.

Assinaturas:
P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca – Presidente da Câmara Municipal de Serra Ne-
gra/SP

P/Contratada: Fábio José Fantini – Representante Le-
gal da Empresa F. J. Fantini Amparo M.E. 

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.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2018

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP.

ContratadaArcanjos – Eduardo Celso de Souza Barbosa 
– M.E.

Objeto: Contratação dos serviços de monitoramento de 
alarme e de unidade volante de atendimento.

Modalidade: Dispensa de licitação. (art. 24, II, da Lei 
8.666/93)

Vigência: 12 (doze) meses – (01/05/2018 a 30/04/2019).

Valor: R$ 60,00 (sessenta reais) mensais, totalizando R$ 
720 (setecentos e vinte reais) o valor anual do contrato.
Serra Negra, 01 de maio de 2018.

Assinaturas:

P/ Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca – Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Eduardo Celso de Souza Barbosa – Re-
presentante Legal.

Testemunhas: 
RG: 22.811.153-5
RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:

Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.


