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Acontece no final de semana
Serra Negra Motorcycle e Feira do Artesanato

Prefeitura faz primeiro pagamento 
do termo de colaboração à 
Associação Amigo Bicho

Vice-prefeito assume o cargo na 
próxima semana em decorrência 

das férias do Prefeito

Campanha de vacinação 
contra  febre amarela, 
meningite e  HPV continua!

Falha em sistema de banco 
dificulta pagamento dos servidores 

municipais de Serra Negra
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Uma falha no sistema 
da Caixa Econômica Federal 
impediu que o depósito do 
salário feito pela Prefeitura de 
Serra Negra fosse repassado 
aos servidores municipais na 
manhã da última sexta-feira 
(06), contudo o pagamento 

entrou nas contas ao longo 
do dia.

Em nota enviada pela 
Caixa Econômica Federal, “A 
CAIXA informa que alguns 
sistemas do banco apre-
sentaram instabilidade na 
manhã da última sexta-feira 

(06/04/2018), causando len-
tidão no processamento de 
folhas de pagamento. Os sa-
lários de servidores públicos 
e aposentados do INSS foram 
creditados ao longo do dia”, 
esclareceu Marco Giachetto, 
Representante de Marketing, 

Comunicação e Cultura da 
Caixa Econômica Federal de 
Jundiaí - SP.

Ressaltamos que todos 
os créditos dos salários fo-
ram processados no dia 06 de 
abril, sexta-feira, confirmou o 
secretário da Fazenda.

Falha em sistema de banco dificulta pagamento 
dos servidores municipais de Serra Negra

O Prefeito entra-
rá de férias na próxima 
semana (16) e quem irá 
assumir as demandas da 
administração municipal 
será o vice-prefeito. A 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra 
aprovou o Decreto Legis-
lativo de n.364, de 2018, 
na última segunda-feira, 
dia 10 de abril. 

O vice-prefeito fica-
rá responsável pelo gabi-
nete entre os dias 16 a 30 
de abril, enquanto o pre-

feito passará férias com a 
família.

O Prefeito comen-
tou ter confiança em seu 
vice, que pela primeira vez 
assume a liderança do mu-
nicípio, “o doutor é um ex-
celente dirigente, tem boas 
ideias e tenho certeza de 
que administrará a prefei-
tura muito bem, não posso 
deixar de agradecê-lo por 
deixar seus atendimentos 
médicos e se dedicar a 
nossa cidade”, ressaltou o 
Chefe do Executivo.

Vice-prefeito assume o cargo na 
próxima semana em decorrência 

das férias do Prefeito

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura tem realizado 
os encontros semanais no Palá-
cio Primavera, desde 03 de abril, 
cujo tema é: Aperfeiçoamento 

Profissional - Atendimento ao 
Cliente, com o palestrante Evan-
dro Cesar Lebet Scalvi, cujo pú-
blico-alvo desse programa são 
as atendentes, merendeiras e 
faxineiras da rede escolar.

Aperfeiçoamento Profissional - 
Atendimento ao Cliente 
acontece semanalmente

Neste mês de abril 
acontece no Saguão do 
Paço Municipal Palácio 
das Águas, na Praça John 
Kennedy,s/n, a Feira Temá-
tica de Artesanato.

A feira estará aberta 
no sábado (14) das 10h às 
18h e domingo (15), das 

9h às 17h, e conta com os 
mais variados artigos arte-
sanais, como: peças em 
tricô, peças em crochê, 
bonecas de pano, bolsas, 
sacolas, quadros, cintos, 
dentre outros. 

 Venha prestigiar!

Feira Temática de 
Artesanato acontece 
dias 14 e 15 de abril

A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que os 
“CORREIOS” já entregaram os carnês de ISS & TAXAS 2018.

Autônomos, Indústrias, Prestadores de Serviço e Comér-
cio em Geral que não receberam o seu carnê pedimos a gen-
tileza de retirá-lo no Setor de Tributação de 2ª a 6ª feira, das 
13h às 18h. Ou se preferir utilize o site da Prefeitura Municipal 
(www.serranegra.sp.gov.br) em “SERVIÇOS ON LINE” no link 
“CIDADÃO ON-LINE” e imprima seu carnê gratuitamente. 

A Parcela ÚNICA ou a 1ª Parcela tem o seu vencimento 
em 27 de abril de 2018.

Impostos em dia. Bom para Você, 
Bom para a Cidade !

ISS & TAXAS 2018
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Além das vacinas 
contra o HPV e Meningite, a 
imunização contra a Febre 
Amarela também está à dis-
posição a população que ain-
da não foi imunizada.

 
HPV (MENINAS): a par-

tir de 9 anos a menor de 15 
anos de idade.

HPV (MENINOS):  a 
partir de 11 a menor de 15 
anos de idade.

MENINGITE C: a par-
tir de 11 anos à menor de 15 
anos de idade.

 
Quem já tomou a pri-

meira dose do HPV não se 
esqueça de retornar a sala de 
vacina para tomar a 2ª dose 
que acontece 6 meses após a 
1ª dose.

 Já para a Febre amare-
la, a contraindicação da vaci-
na se dá apenas para pessoas 
com câncer, em tratamento 
de quimioterapia ou radiote-
rapia, pessoas que façam uso 
de medicações que afetam o 
comprometimento do siste-
ma imunológico, gestantes, 

crianças menores de 6 me-
ses de idade, mulheres que 
estejam amamentando seus 
filhos menores de 6 meses 
de idade. Para mais detalhes 
informe-se com um profissio-
nal de saúde.

  A secretária de Saúde, 
Ana Barbara Regiane Olivei-
ra, alerta para a importância 
da vacinação contra a febre 
amarela. “A taxa de mortali-
dade gira em torno de 50%, 
índice considerado alto. A 
única forma de prevenir a do-
ença é com a vacina”, disse. 

Informou ainda que o muni-
cípio já imunizou 80% da po-
pulação.

 Lembramos que o ví-
rus da Febre Amarela conti-
nua circulando no Estado de 
São Paulo e 1 única dose da 
vacina é o suficiente para ga-
rantir a imunização após 10 
dias de sua aplicação.

  
ATUALIZE SUAS
VACINAS!

 PARA AS DEMAIS VA-
CINAS: Compareça na sala 
de vacina do posto de saúde 
Dr. Firmino Cavenaghi com a 
carteira de vacina, documen-
to com foto e comprovante 
de endereço, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 16h. O 
posto está situado à Rua Dr. 
Firmino Cavenaghi s/n. 

PARA FEBRE AMARE-
LA: Somente às SEXTAS-FEI-
RAS acontecem as vacinas 
contra a Febre amarela, das 9 
às 15h, no posto de saúde Dr. 
Firmino Cavenaghi, situado 
à Rua Dr. Firmino Cavenaghi 
s/n. Também é importante 
comparecer com a carteira 
de vacina, documento com 
foto e comprovante de ende-
reço.

 Na necessidade de ou-
tros esclarecimentos, o con-
tato deverá ser feito no Setor 
de Imunização pelo telefone 
(19) 3842-2226.

Campanha de vacinação 
contra febre amarela, 

meningite e HPV continua

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de Obras 
está realizando mais uma etapa 
dos Recapes nas Ruas do mu-
nicípio, com recursos do DADE 
(Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias).

Hoje a equipe de trabalho 
está na Rua Guarani (Centro).

Recape Rua 
Guarani
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O Serra Negra Mo-
torcycle mais uma vez espera 
por você! Serra Negra, no inte-
rior de São Paulo, oferece turis-
mo rural, de compras e fontes 
medicinais, além de um clima 
montanhoso e rua dedicada ao 

comércio de variad os produ-
tos.

O evento Serra Negra 
Motorcycle  acontece de 13 a 
15 de abril, a partir das 8h, e 
vai contar com 12 bandas de 
Rock para acalorar a festa, food 

truck, exposição de motos, ex-
positores de acessórios para 
motociclistas e traz ainda a 
novidade do teste-drive de mo-
tos da Royal Enfield. O evento 
fará uma cobrança no valor de 
R$5,00 (cinco reais) em prol 

da Associação Amigos do Bem 
Viver que destinará ao Hospital 
Santa Rosa de Lima de Serra 
Negra. O evento tem o apoio 
da Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra por meio da secretaria 
de Turismo.

Motorcycle acontece 
neste final de semana

 Fotos: Revista Moto Adventure

As Oficinas Culturais da 
Divisão de Cultura de Serra 
Negra já começaram! Confira 
os dias e horários das oficinas 
abaixo, compartilhe e mar-
que os amigos!

 
Mercado Cultural
Segundas-feiras, Das 

19h às 21h - Danças de Salão 
(Paulinho Moraes);

Terças-feiras, Das 19h 
às 22h - Gestão e Produção 
Musical (Nando Bonfim);

Quartas-feiras, Das 18h 
às 19h - Danças Urbanas Kids 
(Matheus Camargo);

Quartas-feiras, Das 
19h às 22h - Danças Urbanas 
Adulto (Matheus Camargo);

Q u i n t a s -
-feiras, Das 19h 
às 21h - Teatro 
Infantil (Roberta 
Caruso).

 
Na Casa do 

Músico:
Q u a r t a s 

das 18h às 20h 
- Viola Caipira 
Iniciante (Lucas 
Campaci)

Q u a r t a s 
das 20h às 22h - 

Viola Caipira Grupo Avança-
do (Lucas Campaci)

 
As oficinas de Teatro 

Infantil e Danças Urbanas 
Kids são para crianças a partir 
dos 6 anos de idade. E a Ofi-
cina de Viola Caipira Iniciante 
é para alunos a partir dos 8 
anos.

Lembramos que todas 
as oficinas são gratuitas, tem 
vagas limitadas e as inscri-
ções podem ser feitas na Di-
visão de Cultura de Serra Ne-
gra, Praça XV de Novembro, 
s/n, Centro, Mercado Cultural 
ou direto com o professor no 
dia e horário da aula.

Oficinas Culturais estão a todo vapor
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Endereço
das

Farmácias

Plantão de Farmácias - Abril 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Domingo Central 
2 Segunda-feira Vip 
3 Terça-feira Rubi 
4 Quarta-feira São Luiz 
5 Quinta-feira São Jose 
6 Sexta-feira Danilo 
7 Sábado Serrana 
8 Domingo Popular 
9 Segunda-feira Central 
10 Terça-feira Vip 
11 Quarta-feira Rubi 
12 Quinta-feira São Luiz 
13 Sexta-feira São Jose 
14 Sábado Danilo 
15 Domingo Serrana 
16 Segunda-feira Popular 
17 Terça-feira Central 
18 Quarta-feira Vip 
19 Quinta-feira Rubi 
20 Sexta-feira São Luiz 
21 Sábado São Jose 
22 Domingo Danilo 
23 Segunda-feira Serrana 
24 Terça-feira Popular 
25 Quarta-feira Central 
26 Quinta-feira Vip 
27 Sexta-feira Rubi 
28 Sábado São Luiz 
29 Domingo São Jose 
30 Segunda-feira Danilo 
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O Prefeito entregou na 
manhã da terça-feira, dia 10 
de abril, o primeiro cheque 
referente ao termo de cola-

boração à Associação Amigo 
Bicho, responsável pela admi-
nistração do Canil Municipal 
de Serra Negra, localizado no 

Bairro dos Leais, para a repre-
sentante legal Daniela Apare-
cida dos Santos.

O presente termo de 
colaboração tem por objeto 
disciplinar a parceria e a for-
ma de execução dos serviços 
vinculados à saúde pública, 
referentes aos serviços téc-
nicos especializados no Ca-
nil Municipal de Serra Negra, 
conforme previsto nas cláusu-
las e anexos do edital de cha-
mamento público nº 001/2018 
e ainda, de acordo com o que 
fora estabelecido no Plano de 
Trabalho.  Com a aprovação, 
a municipalidade repassará 
R$ 36 mil à entidade durante 
o exercício de 2018, em par-
celas mensais de R$3.600,00 
(três mil e seiscentos reais), 

já sendo entregue o primeiro 
cheque na data da assinatura 
do termo. O repasse destes 
valores está condicionado ao 
atendimento das metas e dos 
resultados propostos no Plano 
de Trabalho da Associação 
Amigo Bicho.

O Prefeito de Serra Ne-
gra explicou a importância 
desse auxílio para Associação 
Amigo Bicho, “tendo em vista 
o trabalho e o zelo desenvol-
vido pela atendida na captura, 
alojamento e tratamento de 
enfermidades de cães e gatos 
em situação de rua e princi-
palmente da esterilização ci-
rúrgica desses animais; esse 
valor irá contribuir para a eli-
minação da zoonose”, salien-
tou o chefe do executivo

Prefeitura faz primeiro pagamento 
do termo de colaboração à 

Associação Amigo Bicho
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Veja os melhores momentos do 
espetáculo “Paixão de Cristo”

O Fundo Social de Solidariedade está 
recadastrando e cadastrando as famílias aten-
didas pela Campanha do Agasalho. A família 
interessada deve efetivar o cadastro para 2018 
na sede situada na Av. João Gerosa, 98, Cen-
tro, das 8h às 11h e das 13h às 16h, até o final 
de julho.

A primeira-dama e presidente do Fun-
do Social de Solidariedade destacou a impor-
tância do recadastramento e dos novos ca-
dastros. “Nós costumamos receber inúmeras 
doações e precisamos também repassá-las a 
quem necessita. É um trabalho para ajudar a 
população mais carente, porque juntos pode-
mos amenizar o desconforto”, disse a primei-
ra-dama.

Em Serra Negra, o início da Campanha 
do Agasalho 2018 dar-se-á no dia 19 de maio.

Está aberto o recadastramento e novos 
cadastros da Campanha do Agasalho 
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉ-
CIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos dois dias do mês de 
abril, do ano de dois mil e de-
zoito, com início às 19h31min, 
a Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra Ne-
gra/SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Centro 
de Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 09ª Sessão Ordi-
nária, da 02ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número regi-
mental, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida convidou 
a todos, para juntos, rezarem 
o Pai-Nosso. Após, passou-se 
ao EXPEDIENTE: onde foram 
lidas, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimidade 
(10 votos), as seguintes atas: 
1) da 08ª sessão ordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 26 
de março de 2018 e, 2) da 07ª 
sessão extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 26 de 
março de 2018. EXPEDIENTE 
DE DIVERSOS: - Ofício da As-
sociação da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Serra Negra – 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
comunicando que, como con-
vencionado na última reunião 
conjunta entre a diretoria exe-
cutiva do Hospital Santa Rosa 
de Lima com os vereadores 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, serão retomados os en-
contros mensais para fins de 

elucidação rotineira da situa-
ção do Hospital Santa Rosa de 
Lima, no que diz respeito ao 
andamento de suas atividades 
e, desta forma, como acerta-
do, deixa previamente agen-
dada as reuniões da seguinte 
maneira: 11/04/2018 – 19hrs, 
09/05/2018 – 19hrs, 13/06/2018 
– 19hrs, 11/07/2018 – 19hrs, 
08/08/2018 – 19hrs, 12/09/2018 
– 19hrs, 10/10/2018 – 19hrs, 
14/11/2018 – 19hrs, 12/12/2018 
– 19hrs. Isto posto, espera con-
tar com a presença de todos 
os vereadores, para fins de es-
treitar a relação e torná-la 
mais saudável, clara e trans-
parente, em especial sobre as 
questões financeiras e fáticas 
do Hospital, que tanto precisa 
da ajuda de toda a população. 
Atenciosamente, Renato Ca-
zotto De Santi – Provedor. - Ofí-
cio da Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa 
de Lima, encaminhando as in-
formações solicitadas através 
dos requerimentos nºs 
131/2018, 132/2018 e 133/2018, 
todos de autoria do vereador 
Ricardo Favero Fioravanti. - E-
-mail da Telefônica Brasil, em 
resposta à indicação nº 
25/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
informando que serviços de 
reparos no cabeamento tele-
fônico no Loteamento Resi-
dencial Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP, foram realizados. 
- E-mail da Telefônica Brasil, 
em resposta à indicação nº 
78/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
informando que serviços de 
reparos no cabeamento tele-
fônico no Loteamento Sol 
Nascente, Serra Negra/SP, fo-
ram realizados. - Correspon-
dências recebidas no período 
de 27 de março de 2018 a 02 
de abril de 2018, dentre elas 
os seguintes telegramas infor-
mando a liberação de verbas: 
- Telegrama do Ministério da 
Educação – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação, comunicando a libera-
ção de recursos financeiros à 
Prefeitura Municipal da Estân-
cia de Serra Negra/SP, referen-
te ao Programa QUOTA, par-

cela 002, em 09/03/2018, no 
valor de R$ 84.695,70.  PROJE-
TOS DE LEIS DE AUTORIA 
DOS VEREADORES: - Projeto 
de Lei nº 252018, de autoria 
do vereador Paulo L. Marchi 
Giannini, que denomina a Rua 
“08”, do Loteamento Estân-
cias Serra Negra, Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP, 
com o nome de RUA CARLOS 
EDUARDO RIBEIRO DE SOU-
ZA. Todos os documentos fi-
caram à disposição dos verea-
dores junto à Mesa Diretora. 
Em seguida, foi proferida à 
leitura das INDICAÇÕES: Indi-
cação nº 347/2018, 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 
passar máquina motonivela-
dora em todas as Ruas e Estra-
das Municipais do Bairro do 
Barrocão, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 348/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as Ruas e Estradas Muni-
cipais do Bairro das Tabara-
nas, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 349/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar máquina motonivela-
dora na Estrada Municipal Hil-
da Beraldi de Almeida, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
350/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as Ruas e Estradas Muni-
cipais de terra do Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 351/2018, 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 
passar máquina motonivela-
dora em todas as ruas de terra 
do Loteamento Jardim Parque 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 352/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar máquina motonivela-
dora em todas as ruas de terra 
do Loteamento Jardim Placi-
dolândia, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 353/2018, 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 
passar máquina motonivela-
dora em todas as ruas de terra 
do Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 354/2018, 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 
realizada operação tapa bura-
cos em todas as ruas do Bairro 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 355/2018, de au-
toria 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 ser 
feita a limpeza e a varrição de 
todas as ruas do Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 356/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado a 
Renascer - RCE, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de serem trocadas 
todas as lâmpadas queimadas 
e/ou faltantes nas Ruas do 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
357/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
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que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
pintadas as guias e sarjetas de 
ambos os lados, de todas as 
ruas do Bairro das Palmeiras, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
358/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
pintadas ou repintadas as fai-
xas para travessia de pedes-
tres necessárias em todas as 
ruas do Bairro das Palmeiras, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
359/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem afi-
xadas as placas de trânsito 
necessárias, inclusive infor-
mando a velocidade máxima 
para o tráfego de veículos au-
tomotores, em todas as ruas 
do Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
360/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
instaladas as placas de deno-
minação das vias públicas em 
todas as ruas do Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 361/2018, 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 construídos ou reforma-
dos os pontos de ônibus ne-
cessários do Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP, ofe-
recendo maior segurança aos 
usuários do transporte públi-
co. Indicação nº 362/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem desobstruídos e de-

sentupidos todos os bueiros 
existentes no Bairro das Pal-
meiras, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 363/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de implantar um proje-
to arborístico para embelezar 
as ruas do Bairro das Palmei-
ras, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 364/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
dedetizar todos os bueiros do 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP, pois está havendo 
infestação de animais peço-
nhentos. Indicação nº 
365/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada operação tapa buracos 
em todas as ruas do Lotea-
mento Alto das Palmeiras, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
366/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser feita a 
limpeza e a varrição de todas 
as ruas do Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 367/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades e de obras públi-
cas a serem executadas do 
município de Serra Negra, a 
formação/construção de uma 
Praça ou Área de Lazer para 
os moradores do Loteamento 
Alto das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 368/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do a Renascer - RCE, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem tro-

cadas todas as lâmpadas 
queimadas e/ou faltantes nas 
Ruas do Loteamento Alto das 
Palmeiras, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 369/2018, 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 as guias e sarje-
tas de ambos os lados, de to-
das as ruas do Loteamento 
Alto das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 370/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem pintadas ou repinta-
das as faixas para travessia de 
pedestres necessárias em to-
das as ruas do Loteamento 
Alto das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 371/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem afixadas as placas 
de trânsito necessárias, inclu-
sive informando a velocidade 
máxima para o tráfego de veí-
culos automotores, em todas 
as ruas do Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 372/2018, de au-
toria 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 instaladas as placas de 
denominação das vias públi-
cas em todas as ruas do Lote-
amento Alto das Palmeiras, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
373/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
disponibilizados mais horários 
de ônibus circular (transporte 
público municipal) aos mora-
dores do Loteamento Alto das 
Palmeiras, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 374/2018, 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 construídos ou reforma-
dos os pontos de ônibus ne-
cessários do Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/SP, 
oferecendo maior segurança 
aos usuários do transporte pú-
blico. Indicação nº 375/2018, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem desobstruídos e de-
sentupidos todos os bueiros 
existentes no Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 376/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de implantar um proje-
to arborístico para embelezar 
as ruas do Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 377/2018, de au-
toria 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 fa-
zer a dedetização em todos os 
bueiros do Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/SP, 
pois está havendo infestação 
de animais peçonhentos. Indi-
cação nº 378/2018, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
cortar o mato e podar as árvo-
res da Rua Irineu Giraldi, Bair-
ro das Posses, pois não estão 
conseguindo passar os cami-
nhões de transporte de água, 
junto com outro carro na mão 
contrária, na referida rua. O 
local transita diversos cami-
nhões de transporte de água 
mineral, pois aos redores exis-
tem várias engarrafadoras de 
água. Indicação nº 379/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 13 de abril de 2018 - Ano VIII - n.º 586
11

Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora e fazer o cor-
te e limpeza do mato no acos-
tamento da Rua Enio Caetano 
Minosso, Bairro das Posses. 
Esta rua está com muitos bu-
racos e desnivelada devido as 
chuvas. Indicação nº 380/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de realizar operação 
tapa buracos no asfalto da 
Rua Bandeirantes, Centro. A 
referida rua está completa de 
buracos, sendo que outras ad-
jacentes foram recapeadas 
recentemente. Indicação nº 
381/2018, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de arrumar o 
ponto de espera de ônibus, 
localizado na esquina da Rua 
Anézia Barbosa Tosta, Bairro 
Alto das Palmeiras. O referido 
ponto de ônibus está com ma-
deiras quebradas, sendo um 
risco aos moradores. Indica-
ção nº 383/2018, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
colocar lixeiras em todo o “ca-
minho” do Parque das Fontes, 
na Rua Deputado Romeu de 
Campos Vergal, junto com 
placas indicativas das lixeiras 
e placas educativas de “PROI-
BIDO JOGAR LIXO NO PAR-
QUE - JOGUE O LIXO NAS LI-
XEIRAS”. Indicação nº 
384/2018, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de pintar os 
referidos “postes” e o mirante 
que fazem parte do Parque 
das Fontes, na Rua Deputado 
Romeu de Campos Vergal, 
Centro. O referido parque pre-
cisa de manutenção mensal 
para receber turistas. Indica-
ção nº 385/2018, de autoria do 

vereador Edson B. O. Marque-
zini, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, juntamente com os seto-
res competentes, analisem as 
possibilidades de ser construí-
da, observando-se os requisi-
tos e critérios necessários, 
uma Rotatória no movimenta-
do e perigoso cruzamento da 
Avenida Governador Laudo 
Natel com a Rua dos Italianos, 
próximo ao Chopp 40, Centro, 
Serra Negra/SP, vez que os veí-
culos, principalmente os de 
grande porte (caminhões, ôni-
bus, etc.) estão “cortando pis-
ta”, ou seja, trafegando pela 
contramão de direção, não 
respeitando as demarcações 
de solo atualmente existentes, 
o que está gerando graves aci-
dentes. Solicito, se possível, 
que a Rotatória seja feita com 
canteiros ou algum outro dis-
positivo de trânsito que impe-
ça que os veículos passem por 
cima destes dispositivos. Indi-
cação nº 386/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizado o alargamento do 
leito carroçável da Estrada 
Municipal Basílio Silotto, Bair-
ro da Ramalhada, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 387/2018, 
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 serem realizadas 
as obras de infraestrutura ne-
cessárias para deixar/formar 
espaço suficiente para servir 
de acostamento, em ambos 
os lados da Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 388/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
cortado o mato em ambos os 
lados da Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP, vez 
que o mato está muito alto, 
atrapalhando a passagem dos 

veículos e a visão dos motoris-
tas. Indicação nº 389/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de serem colocadas lom-
badas nos trechos necessários 
e estratégicos da Estrada Mu-
nicipal Basílio Silotto, Bairro 
da Ramalhada, Serra Negra/
SP, vez que os motoristas es-
tão trafegando com seus veí-
culos em altíssima velocida-
de, aumentando o risco de 
ocorrerem acidentes. Indica-
ção nº 390/2018, 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 ser 
realizado o alargamento do 
leito carroçável da Estrada 
Municipal Basílio Silotto, Bair-
ro da Ramalhada,  Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 391/2018, 
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 realizada lim-
peza geral em toda a extensão 
da Estrada Municipal Basílio 
Silotto, Bairro da Ramalhada, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
392/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem realizadas todas as de-
marcações e sinalizações de 
solo necessárias em toda a 
extensão da Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 393/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem afixadas todas as placas e 
sinalizações de trânsito neces-
sárias, em toda a extensão da 
Estrada Municipal Basílio Silot-
to, Bairro da Ramalhada, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
394/2018, de autoria do verea-

dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizada operação tapa bura-
cos em toda a extensão da Es-
trada Municipal Basílio Silotto, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
395/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
realizado o recapeamento as-
fáltico nos trechos mais críti-
cos e cheio de buracos da Es-
trada Municipal Basílio Silotto, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
396/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de, com a 
maior urgência possível, seja 
recolocada/refeita a lombada 
que existia na Rua Santa Caro-
lina, altura do número 250, 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP, lombada esta que 
foi retirada por ocasião do 
deslizamento havido em um 
terreno próximo, consideran-
do que os motoristas estão tra-
fegando com seus veículos 
em altíssima velocidade no 
local, gerando o risco de ocor-
rerem acidentes, esclarecen-
do que no dia 27/03/2018, qua-
se houve o atropelamento de 
uma criança que brincava no 
local. Indicação nº 397/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com a 
maior urgência possível, de-
termine ao setor competente, 
no sentido de serem realiza-
dos os serviços públicos de 
corte do mato em ambos os 
lados/calçadas, bem como a 
varrição e limpeza geral de to-
das as calçadas e ruas do Lo-
teamento Jardim Gustavo, 
Serra Negra/SP, vez que a situ-
ação, no referido loteamento 
está crítica, merecendo o Po-
der Público Municipal dar 
mais atenção àquele populo-
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so loteamento. Indicação nº 
398/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com a maior urgência possí-
vel, determine ao setor com-
petente, no sentido de ser fei-
ta uma lombada na Avenida 
Professor José Laffranchi, altu-
ra do número 1100, Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP, próximo ao 
Campo de Futebol Society, vez 
que o local é muito movimen-
tado, havendo a travessia da 
referida avenida por muitos 
pedestres, inclusive crianças, 
e os motoristas estão trafegan-
do com seus veículos em altís-
sima velocidade, o que pode 
gerar graves acidentes. Para 
constar, a indicação nº 
382/2018 foi retirada por seu 
autor. Em seguida, o Exmo. Sr. 
Presidente determinou o en-
caminhamento das indica-
ções aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas ca-
bíveis. Não havendo nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFORMA-
ÇÕES: Requerimento nº 
245/2018, 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, in-
forme a esta Casa de Leis, se a 
Estrada que dá acesso ao Sítio 
São Benedito, situada no Bair-
ro da Serra, Serra Negra/SP, 
segunda entrada à esquerda, 
à partir da Rotatória “Leopol-
dino Batista de Vasconcelos”, 
é uma Estrada Municipal, ou 
seja, trata-se de Via pública, e 
se a mesma possui denomi-
nação oficial. Requeiro mais, 
caso se trate de uma Estrada 
Municipal (Via Pública), infor-
mar quais são as coordenadas 
geográficas UTM de seu início 
e término. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 246/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 

Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se a Travessa da 
“Rua 03”, ao lado da Rua Rosa 
da Costa Oliveira, Loteamento 
Estâncias de Serra Negra, 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP, possui denomina-
ção oficial e quais os melhora-
mentos nela existentes. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
247/2018, 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, in-
forme a esta Casa de Leis, 
quais benfeitorias e obras de 
infraestrutura podem ser reali-
zadas, e em qual data, na Es-
trada Municipal Basílio Silotto, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, considerando que 
na referida Estrada estão ocor-
rendo graves acidentes envol-
vendo veículos automotores, 
merecendo o Poder Público 
Municipal, em caráter de ex-
trema urgência, adotar todas 
as medidas e procedimentos 
necessários e cabíveis para 
ser evitada a ocorrência de 
novos acidentes. Requeiro 
mais, seja informado se há 
possibilidade legal, técnica e 
financeira para que a Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra 
realize o alargamento do leito 
carroçável, deixar área/espa-
ço suficiente para acostamen-
to, sinalizações aéreas e de 
solo, lombadas, placas, cortar 
o mato em ambos os lados e 
operação tapa buracos nos 
pontos necessários e estraté-
gicos da Estrada Municipal Ba-
sílio Silotto. Em caso positivo, 
informar qual a data prevista 
para a realização de cada uma 
destas melhorias, manuten-
ção e obras de infraestrutura. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
248/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
subscrito pelo vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 

Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se há previsão 
(data) para serem realizados 
os reparos necessários na pla-
ca aérea de trânsito situada na 
entrada de Serra Negra, no 
Obelisco, próximo ao Auto 
Posto Serrano, vez que a refe-
rida placa está sustentada so-
mente por 2 parafusos, sendo 
que era para ser sustentada 
por 12 parafusos, havendo o 
risco iminente de cair em 
cima de alguém ou de algum 
veículo e, também, a referida 
placa está fazendo muito ba-
rulho, atrapalhando o sossego 
dos moradores do condomí-
nio próximo. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 249/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. para que, no 
prazo regimental de 15 (quin-
ze) dias, informe a esta Casa 
de Leis, qual a data prevista 
para a realização de todos os 
reparos, manutenção e a reali-
zação das obras necessárias 
para a correta canalização das 
águas pluviais na Via Ângelo 
Zanini, Serra Negra/SP, princi-
palmente à partir da entrada 
para o Loteamento Residen-
cial Suiza Park, vez que as 
águas pluviais estão passando 
à beira da referida Via, geran-
do erosões de grandes pro-
porções, com desmorona-
mentos de grandes 
quantidades de terra, inclusi-
ve com a derrubada de poste, 
cujos desmoronamentos es-
tão afetando o leito carroçável 
e a pavimentação asfáltica da 
Via Ângelo Zanini, situação 
esta que vem se agravando 
dia a dia, comprometendo a 
passagem de veículos e pe-
destres, considerando o imi-
nente risco de ocorrerem aci-
dentes naquela via pública, 
sem contar que também está 
havendo prejuízos de grande 
monta em imóveis e residên-
cias situadas às margens da-
quela Via Pública. Ressalto 
que esta é uma solicitação 
que já foi várias vezes apre-
sentada ao Departamento de 

Estradas de Rodagem - D.E.R., 
há mais de 02 (dois) anos, e 
que necessita ser atendida o 
mais rápido possível, evitan-
do-se danos maiores e irrever-
síveis, tanto na Via Ângelo Za-
nini, nos imóveis/casas 
vizinhas e ao meio ambiente. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
250/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis, 
cópias de todas as solicitações 
e requerimentos, com as res-
pectivas respostas, solicitando 
ao Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R. os repa-
ros, manutenções e a realiza-
ção das obras necessárias 
para a correta canalização das 
águas pluviais na Via Ângelo 
Zanini, Serra Negra/SP, princi-
palmente à partir da entrada 
para o Loteamento Residen-
cial Suiza Park, vez que as 
águas pluviais estão passando 
à beira da referida Via, geran-
do erosões de grandes pro-
porções, com desmorona-
mentos de grandes 
quantidades de terra, inclusi-
ve com a derrubada de poste, 
cujos desmoronamentos es-
tão afetando o leito carroçável 
e a pavimentação asfáltica da 
Via Ângelo Zanini, situação 
esta que vem se agravando 
dia a dia, comprometendo a 
passagem dos veículos e pe-
destres, considerando o imi-
nente risco de ocorrerem aci-
dentes naquela Via Pública, 
sem contar que também es-
tão havendo prejuízos de 
grande monta em imóveis e 
residências situadas às mar-
gens daquela Via pública. Res-
salto que as providências aci-
ma relatadas são há mais de 
02 (dois) anos solicitadas ao 
D.E.R., pois necessitam ser re-
alizadas o mais rápido possí-
vel, evitando-se maiores e ir-
reversíveis, tanto na Via 
Ângelo Zanini, nos imóveis/
casas vizinhas e ao meio am-
biente. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 251/2018, de autoria 
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do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, 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, principalmente da Secre-
taria Municipal de Saúde, en-
caminhe a esta Casa de Leis, 
cópia do prontuário médico 
ou relatório completo, descre-
vendo todos os atendimentos, 
procedimentos e exames mé-
dicos realizados na rede públi-
ca de saúde, no paciente com 
problemas vasculares no pé 
(pai da Néia Carmo), caso re-
cente que foi veiculado nas 
mídias sociais, desde o início 
do seu tratamento (há mais 
ou menos 2 anos) até a data 
atual. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos).  Requeri-
mento nº 252/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o 
auxílio dos setores competen-
tes, informe a esta Casa de 
Leis, qual é a data prevista 
para ser recolocada/refeita a 
lombada que existia na Rua 
Santa Carolina, altura do nú-
mero 250, Bairro das Palmei-
ras, Serra Negra/SP, lombada 
esta que foi retirada por oca-
sião do deslizamento havido 
em um terreno próximo, con-
siderando que os motoristas 
estão trafegando com seus 
veículos em altíssima veloci-
dade no local, gerando o risco 
de ocorrerem acidentes, es-
clarecendo que no dia 
27/03/2018, quase houve o 
atropelamento de uma crian-
ça que brincava no local. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
271/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis, 
as informações abaixo solici-
tadas, todas referentes ao alu-
guel, pela Prefeitura Municipal 

de Serra Negra, do imóvel situ-
ado na Avenida Ariovaldo Via-
na, Serra Negra/SP, onde anti-
gamente funcionou a 
Churrascaria Gaúcha. 1) Des-
de que data a Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra vem alu-
gando o imóvel situado na 
Avenida Ariovaldo Viana, Ser-
ra Negra/SP, onde antigamen-
te funcionou a Churrascaria 
Gaúcha? Encaminhar cópia 
do referido contrato de alu-
guel. 2) Qual o valor mensal a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra paga a título de aluguel 
daquele imóvel? Desde que 
data é realizado o pagamento 
mensal do referido aluguel? 
Qual o valor total dos aluguéis 
do imóvel, já pago pela Prefei-
tura Municipal de Serra Negra, 
desde a data de sua locação 
até a data de 31/03/2018? 3) 
Qual a destinação ou a utiliza-
ção pública daquele imóvel 
alugado? 4) A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra realizou 
alguma reforma ou qualquer 
tipo de manutenção ou ben-
feitoria naquele imóvel aluga-
do? Em caso positivo, qual(is)? 
Encaminhar relação de todas 
as obras realizadas e os pre-
ços, inclusive dos serviços, 
efetivamente pagos pela Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra. 5) Os valores gastos com 
as eventuais reformas, manu-
tenção ou benfeitorias pagas 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra, foram ou serão 
descontados do referido alu-
guel? Porque e de que forma? 
6) No contrato de aluguel do 
referido imóvel, quem arcará 
com as despesas de água e 
luz? No caso de tal incumbên-
cia ser da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, informar qual 
o valor total com essas despe-
sas já foi pago, desde a data 
da locação do imóvel até 
31/03/2018. 7) No contrato de 
aluguel do referido imóvel, de 
quem é a incumbência de pa-
gar o IPTU? No caso de ser a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, o valor do referido im-
posto municipal será descon-
tado do valor do aluguel? Em 
caso positivo, de que forma? 
8) Outras informações e escla-
recimentos que se fizerem ne-
cessários sobre o assunto. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 

(10 votos). Após, pelo verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, foi solicitada a corre-
ção dos termos da Moção nº 
05/2018, de sua autoria, vota-
da e aprovada durante a ses-
são ordinária anterior da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra – 08ª sessão ordinária, 
realizada em 26/03/2018, para 
que nela constasse apenas, 
como homenageados, os no-
mes dos Deputados Federais 
autores do projeto de lei nº 
9468/2018.  REQUERIMENTOS 
DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
253/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelo DIA DOS CAFEICULTO-
RES, a ser comemorado em 
14 de abril de 2018. A Câmara 
Municipal de Serra Negra não 
poderia deixar passar em 
branco esta data, parabeni-
zando os cafeicultores de nos-
so município pelos relevantes 
serviços prestados em prol do 
desenvolvimento da nossa Es-
tância. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia aos cafeicultores do muni-
cípio de Serra Negra. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
254/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a POLÍCIA 
CIVIL DO MUNICÍPIO DE SER-
RA NEGRA, pelo transcurso do 
Dia em comemoração à Polí-
cia Civil, no próximo dia 21 de 
abril. A Câmara Municipal de 
Serra Negra não poderia dei-
xar passar em branco esta 
data, parabenizando os dedi-
cados integrantes da Polícia 
Civil do nosso município, pe-
los relevantes e essenciais 
serviços prestados em prol da 
Segurança Pública e do de-
senvolvimento da nossa Es-
tância. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia ao Delegado de Polícia Ci-
vil, doutor Rodrigo Cantadori, 
aos Policiais Civis, aos escri-
vães, investigadores e demais 
funcionários que integram o 
quadro de pessoal da Polícia 
Civil do Município de Serra 

Negra/SP. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 255/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelo DIA DOS CORRETORES 
DE IMÓVEIS, a ser comemora-
do em 07 de abril de 2018. A 
Câmara Municipal de Serra 
Negra não poderia deixar pas-
sar em branco esta data, para-
benizando os corretores de 
imóveis de nosso município 
pelos relevantes serviços pres-
tados em prol do desenvolvi-
mento da nossa Estância. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
corretores de imóveis do mu-
nicípio de Serra Negra. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
256/2018, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a realiza-
ção do belíssimo CAMPEONA-
TO DE FUTEBOL AMADOR DE 
SERRA NEGRA 2017, com o 
jogo final realizado em 11 de 
março de 2018, sagrando-se 
campeão o “São João Men-
gueles Bar” e vice-campeão o 
“Paulista”. Foram também 
premiados no disputado cam-
peonato: Goleiro Menos Vaza-
do - William Donisete Muniz 
Câncio Rodrigues (Equipe 
Paulista); Artilheiro - Lucas Ri-
cardo Bastos (13 gols) (Equipe 
Juventude Serrana); Melhor 
Jogador - Lucas Ricardo Bas-
tos (13 gols) (Equipe Juventu-
de Serrana); Gilmar Pinheiro - 
recebeu uma medalha em 
agradecimento por seu rele-
vante trabalho realizado du-
rante a competição e; José 
Eduardo Padula -  recebeu 
uma medalha em agradeci-
mento por seu relevante tra-
balho durante a competição. 
A entrega definitiva das pre-
miações foi realizada durante 
evento promovido pela Secre-
taria Municipal de Esportes, 
bancado por patrocinadores, 
no Salão de Convenções do 
Firenze Hotel Serra Negra, que 
contou com as ilustres presen-
ças do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal - Dr. Sidney 
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Antonio Ferraresso, do Secre-
tário Municipal de Esportes - 
Danilo Cardoso Mainente, de-
mais Secretarias Municipais, 
representante da arbitragem e 
demais autoridades. Parabéns 
pelo excelente Campeonato 
que com toda a certeza, foi 
coroado de pleno êxito! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal - Dr. Sidney Antonio 
Ferraresso, do Secretário Mu-
nicipal de Esportes - Danilo 
Cardoso Mainente, à Equipe 
Campeã: São João Mengueles 
Bar, à Equipe Vice-Campeã: 
Paulista, extensivo a todas as 
equipes que brilhantemente 
competiram neste Campeo-
nato, bem como aos desta-
ques da competição. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
257/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a jovem 
MAITÊ FAZOLIM, que formou-
-se no curso de Direito em 
Março/2018 pela Universidade 
São Francisco - USF - Bragan-
ça Paulista. A formanda tem 
sempre demonstrado muita 
disciplina e determinação nos 
estudos, motivo pelo qual me-
rece ser aplaudida. Traz muita 
alegria ver que o esforço e o 
trabalho alavancaram o pro-
gresso pessoal. Certamente a 
jovem Bacharel Maitê Fazolim 
é um exemplo a ser seguido, 
tendo em vista sua trajetória 
de luta, trabalho, coragem e 
determinação. Parabéns à Ba-
charel e desejo que sua car-
reira profissional seja pautada 
pela dedicação e empenho, 
trazendo-lhe muitas alegrias, 
satisfações e realizações. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada e aos seus pais. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
258/2018, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o casal 
MARILENA LOPES e ÉLCIO 
LOPES, que juntando o tempo 

do início do namoro 
(19/03/1973) com o tempo de 
casados, comemoraram 45 
anos juntos no mês de mar-
ço/2018. Que Deus continue a 
abençoar o casal! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 259/2018, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os proprietários do 
Estabelecimento “BARATO 
EXPRESS”, recentemente 
inaugurado na Avenida João 
Gerosa, número 369, Centro, 
Serra Negra/SP, oferecendo 
grande variedade de produtos 
alimentícios e de mercearia, 
todos de muita qualidade, tra-
tando-se de uma nova e exce-
lente opção para a população 
realizar suas compras. Para-
béns pelo trabalho e investi-
mentos realizados no municí-
pio de Serra Negra/SP! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
proprietários do Barato Ex-
press - Antonio Menegatti So-
brinho e Rafael Menegatti. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
260/2018, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o compe-
tente e dedicado senhor JOSÉ 
ROBERTO ZEM - GERENTE 
EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DE INTE-
RESSE TURÍSTICO DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO - AMITESP, 
pelos relevantes e imprescin-
díveis trabalhos realizados, 
contribuindo imensamente 
com o fomento e o progresso 
do Turismo na Estância de 
Serra Negra e em todos os 
municípios que integram o 
Circuito das Águas Paulista. 
Parabéns pelo excelente tra-
balho realizado! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao homena-
geado, AMITESP, ao Consórcio 
Intermunicipal do Circuito das 
Águas Paulista e aos Municí-
pios (Poderes Executivo e Le-

gislativo) que integram o Cir-
cuito das Águas Paulista. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
261/2018, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o dedica-
do e experiente fotógrafo 
EDUARDO L. S. LOPES - 
“DUDU LOPES”, pelo mereci-
do prêmio recebido da TBC 
Awards, em reconhecimento 
aos excelentes trabalhos foto-
gráficos realizados e pelos in-
críveis resultados no treina-
mento Vitamina V. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao homena-
geado e aos seus familiares. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
262/2018, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o PODER 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE 
SERRA NEGRA, EM NOME 
DOS JUÍZES JULIANA MARIA 
FINATI E CARLOS EDUARDO 
SILOS DE ARAÚJO E DO EMI-
NENTE DESEMBARGADOR RI-
CARDO CARDOSO DE MELLO 
TUCUNDUVA, BEM COMO 
PARA COM O MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, ATRAVÉS DA PROMO-
TORIA DE JUSTIÇA DE SERRA 
NEGRA, EM NOME DO PRO-
MOTOR LEONARDO CARVA-
LHO BORTOLAÇO, por terem 
viabilizado a doação de dois 
veículos viaturas para a Guar-
da Civil Municipal de Serra Ne-
gra. Com certeza o Poder Judi-
ciário e o Ministério Público 
merecem os cumprimentos 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra pelos relevantes servi-
ços prestados à população e 
ao município de Serra Negra, 
que nos enchem de orgulho e 
exemplos. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos homenageados, 
bem como ciência ao Prefeito 
Municipal de Serra Negra e ao 
Comandante da Guarda Civil 
Municipal. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 263/2018, de 

autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os irmãos RAFAEL 
COVIELLO e RENAN CO-
VIELLO que produzem em 
Serra Negra/SP a cerveja arte-
sanal “Molise Beer”, que vem 
sendo destaque entre os ser-
ranegrenses e turistas. As re-
ceitas são desenvolvidas pe-
los dois irmãos e são 
elaboradas com muito cari-
nho e cuidado, resultando em 
cervejas diferenciadas entre 
os existentes neste concorrido 
mercado de cervejas artesa-
nais. Parabenizo também à 
Família Coviello que está cola-
borando grandemente com a 
divulgação dos pontos turísti-
cos de Serra Negra/SP, pois a 
cada nova cerveja é apresen-
tado, em seu rótulo, um local 
turístico de nossa Estância, 
sendo que a primeira cerveja 
a ser lançada é a Molise Beer 
“Coreto”, onde relembra o lo-
cal de apresentações musi-
cais, artísticas e política que 
antigamente ficava na Praça 
João Zelante, Centro, Serra 
Negra/SP. Parabéns pela ini-
ciativa de produzirem ótimas 
cervejas artesanais e por cola-
borarem com a divulgação tu-
rística da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos ir-
mãos Rafael Coviello e Renan 
Coviello, extensivo a seu pai, 
Oscar Roberto Coviello e aos 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
264/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o compe-
tente e dedicado profissional 
LEANDRO AUGUSTO DE GO-
DOY - “LEANDRO TORNEI-
RO”, que se tornou um youtu-
ber serranegrense de muito 
sucesso, atingindo no mês de 
março/2018 a incrível e honro-
sa marca de 90 mil inscritos 
em seu canal, atualmente 
com a média diária de 400 a 
500 novas inscrições, de modo 
que os seus 405 vídeos posta-
dos já foram visualizados 10 
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milhões de vezes. Há entre os 
seus vídeos alguns são utiliza-
dos em cursos de formação, 
como o ocorrido no SENAI/
IFIEMG - Araguari e uma Uni-
versidade também em Minas 
Gerais. Parabéns pelo sucesso 
e pela didática com a qual 
passa os seus ensinamentos, 
sendo um orgulho para o mu-
nicípio de Serra Negra/SP. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ho-
menageado e a seus familia-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 265/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a inauguração do 
MY PETS BANHO E TOSA na 
Rua dos Expedicionários, Cen-
tro, Serra Negra/SP, em um lo-
cal muito bem montado e es-
truturado para atender muito 
bem os Pets. Desejo muito su-
cesso nesta nova empreitada, 
parabenizando também pelos 
investimentos financeiros rea-
lizados no município de Serra 
Negra/SP. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência aos proprietários do 
My Pets Banho e Tosa. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
266/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a inaugu-
ração do STUDIO DE BELEZA 
MARIA BONITA, na Rua Anto-
nio Novaes, Serra Negra/SP, 
em um amplo espaço, muito 
bem montado e estruturado 
para atender toda a sua vasta 
clientela. Parabéns pela inicia-
tiva, desejando muito sucesso 
nesta nova e promissora em-
preitada, parabenizando tam-
bém pelos investimentos em-
pregados no Município de 
Serra Negra/SP, gerando em-
pregos e rendas para a popu-
lação. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia a proprietária do Studio de 
Beleza Maria Bonita, Letícia 
Artuzo, extensivo a todos que 
direta ou indiretamente cola-
boraram na concretização 
deste sonho. Posto em discus-

são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 267/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a inauguração da 
LOJA PRIME LINE, na Rua Co-
ronel Pedro Penteado, Centro, 
Serra Negra/SP, em um ponto 
estratégico e muito bem mon-
tado e estruturado para aten-
der e agradar aos seus clien-
tes. Parabéns pela iniciativa e 
pelos investimentos emprega-
dos no Município de Serra Ne-
gra/SP. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia aos proprietários da Loja 
Prime Line, Nivaldo Bertolini e 
Cosmo Fedel, extensivo a to-
dos os seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
268/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com to-
dos os organizadores e artistas 
pelo excelente trabalho reali-
zado para a brilhante apresen-
tação da ENCENAÇÃO DA PAI-
XÃO DE CRISTO NO 
MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA, encenada durante a Sex-
ta-Feira da Paixão, dia 
30/03/2018, pelas ruas centrais 
da nossa cidade. A Produção 
foi da Cia de Arte com Alegria, 
com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra e da Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra. O espetáculo contou com 
aproximadamente 100 pesso-
as, envolvidas na produção 
entre atores e colaboradores 
no projeto como voluntários. 
Parabéns pelo excelente tra-
balho e encenação apresenta-
da, que foi um sucesso! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
269/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Luiz Fernando de Vasconce-
los. Requerimento nº 

270/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Ennio de Oliveira. 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. 
ORADORES: usou da palavra o 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito como 
Orador no Grande Expedien-
te, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os 
vereadores Edson B. O. Mar-
quezini, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação dos projetos constantes 
da pauta. I – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
24/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que insti-
tui o Sistema Municipal de En-
sino e dá outras providências. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabora-
dos pelas seguintes Comis-
sões: a) de Justiça e Redação, 
b) de Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Edu-
cação, Esporte e Turismo e, c) 
de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). II – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
16/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que institui o dia 22 de março 
como o “Dia Municipal da 
Água” e dá outras providên-
cias. Primeiramente foi profe-
rida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Re-
dação, b) de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultu-
ra, Educação, Esporte e Turis-

mo e, c) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão e 
votação, foi rejeitado por 
maioria de votos (06x04). Em 
questão de ordem, foi solicita-
da a votação nominal, que fi-
cou assim consignada: Verea-
dores que rejeitaram o projeto 
de lei nº 16/2017, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Paulo Sérgio 
Osti, que institui o dia 22 de 
março como o “Dia Municipal 
da Água” e dá outras provi-
dências: Edson B. O. Marque-
zini, José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio, Paulo 
L. Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto e Wagner da 
Silva Del Buono. Vereadores 
que aprovaram o projeto de 
lei nº 16/2017, de autoria dos 
vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião 
de Almeida e Paulo Sérgio 
Osti, que institui o dia 22 de 
março como o “Dia Municipal 
da Água” e dá outras provi-
dências: Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Paulo Sérgio Osti, Ri-
cardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Almei-
da. III – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei complemen-
tar nº 07/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que assegura à Guarda Civil 
Municipal de Serra Negra a 
utilização da denominação de 
Polícia Municipal de Serra Ne-
gra e dá outras providências. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos parece-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). IV – 
2ª Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 17/2018, de auto-
ria do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que dispõe 
sobre a instituição do Progra-
ma “Adote um Ponto de Ôni-
bus” no Município de Serra 
Negra/SP e dá outras provi-
dências. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos).  
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os verea-
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dores Leonel Franco Atanázio, 
Wagner da Silva Del Buono, 
Roberto Sebastião de Almei-
da, Edson B. O. Marquezini, 
Ricardo Favero Fioravanti, Fe-
lipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, Paulo Sérgio Osti e Renato 
Pinto Giachetto. Não havendo 
mais nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais e 

nada mais havendo a ser trata-
do nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou os 
senhores vereadores para a 
sessão extraordinária que será 
realizada logo após o término 
desta sessão ordinária, decla-
rando-a encerrada às 
21h21min. Para constar eu, (a) 

vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, em 
conformidade com o parágra-

fo 2º, do artigo 118-A, do Regi-
mento Interno da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. -x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos dois dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoi-
to, com início às 21h22min, a Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, realizou em sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a Presidência do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, e secretariando os trabalhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secretário da Mesa Diretora, sua 08ª Sessão 
Extraordinária, da 02ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Edson B. O. Marquezini, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Aparecido Orlandi, Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Paulo Leopoldo Marchi Giannini, Paulo Sér-
gio Osti, Renato Pinto Giachetto, Ricardo Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wagner da Silva Del Buono. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão extraordinária, passou-se imediatamente 
à ORDEM DO DIA, na qual foi deliberado o seguinte projeto: I – 2ª 
Discussão e votação do projeto de lei nº 24/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que institui o Sistema Municipal de Ensino e dá 
outras providências. Em se tratando de segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos pareceres. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimidade (10 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser deliberado na Ordem do Dia, nenhum ve-
reador inscrito nas Explicações Pessoais e nada mais havendo a ser 
tratado nesta sessão, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada no dia 09 de abril de 2018, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando encerrada a presente sessão extraordiná-
ria às 21h29min. Para constar eu, (a) vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, Secretário da Mesa Diretora, mandei lavrar esta ata, que conferi 
e achei conforme, ficando facultada a assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a íntegra desta sessão encontra-se re-
gistrada em áudio e vídeo que, em conformidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Regimento Interno da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra, possuem valor oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-.

DECRETO LEGISLATIVO
 nº 364, DE 2018

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018
Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra 
Negra

(Concede licença do cargo ao Prefeito Municipal e dá 
outras providências)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Direto-
ra promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedida licença ao Sr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, autorizando-o a afastar-se do cargo de 
Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no período 
compreendido entre 16 de abril de 2018 a 30 de abril de 
2018, nos termos dos artigos 33, V e 91, V, todos da Lei 
Orgânica do Município de Serra Negra, em conformida-
de com o ofício nº 176/2018 da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra.

Art. 2º Durante o período de licença de que trata o arti-
go anterior, o cargo de Prefeito Municipal será exercício 
pelo Vice-Prefeito, Sr. RODRIGO PELLEGRINI MAGALDI, 
nos termos do artigo 109, I, da Lei Orgânica do Municí-
pio, fazendo jus aos direitos, obrigações e vantagens do 
respectivo cargo.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação.

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

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, 10 de abril de 2018.

Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

ATA DE PREGÃO - CMSN
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE 

SAÚDE, COM O REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANS, PARA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA E A SEUS DEPENDENTES”Aos 
05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018 – ÀS 14H00MIN, na sala 
de Reuniões/Licitações da Câmara Municipal da Estância de Serra 
Negra/SP, reuniram-se o Pregoeiro, Comissão de Licitações e a Equi-
pe de Apoio, para proceder à abertura dos envelopes “DOCUMEN-
TOS” e “PROPOSTAS” referentes ao certame em epígrafe (Pregão 
Presencial nº 01/2018 da Câmara Municipal de Serra Negra – “Plano 
de Saúde”). No horário previsto para iniciar a sessão, NÃO compa-
receu NENHUMA empresa para participar do certame. Desta forma, 
foi aguardado na Sala de Reuniões/Licitações pelo período de 30 
(TRINTA) minutos, porém não compareceu NENHUM interessado. 
Diante do exposto, foi declarada a presente licitação - Pregão 01/2018 
CMSN – Plano de Saúde - como “DESERTO”. Informamos também, 
que o presente processo será encaminhado ao Exmo. Sr. Presiden-
te da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra para ciência do 
ocorrido e a adoção dos procedimentos que entender necessários. 
Nada mais. 

Pregoeiro, Comissão de Licitações e Equipe de Apoio
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EDITAL  DE CONVOCAÇÃO N° 001/2018

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 31º ao 36º.  Convoca  eleição  para compor o novo cole-
giado do CMSSN  para o biênio 2018 -2020  . 
 
CONVOCA:
Art. 1° - Os Representantes das Entidades de Usuários da Saú-
de – SUS ,   os Representantes dos Trabalhadores da área da 
Saúde no âmbito municipal – setor privado,  para  ELEIÇÃO 
dos Representantes da Sociedade Civil no Conselho Munici-
pal de Saúde de Serra Negra, titulares e suplentes, para a ges-
tão 2018- 2020, a se realizar na forma estabelecida por este 
Edital em 
Dia  15  de  Maio de 2018,   às  18:00 horas
Local : Sede do Conselho – Secretaria Municipal de Saúde       
       Rua  Cap. José Bruschini  nº 107  Centro –Serra Negra
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, 03 de abril de 2018.
Elisabete Cordeiro
Presidente do CMSSN Serra Negra 

REGULAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DE  USUÁRIOS  E DE TRABALHADORES DA ÁREA 
DE SAÚDE DA SOCIEDADE CIVIL, PARA COMPOR O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE SERRA NEGRA, NO MANDA-
TO 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; 
  1  (um) representante das Entidades de Usuários e 
  1 (um) representante das Entidades de trabalhadores da 
Saúde. 
 
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 manda-
to de 2018-2020, sendo :  
   - 06 (seis) Representantes Titulares e Suplentes de  Entida-
des  de Usuários  e  
   - 01 (um) Representante Titular e Suplente de Trabalhado-
res da Saúde Privada.

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 (usuá-
rios e trabalhadores da área de saúde) aclamando os mais 
votados como titulares e na sequencia seus suplentes.  
V – Redigir a ata de eleição com listagem completa dos elei-
tos para compor o decreto de nomeação  e posse do novo 
colegiado.
Art. 3º - Para melhor visualização do processo destaca-se o 
seguinte Cronograma:

DATA EVENTOS

     13/04/2018
Publicação do Edital de Convocação de Eleição 
de Membros da Sociedade Civil que compõe o 

CMSaude de Serra Negra;

De 16 a 
30/04/2018

Recebimento das Inscrições ( conf.modelo anexo) 
na sede  

          Sala do Conselho / Secretaria M. Saúde -  
Rua Cap. José Bruschini ,  nº 107  - Centro – Serra 

Negra

De 02 a 
04/05/2018 

Análises das Inscrições com possíveis 
readequações;

De 07 a 
11/05/2018 

Recebimento e Respostas a eventuais  recursos;

   14/05/2018 Orientações gerais aos candidatos e interessados;

    15/05/2018 
18h:00-  ELEIÇÕES dos Segmentos da Sociedade 

Civil;

01/06/2018
Publicação da ata de eleição e Decreto de 

Nomeação com todos os membros do  novo 
Colegiado do CMSSN.

12/06/2018
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 será de 12 membros distribuídos da seguinte for-
ma: 
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;

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA- SP
CMSSN- criado pela Lei Municipal 1.853/1992 e reestruturado pela 

Lei 3.364/2010
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01 representante da Secretaria Municipal de Finanças;
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.-  a ser eleito em fórum especial da So-
ciedade Civil em 15/05/2018

III – 06 (seis) Representantes de Entidades de Usuários – a 
serem eleitos também em fórum especial da Sociedade Civil  
em 15/05/2018 – a saber:
01 representante da Organização  Pastoral da Criança;
03 representantes locais de Unidades Básicas de Saúde e/ou 
Associações Comunitárias;
01 representante da Soc.Civil do Conselho Municipal da Pes-
soa Idosa ;
 01 representante de Associações ou Grupos de Portadores 
de Patologias.
Art. 5º - As Entidades representativas dos Usuários e Prestado-
res de Serviços deverão preencher o Requerimento de Inscri-
ção (cf. modelo anexo) para habilitar ao pleito, indicando  o 
seu representante Titular e respectivo suplente no período de 
16 a 30 de abril  de 2018.
§ 1° - As Entidades deverão indicar representantes que inte-
ressam pelas causas e questões de saúde pública,  devendo 
assinalar  no citado requerimento o carimbo da Entidade as-
sinado pelo representante legal.
§ 2° - Os Usuários e Trabalhadores da Saúde deverão mani-
festar seu interesse e preencher  o requerimento  apropriado 
na sede da Secretaria Municipal de Saúde no período de 16 a 
30 de abril  de 2018.
 § 3° - Todas as Entidades , Usuários e Trabalhadores da área 
de Saúde devidamente habilitadas são votantes e elegíveis.

SEÇÃO III– DO PROCESSO DE ESCOLHA
Art. 6° - O processo de escolha se dará na data de 15/05/2018 
- Terça-feira  
às 18h:00 horas, na Sala do  Conselho - da Secretaria  Muni-
cipal de Saúde                                              perante a Comissão 
Organizadora, através da aclamação de votos, sendo os re-
presentantes escolhidos por maioria simples. 
§ 1° - As vagas para compor a representação da Sociedade Ci-
vil no Conselho Municipal de  Saúde – CMSSN  serão no total 
de sete  (07) membros titulares e sete (07) membros suplen-
tes  sendo 06 (seis) Titulares e Suplentes representantes  de  
Entidades  de Usuários ,  a saber:

 Representante da Organização   Pastoral da Criança;
      03 Representantes locais de Unidades Básicas de Saúde 
e/ou Associações  
               Comunitárias;
 Representante da Soc. Civil do Conselho Municipal da Pes-
soa Idosa;
  Representante de Associações ou Grupos de Portadores de 
Patologias e
               
       01 (um) Representante Titular e Suplente de Trabalhado-
res  prestadores de serviços  
        filantrópicos contratados pelo SUS. 

a serem escolhidos neste Fórum , sob a fiscalização da co-
missão organizadora.

§ 2° -  Serão considerados escolhidos:
I – Como titulares, os mais votados em cada categoria de re-
presentação;
II – Como suplentes, os mais votados após titulares da cate-
goria de representação, subseqüente;
III – O suplente exercerá, exclusivamente, a suplência do titu-
lar na mesma categoria da representação;
§ 3º – Após  eleição,  a Comissão Organizadora lavrará Ata, 
comunicando  a relação dos eleitos  ao Gabinete do Prefeito 
para formalização do Decreto de Nomeação do novo Cole-
giado do CMSSN, cuja  publicação no Diário Oficial do Muni-
cípio deverá ocorrer no prazo  máximo de 20 (vinte ) dias.

SEÇÃO IV – DA POSSE
Art. 7° - A posse dos representantes eleitos da sociedade civil 
para o Conselho Municipal de Saúde  -  CMSSN  dar-se-á co-
letivamente com os representantes da área governamental, 
após a regulamentação através de Decreto de nomeação 
pelo Senhor Prefeito  Municipal.
SEÇÃO V – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8° - A Secretaria Municipal de Saúde – SMS   acompanha-
rá todo o processo de escolha, cabendo-lhe também, recur-
sos e pedido de impugnação, caso julguem necessário.
Art. 9° - Em caso de não preenchimento das vagas,  será con-
vocado  novo  processo  de  escolha  de  forma  a  garantir, 
no  mínimo,  o  titular  e primeiro suplente. 

Art. 10° - Os casos omissos neste regulamento serão decidi-
dos pela Comissão Organizadora.

Elisabete Cordeiro
Presidente do CMSSN Serra Negra 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA – CMS-
SN

Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil do CMSSN  –
Biênio 2018/ 2020

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE USUÁRIOS DE SAÚDE 
-SUS

À Comissão Eleitoral 
De acordo com o Edital CMSSN  nº 001/2018, a Organização 
de Usuários de
Saúde do SUS     ________________________________________
__________________,vem requerer habilitação para concorrer 
às eleições da Sociedade Civil deste Conselho, para o biênio 
2018 - 2020  na condição de: 
       (   ) Candidata e eleitora                                                   (   ) 
Somente como eleitora 
Apresenta seu Representante Titular e respectivo suplente 
para o pleito: 
Nome do Representante Titular________________________
RG: ___________________   CPF:___________________________
Celular: _________________Telefone fixo:__________________ 
E-mail:  _______________________________________________
 
Nome  do Suplente: _____________________________________ 
RG: _____________________     CPF:________________________ 
Celular: _______________  Telefone fixo __________________  
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E-mail:   _______________________________________________
Responsabilizamo-nos por este requerimento, documenta-
ção anexa e veracidade das declarações. 
Serra Negra, _____ de ____________de 2018

__________________________________________ 
Representante da Organização de Usuários do SUS 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA – CMS-
SN

Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil do CMSSN  –
Biênio 2018/ 2020

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
REPRESENTANTES DE TRABALHADORES/PRESTADORES DE 
SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE –SUS- SETOR PRIVADO

À Comissão Eleitoral ,
   De acordo com o Edital CMSSN  nº 001/2018, a Representa-
ção de Trabalhadores da
Área de Saúde do SUS –Setor Privado     _________________
_____________________  vem requerer habilitação para con-
correr às eleições da Sociedade Civil deste Conselho, para o 

biênio 2018 - 2020  na condição de: 
       (   ) Candidata e eleitora                                                   (   ) 
Somente como eleitora 
Apresenta seu Representante Titular e respectivo suplente 
para o pleito: 
Nome do Representante Titular___________________________
RG: _____________________   CPF:_________________________
Celular: __________________Telefone fixo:__________________ 
E-mail:  ________________________________________________
 
Nome  do Suplente: _____________________________________
RG: _____________________     CPF:________________________ 
Celular: ________________  Telefone fixo __________________  
E-mail:   _______________________________________________

Responsabilizamo-nos por este requerimento, documenta-
ção anexa e veracidade das declarações. 

Serra Negra, _____ de ____________de 2018

 _____________________________________________________ 
Representante da Organização de Trabalhadores da Saúde 
-SUS 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
66/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2018. RATIFICO o ato 
da Senhora Secretaria de Educação, que dispensou a licitação, 
com fundamento no artigo 24, Inciso IV da Lei de Licitação n° 
8.666/93, a favor do favorecido LLBS TRANSPORTES EIRELI, 
para Prestação de serviços de transporte escolar. 13 de Abril de 
2018. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito Municipal. EXTRATO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
66/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2018. CONTRATANTE 
– PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA. CONTRATADA – LLBS TRANSPORTES EIRELI. 
OBJETO – Prestação de serviços de transporte escolar. VIGEN-
CIA: Até 05 de julho de 2018 - 58 dias letivos. VALOR TOTAL: 
R$ 30.928,50. BASE LEGAL: artigo 24, Inciso IV da Lei de Licita-
ção n° 8.666/93. 13 de Abril de 2018. Sidney Antonio Ferraresso. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 042/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
DIVERSOS TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS. DATA: 
02/05/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2018. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DI-
VERSAS BATERIAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 
DATA: 02/05/2018 – 14H00M. Edital completo deverá ser retira-
do gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura 
da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. 
Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, 
devendo o interessado trazer sua mídia específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 13 de Abril de 2018. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 008/2018. OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPA-
DAS LED EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE 
SERRA NEGRA. DATA: 08/05/2018 – 14H00M. A visita técnica é 
FACULTATIVA. Agendamento por telefone (19) 3892-9619 (SM. 
Obras). CADASTRO: Para participar, os interessados deverão 
ser cadastrados nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro 
até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 
22 §2o da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado 
gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura 
da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. 
Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, 
devendo o interessado trazer sua mídia específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 13 de Abril de 2018. Dr 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
035/2018 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 10/04/2018 – GIULIA-
NA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 
43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 
7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos 
praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HO-
MOLOGO o pregão em tela ao licitante: MBR COMERCIO DE 
MATERIAIS LTDA ME. ITENS: 02, 03, 07, 08, 09, 10. VALOR TO-
TAL: R$ 50.661,00. Serra Negra, 13 de Abril de 2018. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
010/2018 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, 
COM EXCLUSIVIDADE, DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE 

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ATIVOS, APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS) E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. Torna se publico 
e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 11/04/2018 – GIULIANA MIT-
TESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. 
VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V 
da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos pratica-
dos pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO 
o pregão em tela ao licitante: BANCO BRADESCO S.A. ITEM: 
01. VALOR TOTAL: R$ 1.161.000,00. Serra Negra, 13 de Abril de 
2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
036/2018 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS. Torna se publico e para conhecimen-
to dos interessados que o Pregão acima mencionado foi AD-
JUDICADO em 12/04/2018 – GIULIANA MITTESTAINER VICEN-
TE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal 
n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Prego-
eira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela 
aos licitantes: S.J. COMERCIAL LTDA. ITENS: 11, 34. VALOR 
TOTAL: R$ 493,20. NASAD LIMP COMERCIAL LTDA ME. ITEM: 
30. VALOR TOTAL: R$ 130,00. MARIA LUIZA DE SOUZA MA-
ZZOLINI ME. ITEM: 05. VALOR TOTAL: R$ 1.598,00. PAPA’S CO-
MERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI EPP. ITENS: 
16, 28, 29, 37. VALOR TOTAL: R$ 2.416,08. RIVALDO VALERIO 
NETO EPP. ITENS: 06, 19, 21, 24. VALOR TOTAL: R$ 1.470,40. 
MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI EPP. ITENS: 01, 
03, 04, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 33, 35, 36. VALOR TOTAL: R$ 
23.619,42. Serra Negra, 13 de Abril de 2018. Dr. SIDNEY ANTO-
NIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ANA VALERIA TONELOTTO EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA 
AS UNIDADES DE SAÚDE.
VALOR: R$ 7.351,21.
DATA: 06/04/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – JOÃO HENRIQUE RAMALHO.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA 
AS UNIDADES DE SAÚDE.
VALOR: R$ 8.453,30.
DATA: 06/04/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ELSIO MATTHIESEN LEISTER.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE PASTILHAS E 
LONAS DE FREIO.
VALOR: R$ 8.437,06.
DATA: 06/04/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2018

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – NASAD LIMP COMERCIAL LTDA ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS 
PARA O PROJETO CASA DIA.
VALOR: R$ 644,00.
DATA: 06/04/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS 
PARA O PROJETO CASA DIA.
VALOR: R$ 9.545,60.
DATA: 06/04/2018

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 020/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – RENASCER CONSTRUÇÕES ELETRICAS EIRE-
LI.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO 
DO EFETIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE EM POS-
TES DA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, NESTE MU-
NICÍPIO.
PRAZO: ATÉ 31/03/2018.
DATA: 02/01/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DAYSE BENJAMIN 70285527720.
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO E 
SELEÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCA-
ÇÃO E CULTURA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
- SP. (ARTESANATO).
VALOR: R$ 10.480,00.
DATA: 05/04/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SILVIA HELENA GONÇALVES DOS REIS SAN-
TOS.
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO E 
SELEÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCA-
ÇÃO E CULTURA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
- SP. (CUIDADOR DE IDOSO).
VALOR: R$ 2.160,00.
DATA: 05/04/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ANA MARIA ORAGGIO DE MORAES 
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10271230827.
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO E 
SELEÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCA-
ÇÃO E CULTURA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
- SP. (AUXILIAR DE PADEIRO).
VALOR: R$ 3.240,00.
DATA: 04/04/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ANA MARIA ORAGGIO DE MORAES 
10271230827.
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO E 
SELEÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIOEDUCATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÚDE, EDUCA-
ÇÃO E CULTURA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
- SP. (AUXILIAR DE CONFEITEIRO).
VALOR: R$ 2.160,00.
DATA: 04/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 63
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: FABIOLA 
LOPES RAGUSA 34472715821.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 70
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: ROGE-
RIO BUENO CONTI 24971721886.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 65
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: EVAN-
DRO CESAR LEBET SCALVI 21420917846.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 64
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: EVAN-
DRO CESAR LEBET SCALVI 21420917846.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 68
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: SEGIO 
LIMA BOCCATO ROSCHIOTTO ME.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 67
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: EVAN-
DRO CESAR LEBET SCALVI 21420917846.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 66
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: EVAN-
DRO CESAR LEBET SCALVI 21420917846.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 69
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: SEGIO 
LIMA BOCCATO ROSCHIOTTO ME.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONTRATO N° 71
Fica retificado a identificação da CONTRATADA para: ROGE-
RIO BUENO CONTI 24971721886.
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no 
referido contrato.
DATA: 03/04/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 188
PROCESSO 113/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
Aos 15 dias do mês de SETEMBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2017, 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: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA  
CNPJ nº: 04.851.958/0001-47 
Endereço: R JOAO ERBETA,  277, JARDIM PRIMAVERA, SANTA 
RITA DO PASSA QUATRO – SP, 13.670-000
Telefone: (19) 3584-4400  
Representada por: MARIA CELIA BRITO – 020.273.178-21 
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Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

07 360 COM BISOPROLOL 2,5MG GENERICO 1,42 511,20

08 720 COM BISOPROLOL 5MG GENERICO 1,56 1.123,20

10 360 COM CANDESARTANA + 
HIDROCLORITIAZIDA 16+12.5MG 

GENERICO 1,13 406,80

11 360 COM CANDERSARTANA 16MG GENERICO 1,09 392,40 

14 1.080 CPS CITIDINA+URIDINA + 
HIDROXOCOBALAMINA 2,5

ETNA 1,625 1.755,00

19 96 COM COLECALCIFEROL (VITAMINA 
D3) 7.000UI 

DPREV 2,56 245,76

28 720 COM DULOXETINA 30MG GENERICO 1,90 1.368,00

34 336 COM EZETIMIBA + SINVASTATINA 
10+20MG 

GENERICO 1,61 540,96

35 360 COM EZETIMIBA 10MG GENERICO 0,84 302,40 

43 72 FR-AM INSULINA GLARGINA 100UI/ML 
SOL INJ 10ML 

LANTUS 298,65 21.502,80

44 200 REF INSULINA GLARGINA 100UI/ML 
SOL INJ 

LANTUS 
SOLOSTAR

106,25 21.250,00

65 720 COM NEVRIX NEVRIX 1,80 1.296,00

66 360 COM NITREDIPINO 10MG GENERICO 0,58 208,80

67 360 COM OLMESARTANA + 
HIDROCLOROTIAZIDA 

20+12,5MG

GENERICO 0,91 327,60

68 60 FR OXCARBAZEPINA 6% 
SUSPENSÃO ORAL 100ML

GENERICO 26,25 1.575,00

69 2.520 COM OXCARBAMAZEPINA 600MG GENERICO 1,39 3.502,80

95 720 COM VALSARTANA 160MG GENERICO 1,00 720,00

96 720 COM VALSARTANA 320MG GENERICO 1,13 813,60

TOTAL 57.842,32

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. 068/2017, 
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$ 57.842,32.
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, 15 de SETEMBRO de 
2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICI-
PAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA MARIA CELIA BRITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 187
PROCESSO 113/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 15 dias do mês de SETEMBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2017, 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: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA  
CNPJ nº 65.817.900/0001-71   
Endereço: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1105, VILA 
GROSSKLAUSS, LEME – SP, 13.617-400 
Telefone: (19) 3573-7300  
Representada por: EROS CARRARO – 22.370.122-1 

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

78 2.352 COM RIVAROXABANA 20MG BAYER 6,84 16.099,44

79 336 COM RIVAROXABANA 15MG BAYER 6,84 2.299,92 

TOTAL 18.399,36 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
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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. 068/2017, 
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$ 18.399,36.

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, 15 de SETEMBRO de 2017.

_____________________________________
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA

_____________________________________
P/ DETENTORA(S)
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 
EROS CARRARO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 190

PROCESSO 113/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 15 dias do mês de SETEMBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2017, 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: DAKFILM COMERCIAL LTDA  
CNPJ nº: 61.613.881/0001-00
Endereço: R OURO GROSSO, 1343, CASA VERDE, SÃO PAULO 
– SP, 02.531-011 
Telefone: (11) 3857-8766    
Representada por: THIAGO JOSÉ SPONTÃO LIVRARI – 
27.729.435-6 

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

42 100 FR INSULINA ASPARTE 100UL/
ML SOL INJ 3ML REFIL 

NOVORAPID 
PENFILL 
NOVO 

NORDISK 

33,738 3.373,80

114 60 FR INSULINA DEGLUDECA 
100UL/ML SOL INJ COM SIS 

TRESIBA 
FLEXTOUCH 

NOVO 
NORDISK

114,98 6.898,80

115
30

REF 
INSULINA DETEMIR 100UI/ML SOL. INJ. REFIL 3ML 

LEVEMIR PENFILL NOVO NORDISK 
67,102

2.013,06 

TOTAL 12.285,66

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. 
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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. 068/2017, 
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$ 12.285,66.
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, 15  de SETEMBRO de 
2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICI-
PAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) DAKFILM COMERCIAL LTDA 
THIAGO JOSÉ SPONTÃO LIVRARI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 189

PROCESSO 113/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
Aos 15 dias do mês de SETEMBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2017, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 

que se seguem:

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

Empresa: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 
RECUPERACAO JUDICIAL    
CNPJ nº: 11.735.488/0001-11
Endereço: AV DOUTOR MESSIAS BARROS, 370, DISTRITO IN-
DUSTRIAL MIGUEL DE LUCA, VARGINHA – MG, 37.072-003 
Telefone: (35) 2105-3999    
Representada por: NIKITA OLIVEIRAA SIGIANI – MG-2.353.694 

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 360 COM ÁCIDO TIÓCTICO 600MG HR MERCK 5,13 1.848,24

03 720 COM ANLODIPINO 2,5 MG BIOLAB 0,689 496,08

05 1.800 COM ATENOLOL 50MG PRATI 
DONADUZZI

.0,048 86,40

06
360

COM
ATORVASTATINA 20MG

ONE FARMA 
0,315

113,40

12 720 COM CILOSTAZOL 100MG BIOLAB 0,52 374,40

13 720 COM CITALOPRAM 20MG CRISTALIA 0,242 174,24

17 2.352 COM CLOPIDOGREL 75MG NOVA 
QUIMICA

0,484 1.138,36

24 1.440 COM DIOSMINA+HESPERDINA 
1.000MG 

SERVIER 0,897 1.291,68

25 1.440 COM DIOSMINA+HESPERIDINA 
450+50MG

BIOLAB 0,39 561,60

27 360 COM DULOXETINA 60MG NOVA 
QUIMICA

2,496 898,56

31 336 COM ESCITALOPRAM 10MG EUROFARMA 0,77 258,72

32 336 COM ESOMEPRAZOL 40MG E.M.S 0,438 147,168

36 600 AMP FITOMETADIONA 10MG/ML CRISTALIA 1,339 803,40

39 720 COM GLICLAZIDA 30MG SERVIER 0,287 206,64

40 2.160 COM GLICLAZIDA 60MG SERVIER 0,299 645,84

41 360 COM INDAPAMIDA 1,5MG SERVIER 0,167 60,12 

49 1.440 COM LAMOTRIGINA 100MG CRISTALIA 0,399 574,56

51 360 COM LEVANLODIPINO 2,5MG BIOLAB 1,508 542.88

54 1.800 COM LORAZEPAM 2MG LEGRAND 0,105 189,00

64 360 COM NEOVITE LUTEIN BAUSCH 
LOMB 

2,225 801,00

72 1.680 COM PANTOPRAZOL 40MG SANDOZ 0,283 475,44

73 720 COM PAROXETINA 20MG UNIAO 
QUIMICA

0,563 405,36

75 720 COM PROPAFENONA 300MG ABBOTT 2,545 1.832,40

77 540 COM RISPERIDONA 1MG CRISTALIA 0,238 128,52

90 400 COM TIAMAZOL 5MG BIOLAB 0,221 88,40 

92 1.440 COM TRIMETAZIDINA 35MG SERVIER 1,483 2.135,52

103 360 COM VENLAFAXINA 75MG EUROFARMA 1,264 455,04

107 360 COM DRAMIN B6 TAKEDA 
PHARMA

0,553 199,08

108 30 COM ARTRODAR 50MG TRB PHARMA 3,15 94,50

109 3.960 COM BACLOFENO 10MG TEUTO 0,305 1.207,80 
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120 360 COM GINKO BILOBA 80MG CIMED 0,146 52,56

TOTAL 18.286,92

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. 068/2017, 
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$ 18.286,92.
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, 15 de SETEMBRO de 
2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICI-
PAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) MEDWAY LOG COMERCIO E SER-
VICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL  NIKITA OLIVEIRAA 
SIGIANI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 199
PROCESSO 120/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 072/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA OXIGÊNIO E CORRELATOS, 
OXÍMETRO E RECARGA DE OXIGÊNIO.
Aos 05 dias do mês de OUTUBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 

FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 072/2017, 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: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES LTDA 
CNPJ nº: 05.652.247/0001-06
Endereço: AV GUIDO ALIBERTI, 3005, JARDIM SÃO CAETANO, 
SÃO CAETANO DO SUL – SP, 09.581-680  
Telefone: (11) 3775-0732   
Representada por: ALEXSANDRA CIOTTA MANI, 34.971.911-1 
SSP/SP

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

01 480 UND CONCENTRADOR DE 
OXIGENIO, 110/220 VOLTS 

PHILIPS 124,00 59.520,00

02 48 UND CPAP COM UMIDIFICADOR 
E REGULAGEM DE 

PRESSÃO

RESMED 134,00 6.432,00

04 48 UND OXIMETRO DE PULSO MD 159,20 7.641,60

TOTAL 73.593,60

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. 072/2017, 
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$ 73.593,60.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
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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, 05 de OUTUBRO de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES LTDA ALEXSANDRA CIOTTA MANI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 198
PROCESSO 120/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 072/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA OXIGÊNIO E CORRELATOS, 
OXÍMETRO E RECARGA DE OXIGÊNIO.
Aos 05 dias do mês de OUTUBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 072/2017, 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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA    
CNPJ nº: 35.820.448/0085-44
Endereço: EST LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ, 1951, VILA BOA 
VISTA, CAMPINAS – SP, 13.064-798
Telefone: (11) 3745-5595 
Representada por ALVARO LUIS FONTAROLLI, 8583101 SSP/
SP 

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

03 120 UND BIPAP COM 02 NIVEIS DE 
PRESSÃO 

PHILIPS 589,00 70.680,00

05 72 UND CILINDRO DE 1M3 PARA 
TRANSPORTE 

WHITE 
MARTINS

29,85 2.149,20

06 360 UND RECARGA MENSAL DE 
CILINDRO DE OXIGENIO 

WHITE 
MARTINS 

25,00 9.000,00

TOTAL 81.829,20

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. 072/2017, 
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$ 81.129,20.
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, 05 de OUTUBRO de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 
LTDA ALVARO LUIS FONTAROLLI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 195 
PROCESSO 121 / 2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 073/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁL-
TICA
Aos 04 dias do mês de OUTUBRO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
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FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 073/2017, 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: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
– EPP 
CNPJ nº: 52.770.039/0001-91
Endereço: ROD SP 147 MOGI MIRIM-ITAPIRA, S/N, KM 54,2 
SALA 02, PINHEIROS, MOGI MIRIM – SP, 13.800-970 
Telefone: (19) 3814-4789 
Representada por: CLAUDIO CARMONA, 4.189.691-SSP/SP 

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT 

(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)

01 450 
Toneladas

MASSA ASFÁLTICA: CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE – 

CBUQ – FAIXA “C” / DER
315,00 141.750,00

TOTAL 141.750,00

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. 073/2017, 
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$ 141.750,00.
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 teste-
munhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que tam-
bém o subscrevem.Serra Negra, 04 de OUTUBRO de 2017.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO Prefeito Municipal P/ PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA CONS-
TEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – EPP CLAU-
DIO CARMONA

LEI NO 4.060 DE 3 DE ABRIL DE 2018
Projeto de Lei no 17/2018

Autoria: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca

(Dispõe sobre a instituição do Programa “Adote um Ponto 
de Ônibus” no Município de Serra Negra/SP e dá outras pro-
vidências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica instituído o Programa “Adote um Ponto de Ôni-
bus”, que tem por finalidade receber a colaboração, dire-
tamente, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, 
na implantação, recuperação, adequação, melhoria, ma-
nutenção, proteção e conservação de pontos de parada de 
ônibus no Município de Serra Negra/SP, mediante a explo-
ração publicitária. 
Parágrafo único. Os contemplados deverão observar e 

manter as normas de conservação estabelecidas pelo setor 
competente e seguir as normas ABNT NBR 9050 ou as que 
lhe sucederem.
Art. 2o O Programa caracteriza-se pela adesão espontânea 
dos interessados, que se comprometerão a observar as 
condições ajustadas em Termo de Cooperação a ser firma-
do com a Prefeitura Municipal de Serra Negra e tem por 
objetivo incentivar e promover a construção, bem como a 
recuperação, adaptação, melhoria, manutenção, proteção 
e conservação dos abrigos de ônibus, com recursos pro-
venientes de empresas privadas estabelecidas ou não no 
Município de Serra Negra. 
§ 1o No Termo de Cooperação constará o prazo máximo de 
30 (trinta), dias para o início das obras necessárias e de 60 
(sessenta) dias para seu término.
§ 2o Não respeitados os prazos, considerar-se-á rompido 
automaticamente o Termo de Cooperação.
§ 3o Para cada ponto de parada de ônibus haverá autoriza-
ção específica.
§ 4o Todas as despesas necessárias para a realização das 
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obras nos pontos de ônibus ficarão integralmente a cargo 
dos que aderirem o presente programa.
§ 5o As propagandas devem respeitar as disposições e nor-
mas constantes na legislação referente à publicidade em 
nosso Município.  
§ 6o Havendo mais de um interessado por um mesmo pon-
to de ônibus, terá prioridade aquele que primeiro manifes-
tou o interesse pelo local, ou não sendo isso possível, atra-
vés de sorteio.
Art. 3o A Prefeitura Municipal de Serra Negra, através do 
setor competente, colocará à disposição dos interessados 
o rol dos locais passíveis de serem beneficiados pelo Pro-
grama e os modelos-padrão de ponto de parada de ônibus.
Parágrafo único. Os interessados em participar do progra-
ma de que trata a presente Lei, deverão seguir o modelo 
apresentado pela Municipalidade ou poderão apresentar 
novos projetos ou modelos de pontos de parada de ônibus, 
que somente poderão ser construídos após a aprovação 
prévia do setor competente da Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra.
Art. 4o As entidades que adotarem os pontos de ônibus po-
derão neles explorar publicidade, por meio de equipamen-
to previamente aprovado pelo setor competente, ficando 
isentas do pagamento de taxas de publicidade e propagan-
da, enquanto durar o período de adoção.
Parágrafo único. É vedada propaganda de:
I – cunho político
II – fumo e seus derivados;
III – jogos de azar;
IV – armas, munição e explosivos;
V – fogos de estampido e de artifício; 
VI – revistas e publicações contendo material impróprio ou 
inadequado para crianças e adolescentes.
Art. 5o Poderão ser celebradas parcerias com outros órgãos, 
entidades, associações privadas, para os fins do Programa.
Art. 6o Cada ponto de parada de ônibus poderá ser adotado 
por até 04 (quatro) entidades ou pessoas físicas.
Art. 7o A concessão terá a validade de 24 (vinte e quatro) 
meses, podendo ser prorrogada sucessivamente, mediante 
requerimento próprio.
Parágrafo único. A prorrogação dependerá exclusivamen-
te da comprovação das normas estabelecidas na presente 
Lei, principalmente as constantes no artigo 1o e seu pará-
grafo único.
Art. 8o O Termo de Cooperação poderá ser rescindido:
I - por interesse das partes;
II – no interesse da Administração Pública;
III – por descumprimento pelo interessado das condições 
fixadas nesta Lei, no Decreto regulamentador ou no Termo 
de Cooperação. 
§ 1o Em caso de rescisão do Termo de Cooperação, a pes-
soa física ou jurídica deverá retirar a placa contendo a sua 
publicidade no prazo máximo de 03 (três) dias e, se não 
adotada esta providência, poderá a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra retirá-las sem prévio aviso do interessado. 
§ 2o Caso a rescisão se dê por culpa da pessoa física ou jurí-
dica ou por interesse das partes, não será devida nenhuma 
indenização pelos valores gastos nas obras nos pontos de 
ônibus.
Art. 9o Quando celebrado o competente Termo de Coope-

ração de que trata a presente Lei, ficará automaticamente 
suspensa a aplicabilidade das disposições corresponden-
tes contidas na Lei Municipal no 3.348/2010.
Art. 10. O Poder Executivo Municipal regulamentará a pre-
sente Lei no que couber, inclusive apresentando a minuta 
do Termo de Cooperação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 3 de abril de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI Nº 4.061 DE 10 DE ABRIL DE 2018
Projeto de Lei no 26/2018

(Dispõe sobre a autorização para formalização de termo de 
colaboração e dá outras providências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ce-
lebrar termo de colaboração com a entidade denominada 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo 
– APAE, com vigência para o ano de 2018, para disponibili-
zação, pela entidade, de 10 (dez) vagas sociais para inter-
nação de menores, mediante o repasse mensal no valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 8 (oito) meses, totalizan-
do o valor anual de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
§ 1o O pagamento mensal de que dispõe o caput deste ar-
tigo, independe da utilização das vagas.
§ 2o A entidade deverá seguir as determinações e regula-
mentos constantes do termo de colaboração a ser celebra-
do com o Município, o qual terá validade até a data de 31 
de dezembro de 2018.
Art. 2o Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado 
a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 32.000,00 
(trinta e dois mil reais), para atender as despesas do termo 
de colaboração de que trata esta Lei.
Art. 3o As despesas decorrentes com execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação 
orçamentária:

04.01.12.367.0005.2.040.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...................................R$ 32.000,00

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 10 de abril de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.062 DE 10 DE ABRIL DE 2018
Projeto de Lei no 27/2018

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), que será destinado à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hospital Santa Rosa 
de Lima.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação motivado 
pela transferência do Ministério da Saúde - incremento 
temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e 
Alta Complexidade (MAC).
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 10 de abril 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 4.740 DE 28 DE MARÇO DE 2018
(Abre um crédito adicional suplementar)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para reforço das do-
tações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................R$ 5.800,00
04.01.12.363.0005.2.007.339036.01
Serv. terceiros – P. Física.........................................R$ 2.300,00
05.01.27.812.0009.2.012.339036.01
Serv. terceiros – P. Física.........................................R$ 8.200,00
09.01.04.122.0014.2.016.449052.01
Equipamento e mat. permanente.........................R$ 2.700,00
11.01.10.301.0016.2.018.339036.01
Serv. terceiros – P. Física.......................................R$ 13.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica....................................R$ 13.000,00
11.01.10.301.0016.2.047.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................R$ 5.000,00
Total.........................................................................R$ 50.000,00

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

04.01.12.363.0005.2.007.339030.01
Material de consumo..............................................R$ 2.300,00
06.01.04.122.0026.1.042.339039.07
Serv. terceiros – P. Jurídica...................................R$ 30.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339030.01
Material de consumo...............................................R$ 2.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339036.01
Serv. terceiros – P. Física............................................R$ 700,00
11.01.10.301.0016.1.011.449051.01
Obras e instalações...............................................R$ 15.000,00
Total.........................................................................R $50.000,00

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, 28 de março 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 4.741 DE 4 DE ABRIL DE 2018
(Altera a composição do Conselho Municipal de Saú-
de, constituído através do Decreto no 4.612, de 22 de 

março de 2017, no que especifica)

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

DECRETA:

Art. 1o Altera a composição do Conselho Municipal de Saú-
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de, constituído através do Decreto no 4.612 de 22 de março 
de 2017, no que segue:

1 – Presidente do Conselho: Elisabete Cordeiro
Vice-Presidente do Conselho:Ana Barbara Regiani de Oli-
veira
1a Secretária: Teresa Cristina Cesar Fernandes
2a Secretária:Gisele Silva de Oliveira
(...)

3 – Representantes dos Funcionários de Saúde
Titular:    Benedita Marilandi Oliveira Preto Silva
Suplente: Gisele Silva de Oliveira
Titular:    Ana Paula Rosa
Titular:    Luiz Gustavo Nicoletti Piva
(...)
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, 4 de abril 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 4.742 DE 10 DE ABRIL DE 2018
(Abre um crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando 
de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
4.062, de 10 de abril de 2018,

DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), que será destinado à Asso-
ciação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hos-
pital Santa Rosa de Lima.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do excesso de arrecadação moti-
vado pela transferência do Ministério da Saúde - incremen-
to temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média 
e Alta Complexidade (MAC).
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, 10 de abril 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 4.743 DE 10 DE ABRIL DE 2018
(Abre um crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando 
de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
4.061, de 10 de abril de 2018,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de 
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), que será destinado 
para atender despesas com o termo de colaboração a ser 
celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Amparo – APAE, para disponibilização, pela en-
tidade, de dez vagas sociais para internação de menores.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial da seguinte 
dotação orçamentária:

04.01.12.367.0005.2.040.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica...................................R$ 32.000,00
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, 10 de abril de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

PORTARIA NO 116 DE 10 DE ABRIL DE 2018

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

PRORROGAR, a partir de 12 de abril de 2018, a vigência do 
Concurso Público no 1/2016 – 1a Fase, pelo prazo de dois 
anos, nos termos do Item 12.9 do Edital. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 10 de abril de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -


