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IPTU e ISS ATRASADOS
Aproveite a oportunidade de quitar os seus débitos com excelente desconto!

Desconto de 90% de Juros e multa até o dia 30 de novembro de 2017.
Informações nas páginas internas deste jornal ou no site www.serranegra.sp.gov.

br/secretariamunicipaldafazenda/informacoes

Saiba a data e o local de prova 
do Concurso Público 001/2017

Prefeito assina ordem 
de serviço para 

iluminação pública

Concerto de Natal das Crianças 
do Educandário acontece no dia 

24 de novembro
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito assinou a or-
dem de serviço de início à ilu-
minação pública em postes já 
existentes em diversas ruas e 
avenidas do município, que 
estão presentes nos lotea-
mentos Jardim Serra Negra, 
Nova Serra Negra, Alto das 
Palmeiras e Região Central.

O serviço começou na 
última quinta-feira, 09 de no-
vembro, e está sendo super-
visionado pela Secretaria de 
Obras e Infraestrutura e exe-
cutado pela empresa Renas-
cer Construções Elétricas Ei-

relli Ltda. O custo estimado é 
de cerca R$ 30 mil reais, com 
recursos próprios.

O chefe do executivo, 
destacou a importância da 
iluminação pública para con-
tribuir com a segurança da 
população. “Estamos aten-
dendo a reivindicação dos 
moradores. A nova ilumina-
ção vai proporcionar mais se-
gurança para os nossos muní-
cipes”, comentou.

As obras estão previs-
tas para serem concluídas no 
dia 24 de novembro.

Prefeito assina ordem de serviço 
para iluminação pública

- Ajudante de cozinha;
- Atendente/alimentício;
- Balconista de padaria;

- Cozinheiro geral;
- Cuidadora de idosos;

- Eletricista/Alarmes e Câmeras;
- Empregada doméstica;

- Operador de loja/Supermercado.

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT in-
forma que todas as vagas acima exigem experi-

ência. O PAT - fica na Rua José Bonifácio, 283, no 
Centro. Os interessados devem comparecer no 
posto munidos de RG, CPF, carteira de trabalho 

e currículo. De segunda, quarta e sexta-feira, das 
08h às 11h e das 13h às 16h. Fone (19)3842-2514.

PAT de Serra Negra
O Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT) de  Serra Negra está com 
oportunidades. São elas:

Previna-se contra o Câncer de Próstata. Busque o 
Posto de Saúde mais próximo da sua residência. 
Para mais informações telefone para (19) 3892-

8000 - Secretaria Municipal de Saúde.
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O Prefeito de Serra 
Negra, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas 
pela legislação vigente e em 
conjunto com o INSTITUTO 
CONSULPAM CONSULTO-
RIA PÚBLICO-PRIVADA, tor-
na pública a ALTERAÇÃO DA 
DATA DA PROVA.

Art.1- Em virtude da 
logística nos locais de pro-
vas, fica alterada a data das 
provas objetivas para os dias 

09 e 10 de dezembro de 
2017.

Art. 2- O Cargo de As-
sistente Administrativo fará 
prova no dia 09 de dezem-
bro em locais e horários a 
serem divulgados a poste-
riori.

Art.3- Os demais car-
gos farão provas no dia 10 
de dezembro em horários 
a serem divulgados a poste-
riori.

Art. 4- Os demais ca-

pítulos e anexos permane-
cem inalterados.

www. consulpam.
com.br

Saiba a DATA e o LO-
CAL de prova do Concurso 
Público 001/2017

Está disponível no site 
da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra - Concurso Pú-
blico 

(http://www.serrane-
gra.sp.gov.br/concurso/4/
concursos) e do Instituto 

Consulpam (http://www.
consulpam.com.br/index.
php…) a lista com os nomes 
e locais de provas do Con-
curso Público 001/2017. 

A aplicação das pro-
vas acontece nos dias 9 e 10 
de dezembro, distribuídas 
em 6 locais. É necessário 
que o candidato porte o RG 
e o comprovante de inscri-
ção, sem os quais não terá 
acesso ao local da prova.

ATENÇÃO! Data da prova do 
Concurso Público é alterada

Na próxima segunda-
-feira, 20 de novembro, é o 
dia da Consciência Negra. A 
Prefeitura Municipal informa 
que NÃO haverá expediente 
nas repartições públicas mu-
nicipais.

As atividades desenvol-
vidas em serviços públicos 
essenciais ou que funcionam 

em regime de plantão, tais 
como: os serviços essenciais 
como Guarda Municipal, 
Bombeiro Civil, Limpeza Pú-
blica, Ambulâncias e o Protur 
(Posto de referência e orien-
tação ao turista) no Palácio 
Primavera, não sofrerão alte-
rações e seu funcionamento 
segue normal.

20 de Novembro - Dia 
da Consciência Negra

Na noite da última segunda-feira (13) 
aconteceu a final da Copa Society 2017, 
na Praça Ângelo Zanini, Campo do Sete. 

O Mengelli’s venceu o Despóticos por 7x1 
e é o campeão da Copa.

Campeão da 
Copa Society 2017

I.P.T.U. e  I.S.S. ATRASADOS
PROGRAMA de PAGAMENTO INCENTIVADO 

de DÉBITOS*
Pagamento TOTAL ou PAR-
CIAL dos débitos inscritos 
em Dívida Ativa até o exercí-
cio de 2016.
DESCONTO 90% MULTA E 
JUROS
ATÉ 30 de NOVEMBRO de 
2017
Quitação total ou parcial da 
dívida*
No site da prefeitura no link 
CIDADÃO ON-LINE emita 
guia de pagamento com os 
descontos*
Não é necessário compare-
cer ao paço municipal para 
aderir ao programa.
Ou

INFORME-SE NO SETOR DE 
DÍVIDA ATIVA
2ª a 6ª das 13h às 18h ou so-
licite a guia através dos tele-

fones
(19) 3892-9609 ou 3892-9629 
ou setor.dividaativa@serra-
negra.sp.gov.br 
Solicite guia de recolhimen-
to por e-mail; o Contribuinte 
escolhe a data de pagamen-
to, desde que, dentro dos 
prazos estabelecidos.*
*Lei nº 4031 de 24 de outu-
bro de 2017
IMPORTANTE:- O contri-
buinte que recolhe seus im-
postos em dia ajuda a sua 
cidade, obtém os descontos 
autorizados pela previsão e 
não está sendo prejudicado, 
pois os valores cobrados no 
PPI sofrem a devida corre-
ção monetária pelos índices 
inflacionários oficiais e os 
descontos somente sobre 
multas e juros.
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Confira a abertura do 5º Serra Café 2017. O evento acontece neste 
final de semana no Centro de Convenções Circuito das Águas, 

localizado na Rodovia SP 360, n.630, Centro. Participe!!

5º Serra Café 2017
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Endereço
das

Farmácias

Farmácias de Plantão – Novembro 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Quarta-feira Central 
2 Quinta-feira Vip 
3 Sexta-feira Rubi 
4 Sábado São Luiz 
5 Domingo São Jose 
6 Segunda-feira Danilo 
7 Terça-feira Serrana 
8 Quarta-feira Naturallis 
9 Quinta-feira Popular 
10 Sexta-feira Central 
11 Sábado Vip 
12 Domingo Rubi 
13 Segunda-feira São Luiz 
14 Terça-feira São Jose 
15 Quarta-feira Danilo 
16 Quinta-feira Serrana 
17 Sexta-feira Naturallis 
18 Sábado Popular 
19 Domingo Central 
20 Segunda-feira Vip 
21 Terça-feira Rubi 
22 Quarta-feira São Luiz 
23 Quinta-feira São Jose 
24 Sexta-feira Danilo 
25 Sábado Serrana 
26 Domingo Naturallis 
27 Segunda-feira Popular 
28 Terça-feira Central 
29 Quarta-feira Vip 
30 Quinta-feira Rubi 
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BPC - Beneficio de 
Prestação Continuada/LOAS 
é o benefício que garante um 
salário mínimo pra idosos 
sem direito a aposentado-
ria por falta de contribuição, 
trabalhador rural que nunca 
contribuiu e tem mais de 65 
anos, cujo a renda per capita 
familiar seja de até 1/4 do sa-
lário mínimo.

Trata-se de uma popu-
lação vulnerável e o Governo 
Federal decretou em julho 
de 2016 que todos os bene-
ficiários estão obrigados a se 
cadastrar no CADÚNICO até 

31/12/2017, caso contrário te-
rão benefício bloqueado. 

Em Serra Negra há cer-
ca de 90 beneficiários que 
ainda não se cadastraram. A 
Prefeitura Municipal por meio 
da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
solicita que os beneficiários 
entrem em contato com o 
CRAS através dos telefones 
(19)3892-4790 / (19)3842-2437 
para maiores informações.

Veja no link abaixo a 
lista dos beneficiários do mu-
nicípio que devem realizar a 
inclusão!

Atenção ao cadastro do Benefício de 
Prestação Continuada - BPC/LOAS

A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secreta-
ria de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico promove 
neste feriado a apresenta-

ção do DJ Peters, na Praça 
João Zelante.

Sábado (18) e domingo 
(19), das 14h às 22h e segun-
da-feira (20), das 12h às 18h.

Feriado com apresentação 
do DJ Peters

A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura oferece o 
Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA) para o Ensino Funda-
mental a partir de 16 anos, 
cujo objetivo é alfabetizar e 
aumentar os conhecimen-
tos do ensino fundamental.

As aulas terão início 
no mês de Fevereiro de 
2018 e são ministradas na 
Escola Municipal Profissio-
nalizante “José Franco de 
Godoy”, no período notur-
no das 19h às 22h e são di-
vididas em dois termos, o 
1º termo (1º, 2º e 3º ano do 
ensino fundamental) e o 2º 
termo (4º e 5º ano do ensi-

no fundamental).
A escola Municipal 

Profissionalizante oferece 
as condições necessárias 
para que os alunos possam 
alcançar o objetivo de ler e 
escrever com professores 
qualificados e preparados 
para esse ensino, propor-
ciona lanche, material es-
colar e transporte escolar 
gratuitos para os alunos 
que vão da sua residência 
à escola.

Os interessados de-
vem procurar a escola para 
realizar a matrícula muni-
dos de CPF e RG, das 13h 
às 22h. Está localizada na 
Praça Lions nº 80, ou ligue 
(19) 3842 2467 ou 2496

Aberta as inscrições 
para o EJA - Educação 

de Jovens e Adultos
Ensino Fundamental

Ouro, prata e bronze fo-
ram conquistados pelos atletas 
do SNEC (Serra Negra Esporte 
Clube) Badminton na 5ª etapa 
estadual da modalidade, reali-
zado no Centro de Treinamen-
to de São Bernardo do Campo, 
nos dias 11 e 12 de novembro. 
Laís Dallari con-
quistou ouro no 
sub-13 feminino 
e terminou o ano 
em 1º lugar na sua 
categoria no esta-
do de São Paulo. 
Os irmãos Dallari 
(Breno e Laís) con-
quistaram a prata 
na dupla mista 
sub-15, Breno Dallari ficou com 
o bronze no masculino sub-15 
e Alex Bortoletto (Sapataria 
Godoy Esportes) conquistou o 
bronze em dupla na categoria 
“C”. Completaram a equipe 
Gaelle Saracco (6º lugar sub-
15), Murilo Manzano (4º lugar 
sub-11), Gabriel Del Nero (7º 

lugar sub-13), Giovanni Poli-
doro (6º lugar sub-13), Thiago 
Patrício (6º lugar sub-15), Luiz 
Gustavo Gimenez (8º lugar sub-
17) e Italo Freire (6º lugar sub-
17) e o técnico Ivanildo Percia-
ni. No dia 25 de novembro será 
a vez dos seniores/veteranos 

entrarem em quadra no último 
compromisso com a FEBASP 
(Federação de Badminton do 
Estado de São Paulo), para 
participarem da 4ª etapa (In-
ternacional) em Santos/SP. Os 
atletas federados tem o apoio 
da Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra.

Ouro, prata e bronze:  Conquistas 
dos atletas de Badminton
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No dia 24 de novem-
bro, às 19h30min., acontece 
em frente ao Fórum Clóvis 
Beviláqua,o Concerto de Natal 
das crianças do Educandário 
Nossa Senhora Aparecida - 
Serra Negra . As crianças apre-
sentarão em coral canções na-
talinas para o público presente, 
com o objetivo de trazer uma 

mensagem de carinho, alegria 
e sensibilização e desejar um 
Feliz Natal para todos.

O concerto de Natal 
acontece todos os anos e tem 
o apoio da Prefeitura Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Educação e Cul-
tura.

Concerto de Natal das Crianças do 
Educandário acontece no dia 24 de novembro

O atleta Julio Cezar, campeão dos 61º Jogos 
Regionais na categoria Skate Street está repre-

sentando Serra Negra nos Jogos Abertos, em São 
Bernardo do Campo.
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PORTARIA N.º026, DE 09 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdên-
cia Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 33, 
inciso XII, da Lei 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n. º 79/05. 

RESOLVE:

CONCEDER a aposentadoria por idade, nos termos da Lei 
Municipal n.º 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar n.º 79/05, artigo 78 – I e II; Orientação Normativa 
n.º 04/04, anexo I,  2ª hipótese e artigo 40, § 1º, III, “b” C/C Art. 40 
§§ 3 e 17 da Constituição Federal, a Sra. Regina Maura Coli Siegl 
funcionária pública estatutária, lotado no cargo efetivo de Den-
tista.

Esta Portaria entrará em vigor a partir de 10 de novembro 
de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais 
de Serra Negra, em 09 de novembro de 2017.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
83/2017. A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público, 
para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 83/2017 cujo objeto versa sobre a AQUISI-
ÇÃO E RECARGA DE TONER, realizada em 14 de Novembro de 
2017, às 14 horas foi considerada DESERTA, por não compare-
cerem interessados ao certame. Serra Negra, 14 de Novembro 
de 2017. MATEUS GUEDES BERTON. Pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 030/2017. OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA DECORAÇÃO DO NATAL “LUZES DE SERRA 2017”. 
NOS TERMOS DO ARTIGO 43 INCISO VI DA LEI FEDERAL 
8.666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, BEM COMO PARECER JU-
RÍDICO ANEXO AOS AUTOS HOMOLOGO A LICITAÇÃO EM 
EPÍGRAFE E ADJUDICO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO 
A EMPRESA : ESTELAR ILUMINAÇÃO LTDA. EPP.  VALOR TO-
TAL DE R$ 77.050,00. SERRA NEGRA, 17 DE NOVEMBRO DE 
2.017. DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. PREFEITO MUNI-
CIPAL

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 05/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – Y.F.C.  ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO 
CENTRO ESPORTIVO 
“DR. MARIO PEREIRA DOS SANTOS”, NESTE MUNICÍPIO.
PRAZO: 110 DIAS.
DATA: 23/10/2017.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO 
DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 06/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – Y.F.C.  ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO 
CONJUNTO AQUÁTICO “CARLOS D’ ANDREA COLCHETTI”.
PRAZO: 60 DIAS.
DATA: 04/10/2017.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 81/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE 01 FORNO TURBO ELETRICO, 10 
ASSADEIRAS, TRIFASICO INOX.
VALOR: R$ 6.792,00.
DATA: 27/10/2017.

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 29/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SOLLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA. EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
MURO DE FECHAMENTO NA EMEB PROF. DURVAL DE PAULA 
CHAGAS.
VALOR: R$ 22.253,04.
DATA: 31/10/2017.

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

PORTARIA N.º 024, DE 09 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência Social 
dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso XII, da Lei 
2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 
º 79/05.

RESOLVE:

CONCEDER  a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, 
nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar 
n. º 79 de 20 de maio de 2005 – Artigo n. º 96 A,  Orientação Normativa 
de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV  - artigo 40, § 1º§, inciso 
III, a, da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, a Sra. Angela 
Maria Mori Freire funcionária pública estatutária, lotado no cargo 
efetivo de Professora. 
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 10 de novembro de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra 
Negra, em 09 de novembro de 2017.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev.

PORTARIA N.º 025, DE 09 DE 
NOVEMBRO DE 2017.

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência 
Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 33, inciso XII, da 
Lei 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 
n. º 79/05.

RESOLVE:

CONCEDER a aposentadoria voluntária por tempo de contri-
buição, nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Com-
plementar n. º 79 de 20 de maio de 2005 – Artigo n. º 96 A,  Orientação 
Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV  - artigo 40, 
§ 1º§, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, a 
Sra. Bernadete de Lourdes Gonçalves funcionária pública estatutária, 
lotado no cargo efetivo de Atendente de Puericultura. 

Esta Portaria entrará em vigor a partir de 10 de novembro de 
2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de 
Serra Negra, em 09 de novembro de 2017.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA QUIN-

TA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRI-
MEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos seis dias do mês de 
novembro, do ano de dois mil e 
dezessete, com início às 
19h30min, a Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua sede lo-
calizada na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, nesta 
cidade, sob a Presidência do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti – 1º Secretário da Mesa Dire-
tora, sua 35ª Sessão Ordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, da 17ª Le-
gislatura, com a presença dos ve-
readores Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Luiz Edward Cardoso 
Berton, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, o Exmo. Sr. Pre-
sidente declarou aberta a presen-
te sessão. Em seguida convidou a 
todos, para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foi lida, discutida, 
votada e aprovada, por unanimi-
dade (10 votos), a ata da 34ª ses-
são ordinária, da 01ª sessão legis-
lativa, da 17ª Legislatura, realizada 
em 30 de outubro de 2017. EXPE-
DIENTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Ofício nº 654/2017, 
em resposta ao requerimento de 
informações nº 656/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto Gia-
chetto. - Ofício nº 662/2017, em 
resposta ao requerimento de in-
formações nº 657/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Giachet-
to. - Ofício nº 663/2017, em respos-
ta ao requerimento de informa-
ções nº 658/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachetto. 
- Ofício nº 666/2017, em resposta 
ao requerimento de informações 
nº 694/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono. - 
Ofício nº 664/2017, em resposta ao 
requerimento de informações nº 
699/2017, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono. EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - EDITAL 
DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP. A CÂMARA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP, através de suas 
Comissões Permanentes de Justi-
ça e Redação e de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultura, 
Educação, Esporte e Turismo, faz 
saber que, em conformidade com 
as disposições contidas nos arti-

gos 77 a 82, especificamente no 
artigo 78, incisos V e VI e seu § 2º, 
todos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Serra Negra, 
serão realizadas 03 (três) AUDIÊN-
CIAS PÚBLICAS nos seguintes dias 
e horários: 1ª – 26/10/2017, quinta-
-feira, às 16h00min; 2ª – 31/10/2017, 
terça-feira, às 16h00min; 3ª – 
07/11/2017, terça-feira, às 
16h00min, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, instala-
da na Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será anali-
sado, avaliado e discutido o proje-
to de lei nº 053, de 20 de setembro 
de 2017, que altera e inclui disposi-
tivos na Lei Municipal nº 
2.288/1997, que dispõe sobre as 
condições gerais para as edifica-
ções no Município de Serra Negra, 
e dá outras providências. Partici-
pe, sua presença é muito impor-
tante! Serra Negra, 18 de outubro 
de 2017. PRESIDENTE DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SERRA NEGRA/SP. COMISSÃO 
PERMANENTE DE JUSTIÇA E RE-
DAÇÃO DA CMSN/SP. COMISSÃO 
PERMANENTE DE POLÍTICA UR-
BANA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE 
E TURISMO DA CMSN/SP. - Ofício 
do casal Duilio Agostinho Saragiot-
to e Mafalda Guersoni Saragiotto, 
agradecendo pelo requerimento 
de congratulações e aplausos nº 
683/2017, de autoria do vereador 
Edson B. O. Marquezini, pelos 60 
anos de casados (Bodas de Dia-
mante), comemorados no mês de 
setembro de 2017, agradecendo 
também ao Presidente da Câmara 
Municipal de Serra Negra, verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca. Correspondências recebidas 
no período de 31 de outubro a 6 de 
novembro de 2017, dentre elas os 
seguintes telegramas informando 
a liberação de verbas: Telegrama 
do Ministério da Educação – Fun-
do Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – Presidência, comu-
nicando a liberação de recursos 
financeiros à Prefeitura Municipal 
da Estância de Serra Negra/SP, 
destinados a garantir a execução 
de programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educa-
ção, emitido(s) no mês de outu-
bro de 2017, referentes ao(s) 
seguinte(s) Programa(s): Alimen-
tação Escolar – EJA - R$ 838,40; 
Alimentação Escolar – Pré Escola 
- R$ 10.229,80; Alimentação Esco-
lar – Creche - R$ 15.322,40; Ali-
mentação Escolar – Ensino Médio                     
- R$ 5.155,20; Alimentação Escolar 
– AEE - R$ 805,60; Alimentação Es-
colar – Ensino Fundamental - R$ 
23.831,40; QUOTA - R$ 82.405,67. 
MENSAGENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: - 
Mensagem nº 048/017, encami-
nhando o projeto de lei nº 61/2017, 

que dispõe sobre a inclusão de lo-
teamento na planta genérica de 
valores, referente ao Loteamento 
denominado “Residencial Bela 
Vista”, com acesso através das 
Ruas Amélia Massaro e Vereador 
Dirceu Thomazelli Guidetti. Todos 
os documentos ficaram à disposi-
ção dos vereadores junto à Mesa 
Diretora. Em seguida, foi proferida 
à leitura das INDICAÇÕES: Indica-
ção nº 1137/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao 
setor competente no sentido de 
providenciar limpeza geral nas 
praças de nosso município, inclu-
sive desmontando e lavando as 
luminárias, sendo que estão 
cheias de insetos mortos prejudi-
cando a iluminação e diminuindo 
a beleza de nossas praças. Indica-
ção nº 1138/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao 
setor competente no sentido de 
providenciar placas grandes e 
com destaque de “ SEJAM BEM 
VINDOS” nas entradas da cidade. 
Serra Negra, como uma das prin-
cipais Estâncias de nosso Estado, 
recebendo constante fluxo de tu-
ristas, tem a obrigação, de forma 
simples e gentil, de demonstrar a 
alegria de toda nossa população 
pela visita dos turistas que esco-
lhem nossa cidade para seu lazer. 
Indicação nº 1139/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de passar máquina motonivelado-
ra em todas as ruas e estradas mu-
nicipais que atualmente são de 
terra, situadas no Bairro do Barro-
cão, Serra Negra/SP. Indicação nº 
1140/2017, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em to-
das as ruas e estradas municipais 
que atualmente são de terra, situa-
das no Bairro das Tabaranas, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 1141/2017, 
de autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, 
no sentido de passar máquina mo-
toniveladora em todas as ruas e 
estradas municipais que atual-
mente são de terra, situadas no 
Bairro dos Leais, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1142/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Prefei-

to Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de passar máquina motonivelado-
ra em todas as ruas e estradas mu-
nicipais que atualmente são de 
terra, situadas no Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP. Indicação nº 
1143/2017, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em to-
das as ruas e estradas municipais 
que atualmente são de terra, situa-
das no Bairro das Três Barras, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
1144/2017, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao setor 
competente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em to-
das as ruas e estradas municipais 
que atualmente são de terra, situa-
das no Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 1145/2017, 
de autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competente, 
no sentido de passar máquina mo-
toniveladora em todas as ruas e 
estradas municipais que atual-
mente são de terra, situadas no 
Bairro da Serra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1146/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de passar máquina motonivelado-
ra em todas as ruas e estradas mu-
nicipais que atualmente são de 
terra, situadas no Loteamento 
Chave Preta, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1147/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de 
passar máquina motoniveladora 
em todas as ruas e estradas muni-
cipais que atualmente são de ter-
ra, situadas no Loteamento Belve-
dere do Lago, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1148/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de passar máquina motonivelado-
ra em todas as ruas e estradas mu-
nicipais que atualmente são de 
terra, situadas no Loteamento Jar-
dim Parque das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 1149/2017, 
de autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para que 
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determine ao setor competente, 
no sentido de passar máquina mo-
toniveladora em todas as ruas e 
estradas municipais que atual-
mente são de terra, situadas no 
Loteamento Jardim Placidolândia, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1150/2017, de autoria do vereador 
Edson B. O. Marquezini, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com a maior 
urgência possível, determine ao 
setor competente, no sentido de 
serem repostos e reinstalados os 
bancos que existiam na Terra da 
Magia - Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, para serem utiliza-
dos pelos pais e acompanhantes 
das crianças, enquanto vigiam e 
aguardam as crianças enquanto 
brincam, vez que os pais e acom-
panhantes não mais possuem lo-
cal para se sentarem, tendo de fi-
car sentados no chão ou nos 
brinquedos, não podendo esta si-
tuação precária continuar ocor-
rendo naquele parquinho que, ali-
ás, é muito utilizado pela 
população. Indicação nº 
1151/2017, de autoria do vereador 
Edson B. O. Marquezini, que indi-
ca na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com a maior 
urgência possível, determine ao 
setor competente, no sentido de 
ser feita toda a manutenção e re-
paros necessários em todos os 
brinquedos infantis colocados à 
disposição para as crianças brin-
carem no Parque Terra da Magia, 
Praça Sesquicentenário, Serra Ne-
gra/SP, vez que muitos brinquedos 
estão quebrados, faltando peda-
ços, com parafusos expostos, com 
infiltração de água, etc., que po-
dem se transformar em objetos 
cortantes, colocando em risco as 
centenas de crianças que brincam 
naquele parque diariamente. Indi-
cação nº 1152/2017, de autoria do 
vereador Edson B. O. Marquezini, 
que indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as pos-
sibilidades de determinar que um 
zelador permaneça realizando 
suas funções na “Terra da Magia” 
- Praça Sesquicentenário, Serra 
Negra/SP, vez que o local necessita 
dos trabalhos deste profissional.
Em seguida, o Exmo. Sr. Presiden-
te determinou o encaminhamen-
to das indicações aos setores 
competentes para, dentro do pos-
sível, serem adotadas as medidas 
cabíveis. PEQUENO EXPEDIENTE: 
usou da palavra os vereadores Le-
onel Franco Atanázio e Ricardo 
Favero Fioravanti. Não havendo 
mais nenhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-se 
ao GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFORMA-
ÇÕES: Requerimento nº 768/2017, 
de autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficiado 
ao Departamento de Estradas de 

Rodagem - D.E.R. para que, atra-
vés dos setores competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis, no 
prazo regimental de 15 (quinze) 
dias, os esclarecimentos e infor-
mações necessárias sobre o esco-
amento anormal das águas plu-
viais da Via Ângelo Zanini, que 
após as obras realizadas nessa 
Via, pelo DER, estão desembocan-
do no Loteamento SuÍza Park, Ser-
ra Negra/SP, que inclusive causa-
ram estragos no imóvel situado à 
Rua Carlos Zambo, nº 09, do refe-
rido loteamento, conforme mídia 
audiovisual que acompanha o 
presente requerimento. Segundo 
consta através de informações co-
lhidas de munícipes, foi construí-
do um “piscinão” na Via Ângelo 
Zanini (Estrada das Vertentes), 
próximo à entrada do Condomí-
nio Suíza Park, Serra Negra/SP, e as 
águas pluviais estão desembocan-
do, de forma anormal, dentro do 
Condomínio Suíza Park, gerando 
inúmeros prejuízos aos morado-
res daquele loteamento, como 
também vários prejuízos ambien-
tais que estão ocorrendo naquela 
área, requeiro seja informado, de 
forma detalhada e em que data, 
quais serão as obras necessárias 
que serão realizadas para evitar o 
escoamento das águas pluviais da 
Via Ângelo Zanini, através do Con-
domínio Suíza Park, Serra Negra/
SP, vez que da forma como está 
atualmente, vem gerando prejuí-
zos aos moradores e gerando da-
nos ambientais naquela área. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 771/2017, 
de autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficiado 
ao Departamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. para que, com o 
auxílio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis, no 
prazo regimental de 15 (quinze) 
dias, se o Departamento de Estra-
das de Rodagem - D.E.R. providen-
ciará e disponibilizará iluminação 
pública no início da Rodovia SP-
105, no trecho que vai da rotatória 
existente no final da Avenida Juca 
Preto (após o Casco de Ouro), até 
a rotatória que dá acesso à Rua 
Amélia Massaro (que dá acesso 
aos Loteamentos Parque das Ca-
choeiras e Colina dos Ipês), Serra 
Negra/SP, vez que o local está mui-
to escuro, passando a sensação 
de insegurança nas pessoas que 
transitam naquele trecho, levan-
do-se ainda em consideração que 
esta é uma antiga solicitação dos 
munícipes, que merece ser aten-
dida pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem - D.E.R.. Em caso 
positivo, informar qual a data pre-
vista para a disponibilização desta 
importante e imprescindível me-
lhoria. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento nº 
780/2017, de autoria do vereador 
Ricardo Fávero Fioravanti, que so-

licita na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de Leis, 
cópia integral dos autos do pro-
cesso administrativo nº 073/2017, 
que trás encartado o procedimen-
to licitatório 044/2017 - objeto = 
locação de veículo tipo van, sem 
motorista, adaptado em ambulân-
cia, 0km, para ser utilizado pela 
Secretaria de Saúde, encaminhan-
do também, se houver, copia inte-
gral dos processos apensos ou 
apensados ao processo adminis-
trativo nº 073/2017. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 782/2017, de autoria do 
vereador Luiz Edward Cardoso 
Berton, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta Casa 
de Leis, se existe algum projeto ou 
estudo para ser implantado na Es-
trada Municipal Amatis José Fran-
chi, Serra Negra/SP, para que se-
jam evitados acidentes naquela 
via pública municipal, e havendo 
esse projeto ou estudo, especificar 
quais serão as medidas efetiva-
mente adotadas visando aumen-
tar a segurança em toda a exten-
são da Estrada Municipal Amatis 
José Franchi. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos).  Requerimento 
nº 783/2017, de autoria do verea-
dor Luiz Edward Cardoso Berton, 
que solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Departa-
mento de Estradas de Rodagem - 
D.E.R. para que, com o auxílio dos 
setores competentes, informe a 
esta Casa de Leis, se existe algum 
projeto ou estudo para ser implan-
tado na Rodovia SP-360, entre Ser-
ra Negra - Lindóia, no trecho que 
vai do Bairro das Três Barras - prin-
cipalmente na rotatória que dá 
acesso ao Bairro da Ramalhada, 
até o ponto conhecido como Sete 
Voltas, Serra Negra/SP, para que 
sejam evitados acidentes naquela 
movimentada rodovia estadual, e 
havendo esse projeto ou estudo, 
especificar quais serão as medi-
das efetivamente adotadas visan-
do aumentar a segurança no tre-
cho acima mencionado, 
considerando que no local há 
muitas entradas e saídas que são 
muito perigosas. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). REQUE-
RIMENTOS DE CONGRATULA-
ÇÕES E APLAUSOS. Requerimen-
to nº 756/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e aplau-
sos para com na forma regimen-
tal, após ouvido o douto Plenário, 
sejam consignados em Ata da pre-
sente Sessão, votos de congratula-

ções e aplausos  para com todos 
os ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO 
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pelo “Dia do Escrivão de Polícia”, 
parabenizando estes dedicados e 
experientes profissionais, que 
prestam relevantes serviços à po-
pulação serranegrense, colabo-
rando com o desenvolvimento do 
município de Serra Negra/SP. Para-
béns por todo o trabalho realiza-
do! Da decisão desta Casa requei-
ro mais, seja dada ciência aos 
Escrivães de Polícia do Município 
de Serra Negra/SP, extensivo a to-
dos os profissionais que desempe-
nham esta função “ad hoc”.Posto 
em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 votos).
Requerimento nº 757/2017, de au-
toria do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida , que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para 
com na forma regimental, após 
ouvido o douto Plenário, sejam 
consignados em Ata da presente 
Sessão, votos de congratulações e 
aplausos para com os CONSE-
LHEIROS TUTELARES DO MUNI-
CÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, para-
benizando-os pelo “Dia do 
Conselheiro Tutelar”, a ser come-
morado no dia 18 de novembro de 
2017, cumprimentando-os tam-
bém pelos relevantes serviços 
prestados na defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes. Da 
decisão desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos Conselhei-
ros Tutelares de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 vo-
tos).Requerimento nº 758/2017, 
de autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com na 
forma regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, sejam 
consignados em Ata da presente 
Sessão,  votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS OS 
HOTELEIROS DE SERRA NEGRA, 
pela comemoração do Dia Nacio-
nal do Hoteleiro, em 9 de novem-
bro de 2017. A 
todos esses profissionais que in-
vestem na nossa Estância Turística 
de Serra Negra prestamos a nossa 
homenagem, em nome da ASHO-
RES, entidade que representa nos-
sos hotéis, a fim também de reco-
nhecer o serviço essencial que 
realizam com empenho e dedica-
ção para manter os hotéis fortes e 
recebendo cada vez melhor os 
nossos turistas. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada ci-
ência aos hoteleiros do município 
de Serra Negra. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 759/2017, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fioravan-
ti, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com na forma regi-
mental, após ouvido o douto e so-
berano Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da presente Sessão,  
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votos de congratulações e aplau-
sos para com a D’JONES PUB 
FOOD, lanchonete inaugurada no 
dia 31/10/2017, na Praça João Ze-
lante, Centro, Serra Negra/SP, sen-
do um espaço muito bem estrutu-
rado e adequado, utilizando de 
produtos e ingredientes de proce-
dência e da mais alta qualidade, 
possuindo um cardápio variado e 
um atendimento primoroso e 
atencioso. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ciência 
ao proprietário da D’Jones Pub 
Food, Djone Carinta, extensivo a 
toda sua família, funcionários e to-
dos os demais colaboradores. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 778/2017, 
de autoria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a com-
petente, experiente e dedicada 
profissional FÁTIMA INVERNIZZI, 
que por muitos anos prestou seus 
relevantes serviços junto ao Ban-
co Itaú - Agência de Serra Negra/
SP, parabenizando-a pela mereci-
da aposentadoria conquistada. 
Desejo que aproveite muito bem a 
aposentadoria, sempre com muita 
saúde e alegrias! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada ci-
ência à homenageada e aos fun-
cionários do Banco Itaú - Agência 
de Serra Negra/SP. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 779/2017, de autoria do 
vereador Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e aplau-
sos para com a linda SOFIA MA-
DEIRA QUARANTA, por ter sido 
eleita “Miss Serra Negra Infantil” 
neste ano de 2017. Parabéns pela 
merecida conquista e desejo mui-
to sucesso nesta promissora car-
reira! Desejo também muito su-
cesso na disputa do Miss São 
Paulo Infanto Juvenil, que será rea-
lizada no mês de setembro de 
2018. Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciência à 
homenageada, à sua mãe Caroli-
na Madeira Quaranta e avó Maria 
da Penha Emerli Madeira. Posto 
em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: Re-
querimento nº 773/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor Celbo 
Xavier de Mendonça. Requeri-
mento nº 774/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor José Oswaldo 
Santos Cardoso. Requerimento nº 
775/2017, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo falecimen-
to do senhor José Edemirson Viei-
ra de Toledo. Requerimento nº 
776/2017, de autoria da Câmara 

Municipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo falecimen-
to da senhora Maria Ignez Ferreira 
Garcia. Requerimento nº 777/2017, 
de autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da se-
nhora Jandira Caltana Anghinoni. 
Os requerimentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mesmos 
deferidos pelo Presidente, deter-
minando fosse oficiado às famílias 
enlutadas. Não havendo nenhum 
vereador inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-se à 
ORDEM DO DIA. Realizada a cha-
mada nominal dos vereadores, 
verificou-se estarem presentes os 
vereadores Edson B. O. Marquezi-
ni, Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Luiz Edward Car-
doso Berton, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, pas-
sou-se à discussão e à votação do 
projeto constante da pauta. – 2ª 
Discussão e votação do projeto de 
lei nº 47/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Muni-
cípio de Serra Negra/SP, para o 
quadriênio de 2018 a 2021, e dá 
outras providências – “PPA”. 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 ha-
vendo mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usaram da palavra os vere-
adores Roberto Sebastião de Al-
meida e Ricardo Favero Fioravanti. 
Não havendo mais nenhum verea-
dor inscrito nas Explicações Pes-
soais 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 
13 de novembro de 2017, segun-
da-feira, às 19:30 horas, declaran-
do encerrada a presente sessão às 
20h15min. Para constar eu, (a) ve-
reador Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, man-
dei lavrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis des-
ta Casa, ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, em con-
formidade com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal da Estân-
cia 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-.

ATA DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA REALIZADA PELA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP E SUAS 
COMISSÕES PERMANEN-
TES, REALIZADA EM 07 DE 
NOVEMBRO DE 2017, PARA 
ANÁLISE, AVALIAÇÃO E 
DISCUSSÃO DO PROJETO 
DE LEI Nº 053/2017, DE AU-
TORIA DOS VEREADORES 
FELIPE AMADEU PINTO DA 
FONSECA E RICARDO FA-
VERO FIORAVANTI, QUE 
PRETENDE ALTERAR E IN-
CLUIR ARTIGOS NA LEI MU-
NICIPAL Nº 2288/1997, QUE 
DISPÕE SOBRE AS CONDI-
ÇÕES GERAIS PARA AS EDI-
FICAÇÕES NO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. 

Às 16h00min, do dia 
07 de novembro de 2017, 
terça-feira, no Plenário da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, situado na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 
s/n.º, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” 
- Serra Negra/SP, reuniram-
-se em Audiência Pública 
os vereadores José Apa-
recido Orlandi - que presi-
diu a presente Audiência 
Pública -, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini 
– que secretariou esta Au-
diência Pública -, além das 
pessoas constantes da lis-
ta de presença em anexo, 
para a análise, avaliação e 
discussão do projeto de lei 
nº 053/2017, de autoria dos 
vereadores Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca e Ricar-
do Favero Fioravanti, que 
pretende alterar e incluir 
artigos na Lei Municipal nº 
2288/1997, que dispõe sobre 
as condições gerais para as 
edificações no Município 
de Serra Negra e dá outras 
providências. Primeiramen-
te, foi entregue a cada um 
dos vereadores e muníci-
pes/pessoas presentes, có-
pia integral do projeto de 
lei nº 053/2017. Em segui-
da, foram debatidos vários 
aspectos gerais do projeto 
de lei nº 053/2017, sendo, 
inclusive, abordados vários 
temas correlatos e apresen-
tadas opiniões e análises di-

versas com relação ao pro-
jeto. Foram apresentados 
vários questionamentos e 
discutidos posicionamen-
tos e sugestões de altera-
ção nas disposições do pro-
jeto de lei nº 53/2017. Em 
seguida, pelos vereadores 
presentes, foi mencionada 
a intenção de serem alte-
rados e suprimidos alguns 
artigos do projeto de lei nº 
053/2017, solicitando, para 
tanto, o auxílio dos Enge-
nheiros presentes nesta au-
diência pública, que disse-
ram apresentar sugestões, 
alterações e ideias para se-
rem incluídas no projeto de 
lei nº 53/2017. Nada mais 
havendo a ser discutido ou 
analisado nesta Audiência 
Pública, foi determinada a 
confecção de ata resumida 
desta Audiência Pública, 
sendo a mesma anexada 
aos autos do processo n.º 
100/2017, do Poder Legis-
lativo do Município de Ser-
ra Negra/SP. Para constar, 
esta Audiência Pública foi 
integralmente gravada e re-
gistrada em áudio e vídeo, 
cujo inteiro teor fica fazen-
do parte integrante desta 
ata. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a pre-
sença e a colaboração de 
todos indistintamente e de-
clarou encerrada a presen-
te Audiência Pública. Para 
constar eu, vereador Paulo 
L. Marchi Giannini, Secre-
tário desta Audiência Públi-
ca, mandei lavrar esta ata, 
que após lida, conferida e 
achada conforme, vai de-
vidamente assinada, fican-
do facultativa a assinatura 
dos demais vereadores. 
Publique-se. NADA MAIS. 
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Vereador JOSÉ APARECIDO 
ORLANDI – Presidente 

Vereador PAULO L. MARCHI 
GIANNINI - Secretário

Vereador RICARDO FAVERO 
FIORAVANTI 

Vereador ROBERTO SEBAS-
TIÃO DE ALMEIDA 


