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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito de Serra Ne-
gra esteve na tarde de ontem 
com o diretor da regional 
Campinas do Departamento 
de Estradas e Rodagem - DER, 
Cleiton Luiz de Souza, para 
reivindicar a duplicação da 
Rodovia Eng. Geraldo Manto-
vani do marco da rotatória da 
entrada da cidade, aproxima-
damente km 149 até a portal 
da cidade. O Prefeito também 
solicitou ao Diretor do DER, a 
desobstrução do acesso a rua 
Francisco Saragiotto, no Bair-
ro das Posses e a solicitação 
de Pavimentação Asfáltica 
da Estrada Municipal Antonio 
Perli  com a Rua 1 com a Rua 
Ângelo  Zanini.

Na ocasião o Diretor 
Cleyton se comprometeu a 
elaborar o projeto para aten-
der esse pedido e o Prefeito 
ficou satisfeito com a recep-
ção, “são obras que irão be-
neficiar a nossa população, 
e a duplicação visa atender 
uma demanda de fluxo de 

carros de turistas na nossa 
cidade”, salientou o Chefe 
do Executivo com contenta-
mento.  A audiência foi agen-
dada pelo Deputado Estadual 
(DEM), que foi representado 

pelo assessor parlamentar e 
estiveram presentes o secre-
tário Municipal de Obras e 
Infraestrutura,  o vereador de 
Serra Negra e o vereador de 
Amparo. As rodovias são con-

sideradas essenciais ao esco-
amento da produção agrícola 
e industrial, bem como ao 
acesso de turistas aos muni-
cípios estância do Circuito 
das Águas. 

Prefeito reivindica duplicação da 
Rodovia Eng. Geraldo Mantovani

A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secreta-
ria de Assistência e Desen-
volvimento Social promoveu 
na noite de ontem (13), no 
Palácio Primavera, a quarta 
reunião com os agricultores 
do município que trabalham 
com Agricultura Familiar.

Cerca de 7 agriculto-
res participaram do encon-
tro, além do Secretário de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social,  a Secretária 
de Educação e Cultura, a es-
tagiária de nutrição da Pre-
feitura Municipal,   e o Vice-
-prefeito, o qual incentivou 
cada um dos produtores, “só 
a demanda das nossas esco-
las atende 100% da compra 
dos alimentos da produção 
de vocês”, ressaltou.

Nos encontros, me-
diados pelo professor Dimas 
A. Gonçalves, tem discutido 
como Organizar uma Coo-
perativa, passo a passo, bem 
como o professor enfatiza 
como acontece a comercia-
lização de produtos de horti-
frutigranjeiro para a Prefeitu-
ra Municipal.

Já a secretária da 
Educação e Cultura  expli-
cou das possibilidades dos 
agricultores rurais de Serra 
Negra fornecerem seus pro-
dutos a Secretaria de Educa-
ção e Cultura para o prepa-
ro da merenda escolar e os 
incentivou disponibilizando 
o espaço físico do Mercado 
Cultural para que realizem 
feiras orgânicas para a po-
pulação. 

O professor voltou a 
reforçar da importância de 
Serra Negra ter uma coope-
rativa, uma vez que o lucro é 
maior, além de tornar-se um 
negócio sustentável para ou-

tras atividades que uma coo-
perativa pode atuar.

A próxima reunião fi-
cou agendada para o dia 20 
de setembro, às 18h30, no 
Palácio Primavera.

Prefeitura promove 4º encontro 
com agricultores de Serra Negra
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Serra Negra receberá de 
22 a 24 de setembro, o Cheers - 
Festival de Cervejas Artesanais, 
Cultura e Foods -, evento que 
promete agitar a cidade em seu 
aniversário de 189 anos, com 
atrações musicais, cervejas da 
melhor qualidade e gastronomia 
variada. Serão vinte cervejarias 
artesanais, quinze food trucks, 
atrações musicais, feira de ar-
tesanato, exposições, além de 
uma área com brinquedos des-
tinada a diversão da criançada.

Os amantes da boa cer-
veja poderão escolher entre as 
marcas já confirmadas: Burg-
man, Berggren, Alemão, Bouti-
que, Hausen, Quinta do malte, 
Giffa, Ashby, Shorstein, Insana, 
Sapucai, Nordics, Kalevala, Cra-
zy Rocker, Rofer, Bragantina, Pe-
dra Grande, Birra Vedotti, Blon-
dine e Madalena.

Para harmonizar com as 
geladas, as opções gastronômi-
cas atendem os mais diversos 
paladares. Nomes conhecidos 
como Taverna Burguer, Mr. J. 
Burguer, Rock Ribs burguer, Sa-

bor Caipira, Espetinhos Cleitão, 
Linguiçaria, Trikone, Sushi Day, 
Krepe sobre rodas e Coxinha da 
mandioca também já confirma-
ram presença.

Quem passar pelo evento 
ainda vai encontrar diversos pro-
dutores artesanais, expositores, 
e uma ampla área kids para as 
crianças se divertirem com os 
brinquedos do Auê festas.

Durante os três dias de 
festival, haverá uma rica progra-
mação musical com estilos dife-
rentes. Reprise Inédita, Trilha do 
Rock, Beatles e por elas a Clássi-
ca Queen são algumas das atra-
ções que já marcaram presença 
no palco Cheers. O visitante vai 
poder curtir as apresentações 
musicais, degustar cervejas de 
altíssima qualidade e saborear 
uma boa comida.

Tudo isso na belíssima 
Praça Sesquecentenário, de 
uma das cidades mais charmo-
sas do Circuito das Águas Pau-
lista, com segurança e infraes-
trutura adequada para receber o 
evento e seus convidados.

“Cheers Festival” reunirá 20 cervejarias artesanais 
no aniversário de 189 anos de Serra Negra

O Ministério de Edu-
cação e Cultura – MEC está 
apresentando as orienta-
ções da reformulação dos 
Planos de Carreira do Ma-
gistério, atendendo dessa 
forma, a meta 19 do Plano 
Nacional de Educação. 
Participam do polo 05, o 
qual faz parte o municí-
pio de Serra Negra, mais 
50 cidades e tem a repre-
sentação da coordenado-
ra regional Célia Maria M. 
Rocha e da coordenadora 
estadual Cristty Anny Sé 
Rayon. 

A reformulação do 
Plano de Carreira está 
dentro do PAR (Plano de 
Ações Articuladas) pro-
grama do Governo Fede-
ral, e o município que não 
fizer uma reformulação 
do Plano de Carreira não 
será contemplado com o 
PAR, “o que é muito im-
portante porque uma vez 
que a situação econômi-
ca e financeira que o país 

se encontra, quaisquer 
verbas que venham tanto 
do Governo Federal como 
do Estadual são sempre 
bem-vindas e, para isso, 
temos que fazer as ade-
quações necessárias e 
viáveis para beneficiar o 
nosso município”, escla-
receu a Secretária Munici-
pal da Educação e Cultura 
de Serra Negra.

A próxima reunião 
será no nosso município 
e está agendada para o 
dia 26 de setembro, às 9h, 
no Palácio Primavera a ser 
confirmada.

Após a reunião será 
criada uma comissão por 
portaria ou decreto, a qual 
deverá fazer parte mem-
bros do Conselho Muni-
cipal da Educação e do 
Conselho Municipal do 
FUNDEB (Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da 
Educação Básica), um fun-
cionário da Contabilidade 
e um do Jurídico.

Educação de Serra 
Negra participa da 

reformulação dos Planos 
de Carreira do Magistério

A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer 
realiza a abertura do Cam-
peonato de Futebol Amador 
2017, neste domingo (17), 
no Campo de Futebol Giu-
seppe Raymondo, Bairro 
São Luiz.

A abertura aconte-
ce às 13h com amistoso da 
Escolinha Campo do Sete 
Kids, em seguida terá apre-
sentação da Cia Allegro. A 

solenidade começa às 14h 
com desfile das 10 equipes 
participantes do torneio. O 
jogo de estreia será entre 
o Paulista F.C. x Paulistinha 
F.C. a partir das 14h45. 

Segundo o secretário 
de Esportes e Lazer,“convido 
toda a população a presti-
giar o evento. O Campeona-
to Amador é uma opção de 
lazer nos finais de semana 
aos amantes do futebol”, 
ressaltou.

 Campeonato de 
Futebol Amador tem 

estreia domingo
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A Prefeitura de Serra 
Negra por meio das Secreta-
rias de Serviços Municipais 
e de Obras e Infraestrutura, 
iniciou na última segunda-
-feira, 11 de setembro, a tro-
ca de 4 metros de tubulação 
de águas pluviais, na Rua 
Capitão Francisco Pinto da 
Cunha, no Centro. 

Segundo o secretá-
rio de Serviços Municipais, 
“a galeria de água pluvial 
foi rompida, o que acabou 
ocasionando o afundamen-
to da calçada. Esse é um 
problema antigo que estava 
atingindo o município”, co-
mentou. 

Ainda de acordo com 
o secretário, a Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) inicia amanhã, 14 de 
setembro, a nova tubulação 
coletora de esgoto de toda a 
Rua Capitão Francisco Pinto 
da Cunha.

O Secretário de Obras 
e Infraestrutura  que vem 

acompanhando a troca de 
tubulação informa que no 

prazo de 15 dias a obra deve 
estar finalizada.

Prefeitura realiza troca de 
tubulação de águas pluviais 

A Biblioteca Municipal de Serra Negra “Hil-
debrando Siqueira”, foi uma das vencedoras do 
concurso “Acessibilidade em Bibliotecas”, atra-
vés de um projeto de autoria do bibliotecário De-
nilson Crepaldi, intituilado “Espaço Braile” e por 
esse motivo recebeu da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência um compu-
tador, ampliador automático, scanner de mesa 
com voz, teclado ampliado, mouse estacionário, 
software de voz sintetizada para atuação com 
software leitor, display e impressora em braille. 

O equipamento será 
disponibilizado aos usuários após 

treinamento dos profissionais, 
para a operação dos mesmos.

Concurso 
“Acessibilidade 
em Bibliotecas”
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Endereço
das

Farmácias

Plantão de Farmácias - Setembro 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Rubi 
2 Sábado São Luiz 
3 Domingo São Jose 
4 Segunda-feira Danilo 
5 Terça-feira Serrana 
6 Quarta-feira Naturallis 
7 Quinta-feira Popular 
8 Sexta-feira Central 
9 Sábado Vip 
10 Domingo Rubi 
11 Segunda-feira São Luiz 
12 Terça-feira São Jose 
13 Quarta-feira Danilo 
14 Quinta-feira Serrana 
15 Sexta-feira Naturallis 
16 Sábado Popular 
17 Domingo Central 
18 Segunda-feira Vip 
19 Terça-feira Rubi 
20 Quarta-feira São Luiz 
21 Quinta-feira São Jose 
22 Sexta-feira Danilo 
23 Sábado Serrana 
24 Domingo Naturallis 
25 Segunda-feira Popular 
26 Terça-feira Central 
27 Quarta-feira Vip 
28 Quinta-feira Rubi 
29 Sexta-feira São Luiz 
30 Sábado São Jose 
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Faça parte da Campa-
nha “Serra Negra Mais Pura” 
#adoteumaárvore !!! Com-
partilhe conosco a sua foto 
de plantio através das nossas 
redes sociais https://www.fa-
cebook.com/prefeituradeser-
ranegra/ e https://twitter.com/
senegra ).

Serviço:
Campanha Serra Negra 

Mais Pura #adoteumaárvore
ESPECIAL: Dia 21 de 

setembro haverá um ponto 
extra de entrega das mudas 
na Praça João Zelante, das 
13h às 17h.

Dias: segundas às sex-
tas-feiras, das 8h às 11h30min. 

e das 13h às 18h. 
Local: As mudas po-

dem ser retiradas na Secre-
taria de Agricultura e Desen-

volvimento Rural, localizada 
à Praça Lions, s/n, Centro.

Campanha “Serra Negra Mais Pura”

ROTA ALTERNATIVA
A Prefeitura de Serra Negra por meio das Secretarias de 

Serviços Municipais e de Obras e Infraestrutura, iniciou nes-
ta segunda-feira, 11 de setembro, a troca de 4 metros de tu-
bulação de águas pluviais, na rua Capitão Francisco Pinto da 
Cunha, no Centro.

A obra deve estar finalizada no prazo de 15 dias, infor-
mou a secretaria de obras.

Utilize a Rua José Bonifácio, Rua Visconde do Rio Bran-
co e ou a Rua Edno Moscão.

A Prefeitura de Serra Ne-
gra por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura promoveu 
na tarde de ontem, 13 de se-
tembro, no Palácio Primavera, 
a Capacitação para 55 agentes 
escolares (merendeiras) que 
trabalham em escolas públicas 
municipais. A formação teve 
como objetivo levar conheci-
mentos técnicos às profissionais 
da área de alimentação, visando 
garantir ainda mais qualidade 
no preparo da merenda escolar.

Durante o curso, as parti-
cipantes receberam orientações 
sobre a importância do uso de 
EPIS (Equipamento de Proteção 
Individual), com o técnico de 
Segurança do Trabalho Tiago 
Ferreira e com a nutricionista 
Renata de Santi. Também par-

ticiparam das palestras sobre 
“Obesidade, uso de Açúcar e 
Sal”, com a estagiária de nutri-
ção  e “Consumo de carne e o 
Câncer de intestino”, com o Mé-
dico eVice-Prefeito.

De acordo com o Médico 
e Vice-Prefeito, “uma pesquisa 
feita pela Escola de Saúde Públi-
ca da Universidade de Harvard 
descobriu que pessoas que con-
sumiram grandes quantidades 
de carne vermelha tiveram um 
risco total mais alto de mortali-
dade e incidência de câncer e 
doenças cardiovasculares.

A carne é importante, 
mas em consumo moderado”, 
ressaltou.  Ao final da capacita-
ção, as funcionárias receberam 
o kit de EPI para segurança no 
trabalho.

Prefeitura realiza 
capacitação para 

merendeiras
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 056/2017. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 
20. (REABERTURA). DATA: 29/09/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 075/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DATA: 
28/09/2017 – 09H30M. PREGÃO PRESENCIAL N. 076/2017. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
DATA: 02/10/2017 – 09H30M. PREGÃO PRESENCIAL N. 077/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SOM. DATA: 04/10/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2017. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE. DATA: 
05/10/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 079/2017. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM. DATA: 06/10/2017 – 
14H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no bal-
cão 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 es-
pecífica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@
serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site WWW.serranegra.sp.gov.br. 
Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 15 de Setembro de 2017. 
Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2017.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA D’AGUA TIPO “TAÇA” DE 5000 LI-
TROS.
De acordo com o Artigo 24, Incisos V da Lei Federal 8.666/93 e poste-
riores alterações e, com base no parecer do Departamento Jurídico 
anexa aos autos, RATIFICO a Dispensa de Licitação do objeto acima 
especificado para empresa 
Serra Negra, 15 de Setembro de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 08/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM 
LTDA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO.
PRAZO: 150 DIAS
DATA: 18/08/2017.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS.

VALOR: R$ 20.526,00.
DATA: 24/07/2017.
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS.
VALOR: R$ 6.860,60.
DATA: 24/07/2017.
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS.
VALOR: R$ 6.796,39.
DATA: 24/07/2017.

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Edital de Convocação
A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de Saú-
de de Serra Negra convocam a todos os senhores con-
selheiros, vereadores, funcionários e munícipes para 
Audiência Pública de Prestação de Contas das aplica-
ções do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saú-
de Municipal, referente ao 2º quadrimestre de 2017, a 
realizar-se no dia 04 de outubro de 2017, às 13 horas 
e 30 minutos, na Câmara de Serra Negra – Centro de 
Convenções – Mezanino – Sala 06 e 07, situada à Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/n – Serra Negra/SP.

Ana Barbara Regiani de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Leandra Reale Crepaldi
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Serra 
Negra

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra 
vem a público convocar EDCARLOS TEIXEIRA MAT-
TOS, RG nº 12061272, aprovado no Concurso Público 
de Edital nº 01/2016, para o cargo de Motorista, para no 
prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto de 
Recursos Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, 
s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da do-
cumentação necessária ao provimento no respectivo 
cargo.
 O não comparecimento no prazo determinado impli-
cará na perda automática da vaga do Concurso Públi-
co.

Serra Negra, 12 de Setembro de 2017.

JAMES AP. DE GODOI
- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS –
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

ANEXO I

NOME DO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO

03 P D ARAUJO EMPRESA CINEMATOGRAFICA 548293

ADILSON ALVES TRINDADE REFRIGERAÇÃO ME 548416

ALBERTO TARGINO DA SILVA 343892

ALCIDES ALVES 321785

ALEX CAZOTTI MOSER 525670

ALEX M NUNCIARONI COM DE ANTENAS LTDA ME 344067

ALOISIO DA CRUZ CHAVES 528671

ANA LUCIA AVILA BROTTO GUIDETTI 343785

ANA STELINA CORREA-ME 343917

ANTONIO DONISETE DOS SANTOS FILHO 529114

ANTONIO GILBERTO B DE FREITAS 525114

ANTONIO SAMUEL SIGOLO 320925

ARY ROQUE ZANONI 523220

BENEDICTO MASSARO BAPTISTA 523191

BENEDITO ALEXAANDRE CARDOSO 522818

DECRETO NO 4.660 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017
(Abre um crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.972, de 6 de dezembro de 
2016,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias, a saber:

04.01.12.361.0007.2.010.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física..............................................R$ 38.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..........................................R$ 230.000,00
Total.......................................................................................R$ 268.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações or-
çamentárias:

13.01.26.782.0018.2.025.339030.01
Material de consumo...........................................................R$ 210.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..........................................R$ 58.000,00
Total........................................................................................R$ 268.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 5 de 
setembro de 2017

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO

- Prefeito Municipal -

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

VALQUÍRIA FELIPE DA SILVA
- Secretária em exercício -

PORTARIA NO 225 DE 30 DE AGOSTO DE 2017

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribui-
ções legais, e visando promover a adequação do cadastro mobiliário 
da Prefeitura Municipal de Serra Negra,

R E S O L V E:

CONVOCAR, os contribuintes com inscrição cadastral relacionados 
no Anexo I, bem como contribuintes ainda que não constantes da re-
lação e outros eventuais interessados, para comparecerem, no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Portaria, ao Setor de 
Tributação de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, para recadastra-
mento e atualização cadastral. O não comparecimento implicará na 
adoção de medidas administrativas destinadas à baixa de ofício da 
inscrição, dando cumprimento ao artigo 41 letra b, §§ 2o e 4o e artigo 
75 incisos I e V da Lei Complementar no 15, de 3 de dezembro de 
1997 (Código Tributário Municipal).

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 30 de 
agosto de 2017

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -
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BENEDITO FARIA DE LIMA 322794

BUENO & FEDEL LTDA ME 343714

CARLOS ANTONIO ZUANAZZI JR 545517

CARLOS AUGUSTO ANRAKU 525583

CIRO ALEX ARANTES 325807

CLAUDECIR CARVALHO PIRES 523042

CLAUDIA REGINA GUERREIRO FREITAS 528353

DANIEL NERY DO NASCIMENTO ME 548355

DINIZ ARQUITETURA DE VENDAS LTDA 342767

DROGARIA DO POVO DE SERRA NEGRA ME 343990

EDILSON BUENO DA SILVA 325518

EDSON DE CARVALHO 525682

EDUARDO APARECIDO VICENTE ALVES 327008

EDUARDO FERREIRA DE ASSIS 525763

ENDRICON CONSTR E COMERCIAL LTDA 545330

F C & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343505

FRANCISCO ROMILDO DE ASSIS 524990

FRANCISCO ROSEILDO OLIVEIRA CAMPOS 343802

GALERA DO GESSO LTDA 548092

GERVASIO ATILIO DE SANTANNA 325269

GUSTAVO DA COSTA AZEVEDO 524625

I-9 TELECOM CONSULTORIAS E TREINAMENTOS LTDA 546024

IMPERIO COMERCIO, IMPOR E EXPORT DE CAFÉ 548618

ISAQUE LOPES 525744

J R FLORES ME 343665

JD DE SOUZA E FILHOS LTDA ME 344352

JILVAN MACHADO ALVES CORREA 525301

JOÃO CAMARGO 525577

JOÃO MAURICIO BUENO ME 342651

JOSE AMAMBRINO FURLANI 525628

JOSE CARLOS ALMEIDA BORSON 546044

JOSE MARIA ALVES RUBIM 325158

JOSÉ NASCIMENTO RABELO 525084

JOSE RICARDO V DE ANDRADE SOBRINHO 525345

JOSE RONISERE SANTOS 525656

LANCH E SORV SERRANA LTDA ME 343292

LEILA R P FERREIRA & CIA LTDA ME 344247
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LM FERRARESSO EMPREEND IMOBILIARIOS 344059

LUCIANA MUCHACHITO DE CARVALHO ME 344198

LUIZ ANTONIO PADULA 543067

LUIZ VENTURA NETO 525467

M G N SERRA NEGRA MODA MASC E FEM LTDA 343817

MARCELO ALVES TRINDADE 545640

MARCELO BENEDITO CARDOSO FARIAS 342818

MARCELO DONIZETE NASCIMENTO BORLONI 529388

MARCILIO MOREIRA DA SILVA 543211

MARIA APARECIDA DE BARROS JAQUETA ARTIGOS DE VIAGEM 343741

MARIA ROSELI MAGON 525304

MERC BAR CAMPO DAS PALMEIRAS LTDA 340930

MONICA PAULETE ROBATINI ME 344154

MURILO SIGOLO GABRIEL ME 548273

NADIA CRISTINA INACIO 545877

NELSON MACCIONI GIMENES 524971

OSVALDO KLEIN MARAUCCI NETO 548411

PAULO DE LIMA OLIVEIRA 320821

PADARIA E CONFEITARIA DA FAZENDA LT ME 343459

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BRANGONI ME 344227

PROX CONFECÇÃO DE ART DO VESTUÁRIO LTDA ME 343088

RAFAEL GIANOTTI DOS SANTOS ME 548181

RANGEL APARECIDO DOS SANTOS 325870

REGINA AP LEITE SERRA NEGRA ME 342499

RODRIGO BUENO DA SILVA RESTAURANTE ME 344171

RODRIGO CABRAL MONTIANI 325777

ROMEU COLETTI DE GODOY 524714

ROMILDO LIMA DE OLIVEIRA 325973

RONALDO JOÃO BERTO 524816

SERGIO AUGUSTO FORÃO 525762

SERGIO BENEDITO PEDRO 525394

SM VALEZI ME 343697

SONIA APARECIDA MOSCAO TOLEDO ME 343582

URSULA SEGURO DE CARVALHO 525258

VALDIR ELLERO 523840

WILSON APARECIDO TOLEDO 524944

WILSON GOMES DE OLIVEIRA 525918
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A COMISSÃO ELEITORAL DO SERPREV informa que as 
eleições para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal será 
realizada no dia 03 e 04 de outubro de 2017, das 8h30min as 
16h30, na sede do SERPREV.

   Poderão votar todos os funcionários Estatutários efeti-
vos, aposentados e pensionistas do Serprev. 

Candidatos

Conselho Administrativo Conselho Fiscal

1- Carlos Domingos Canhassi Benedita Viviane A. Carraro

2- Cleide Gambeta Santos Maria Cecília Saragiotto

3- Maria Inês ap. Ellero Luiz Roberto Padula

4- Maria Cristina M. Citrangulo Elis Regina Del Buono

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Daniel Anghinoni dos 
Passos

Paulo Sérgio Loli
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA SEX-

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

Aos quatro dias do mês 
de setembro, do ano de dois 
mil e dezessete, com início às 
19h33min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, e se-
cretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 26ª Sessão 
Ordinária, da 01ª Sessão Le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Edson B. O. Marquezini, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foram lidas, 
discutidas, votadas e aprova-
das, por unanimidade (10 vo-
tos), as seguintes atas: 1) ata 
da 25ª sessão ordinária, da 
01ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 28 
de agosto de 2017 e, 2) ata da 
14ª sessão extraordinária, da 
01ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 28 
de agosto de 2017. EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - Nota 
de Agradecimento do Corre-
tor de Imóveis José Juscelino 
O. Matos, da Imobiliária JJMa-
tos. Agradecendo pela apro-
vação do requerimento de 
Congratulações e Aplausos 
pelo Dia do Corretor de Imó-
veis e parabeniza pelos rele-
vantes serviços prestados em 

prol do Município de Serra 
Negra. A Câmara Municipal 
de Serra Negra, desde sem-
pre formada por cidadãos 
honrados e virtuosos em bus-
ca de empreendimentos ino-
vadores que fazem dessa Ci-
dade referência em qualidade 
de vida. Aos serventuários da 
Câmara Municipal que devo-
tamente atendem todos os 
cidadãos de forma singular, 
de modo a serem exemplos a 
serem seguido. Neste ato 
agradeço, imensamente as 
honras ofertadas na sessão 
de 21 de agosto de 2017, oca-
sião em que foi aprovado o 
requerimento de congratula-
ções e aplausos aos Correto-
res de Imóveis atuantes em 
Serra Negra/SP, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, aprovado por 
unanimidade pelos demais 
vereadores desta Casa Legis-
lativa. Coloco-me à disposi-
ção da Câmara Municipal de 
Serra Negra para auxiliá-la 
em manter o carinho e dedi-
cação à Sociedade Serrana. 
Atenciosamente, José Jusce-
lino O. Matos – Corretor Ofi-
cial. - Ofício nº 067/2017 do 
SERPREV – Serviço de Previ-
dência Social dos Funcioná-
rios Municipais de Serra Ne-
gra, encaminhando para 
apreciação, nos termos do 
inciso X, do artigo 33, da Lei 
Municipal nº 2612/2001, os 
Balancetes de Despesa e Re-
ceita, juntamente com os bo-
letins de Caixa do FRAP (Fun-
do de Reservas de 
Aposentadorias e Pensões) e 
FAS (Fundo de Assistência à 
Saúde), referentes aos meses 
de junho e julho de 2017. -  
EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚ-
BLICAS DA CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL  DE SERRA 
NEGRA/SP. A CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA/
SP, através de suas Comis-
sões Permanentes de Justiça 
e Redação, de Saúde e Políti-
ca Social e de Política Urba-
na, de Meio Ambiente e de 
Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo, faz saber que, em 
conformidade com as dispo-
sições contidas nos artigos 77 

a 82, especificamente no arti-
go 78, incisos V e VI e seu § 
2º, todos do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de 
Serra Negra, serão realizadas 
03 (três) AUDIÊNCIAS PÚBLI-
CAS nos seguintes dias e ho-
rários: 1ª – 12/09/2017, terça-
- f e i r a , 
às 16h00min; 2ª – 20/09/2017, 
quarta-feira, às 15h00min; 3ª 
– 28/09/2017, quinta-feira, às 
16h00min, no Plenário da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, instalada na Rua Nossa 
Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será 
analisado, avaliado e discuti-
do o projeto de lei nº 041, de 
11 de agosto de 2017, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que institui as diretri-
zes da Política Municipal de 
Mobilidade e Acessibilidade 
Urbana do Município de Serra 
Negra/SP, bem como seu pla-
no de intervenção e a criação 
do Conselho Municipal da 
Mobilidade Urbana e Conse-
lho da Acessibilidade Urbana 
e Inclusão Social do Municí-
pio. Participe, sua presença é 
muito importante! Serra Ne-
gra, 01 de setembro de 2017. 
- EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA DA COMISSÃO PER-

MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complemen-
tar nº 101, de 04 de maio de 
2000, faz saber que realizará 
audiência pública no dia 28 
de setembro de 2017, quinta-
-feira, à partir das 14h30min, 
na sede do Poder Legislativo, 
instalada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas” – mezanino – sa-
las 06 e 07, quando será ava-
liado o cumprimento das me-
tas fiscais estabelecidas pelo 
Poder Executivo Municipal, 
referente ao 2º quadrimestre 
de 2017.  Serra Negra, 01 de 
setembro de 2017. - EDITAL 
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA. A CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, por seu Presidente e 
pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e 
Orçamento, faz saber que 
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será realizada AUDIÊNCIA 
PÚBLICA no dia 28 de setem-
bro de 2017, quinta-feira, às 
15:00 horas, no Plenário da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, instalada na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será 
analisado, avaliado e discuti-
do o projeto de lei n.º 
046/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que esti-
ma a receita e fixa a despesa 
do Município de Serra Negra 
para o exercício de 2.018 – 
“Orçamento Público Munici-
pal para 2.018” – “LOA”. Serra 
Negra, 01 de setembro de 
2017. - EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA. 
A CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP, por seu 
Presidente e pelo Presidente 
da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, faz 
saber que será realizada AU-
DIÊNCIA PÚBLICA no dia 28 
de setembro de 2017, quinta-
-feira, às 15:30 horas, no Ple-
nário da Câmara Municipal 
de Serra Negra, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – 
mezanino – salas 06 e 07, 
quando será analisado, ava-
liado e discutido o projeto de 
lei n.º 047/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que dispõe sobre o Plano Plu-
rianual do Município de Serra 
Negra, para o quadriênio 2018 
a 2021 e dá outras providên-
cias -  “Plano Plurianual do 
Município de Serra Negra/SP 
para o quadriênio de 2018 a 
2021” – “PPA”. Serra Negra, 01 
de setembro de 2017. - E-mail 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, encami-
nhando o requerimento nº 
1870/2017, de autoria do De-
putado Jorge Caruso, propon-
do voto de congratulações 
pelo aniversário do Município 
de Serra Negra/SP, parabeni-
zando também a laboriosa e 
hospitaleira população e dig-
nas autoridades. - Correspon-
dências recebidas no período 
de 29 de agosto a 04 de se-
tembro de 2017. MENSAGENS 

E PROJETOS DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Mensa-
gem nº 037/017, encaminhan-
do o projeto de lei nº 48/2017, 
que altera dispositivos das 
Leis Municipais nºs 3072/2008 
e 3174/2009, que dispõem so-
bre o parcelamento do solo 
das ZEIS – Zonas Especiais de 
Interesse Social da Cidade de 
Serra Negra/SP. PROJETOS 
DE RESOLUÇÃO E DE DECRE-
TO LEGISLATIVO: - PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 11/2017, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezi-
ni, que concede o Título Ho-
norifico de Cidadã Serrana à 
senhora EUNICE BIGGI DIGI-
LIO.  - PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 12/2017, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que concede a Medalha de 
Mérito Fundador “Lourenço 
Franco de Oliveira” à ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRA-
SIL – SUBSEÇÃO DE SERRA 
NEGRA/SP. Todos os docu-
mentos ficaram à disposição 
dos vereadores junto à Mesa 
Diretora. Em seguida, foi pro-
ferida à leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 876/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizado o reca-
peamento asfáltico em toda a 
extensão da Rua Eduardo Vi-
chi, situada no Loteamento 
Jardim Gustavo, Serra Negra/
SP. Indicação nº 877/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser asfaltada toda a 
extensão da Rua Francisco 
Amabile, situada no Lotea-
mento Jardim Gustavo, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
878/2017, 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 realizar 
limpeza no ribeirão, trecho 
do final da Rua Leonel Antu-
nes, haja vista que o local 

está cheio de entulhos, o que 
poderá causar transtornos 
em caso de chuva forte. Indi-
cação nº 879/2017, de autoria 
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 cortado o mato dos dois 
lados da Estrada Municipal 
Francisco Honório Lima - 
“Chico Geraldo”, localizada 
no Bairro da Serra. Indicação 
nº 880/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de colocar bancos 
para as pessoas se sentarem 
na Praça do Cruzeiro. Indica-
ção nº 881/2017, de autoria 
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 lavado e desinfetado o ca-
minhão coletor de lixo, com 
uma periodicidade de pelo 
menos 15 em 15 dias, vez que 
o odor está muito forte, sendo 
que as pessoas estão recla-
mando. Indicação nº 
882/2017, 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 
adotados os procedimentos 
necessários para que a fonte 
existente na Praça Sesquicen-
tenário tenha água potável 
para o consumo. Esta é uma 
solicitação dos inúmeros mu-
nícipes e turistas que reali-
zam caminhadas e exercícios 
físicos na Praça. Indicação nº 
883/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
solicite ao setor competente, 
no sentido de ser cortado o 
mato no Campo do Querên-
cia (dentro do campo e arre-
dores). Indicação nº 884/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-

ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, a fim de 
que realize o corte do mato 
em toda a extensão da Rua 
Henrique Silotto, Bairro das 
Três Barras. Indicação nº 
885/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude junto ao setor compe-
tente a possibilidade de se 
realizar um estudo técnico 
para a captação adequada 
das águas pluviais na Avenida 
Francisco Saragiotto, bem 
como passar a máquina mo-
toniveladora e cascalhar. In-
dicação nº 886/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que realize operação 
tapa buracos, no cruzamento 
da Rua Tiradentes com a Pra-
ça Barão do Rio Branco, entre 
o Externato e o Fórum. Indi-
cação nº 887/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, para que de-
termine ao setor competente, 
para que determine ao setor 
competente, seja feita toda a 
manutenção necessária na 
Praça Romualdo Cagnoni, lo-
calizada na Avenida Presiden-
te Castelo Branco, tais como: 
corte da grama e do mato, 
limpeza geral, conserto dos 
brinquedos, etc. Indicação nº 
888/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, para que determine ao 
setor competente, para que 
estude as possibilidades de 
colocar corrimão na escada-
ria de acesso ao Cristo Re-
dentor. Indicação nº 889/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, para 
que estude as possibilidades 
de construir uma área de la-
zer na Rua Paulo Minardi, 
Bairro das Três Barras, próxi-
mo ao Hotel Alto Tour, visan-
do atender as necessidades 
da população que reside na-
quele populoso bairro. Indi-
cação nº 890/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
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ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de colocar um relógio 
na Praça Sesquicentenário, a 
fim de que as pessoas que se 
utilizam do local para fazer 
caminhadas possam marcar 
seu tempo. Indicação nº 
891/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
fazer uma ciclovia na Praça 
Sesquicentenário. Indicação 
nº 892/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de asfaltar todas as 
ruas que são calçadas com 
bloquetes de cimento, no Lo-
teamento Parque Fonte São 
Luiz. Indicação nº 893/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada opera-
ção tapa-buracos em todas as 
ruas do Loteamento Parque 
Fonte São Luiz. Indicação nº 
894/2017, 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 
encaminhadas garis, pelo 
menos uma vez por semana, 
para realizarem a varrição e 
limpeza das ruas do Lotea-
mento Nossa Senhora de 
Lourdes, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
895/2017, 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 
encaminhadas garis, pelo 
menos uma vez por semana, 
para realizarem a varrição e 
limpeza das ruas do Lotea-
mento Jardim Parque das Pal-
meiras, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
896/2017, 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 
encaminhadas garis, pelo 
menos uma vez por semana, 
para realizarem a varrição e 
limpeza das ruas do Lotea-
mento Village, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 897/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem encaminhadas garis, 
pelo menos uma vez por se-
mana, para realizarem a var-
rição e limpeza das ruas do 
Loteamento Los Pinos, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 898/2017, de au-
toria dos vereadores Wagner 
da Silva Del Buono e Renato 
Pinto Giachetto, que indicam 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizado o corte 
do mato em ambos os lados 
da Via Enzo Perondini, princi-
palmente no trecho onde 
existem residências, cháca-
ras e estabelecimentos co-
merciais, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
899/2017, de autoria dos vere-
adores Wagner da Silva Del 
Buono e Renato Pinto Gia-
chetto, que indicam na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada limpeza geral na 
Via Enzo Perondini, principal-
mente no trecho onde exis-
tam residências, chácaras e 
estabelecimentos comer-
ciais, Bairro dos Francos, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
900/2017, de autoria dos vere-
adores Wagner da Silva Del 
Buono e Renato Pinto Gia-
chetto, que indicam na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser disponibilizada ilumina-
ção pública no início da Via 
Enzo Perondini, Bairro dos 

Francos, Serra Negra/SP, no 
trecho onde existem várias 
residências e chácaras. Indi-
cação nº 901/2017, de autoria 
dos vereadores Wagner da 
Silva Del Buono e Renato Pin-
to Giachetto, que indicam na 
forma regimental, seja oficia-
do à Empresa Renascer, para 
que seja disponibilizada ilu-
minação pública no início da 
Via Enzo Perondini, Bairro 
dos Francos, Serra Negra/SP, 
no trecho onde existem vá-
rias residências e chácaras. 
Indicação nº 902/2017, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada opera-
ção tapa buracos na Estrada 
Municipal Amatis José Fran-
chi, situada no Bairro da Ser-
ra, Serra Negra/SP, principal-
mente do trecho que vai da 
Estação de Tratamento de 
Água da Sabesp, até o Jardim 
do Salto. Indicação nº 
903/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine aos setores com-
petentes, no sentido do cami-
nhão do lixo fazer a coleta, 
pelo menos duas vezes por 
semana no Bairro das Tabara-
nas, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 904/2017, 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, ou seja, à Divi-
são Municipal de Trânsito, 
para que sejam demarcadas 
vagas para o estacionamento 
de vans em frente de todas as 
Escolas Públicas Municipais e 
Estaduais, vez que atualmen-
te não há espaços demarca-
dos nem suficientes para o 
embarque e desembarque 
dos alunos, gerando grandes 
transtornos e contratempos 
no trânsito, durante os horá-
rios de entrada e saída dos 
estudantes. Indicação nº 
905/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado para Telefô-

nica, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem feitos os reparos 
necessários no cabeamento 
telefônico que está pendu-
rando, com cabos soltos e ca-
ídos no chão/calçada, na Rua 
Angelo Marchi, Centro, Serra 
Negra/SP.Indicação nº 
906/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja reiterado ao Senhor 
Prefeito  Municipal,  a Indica-
ção nº 51/2017, no sentido de 
ser realizada, de forma habi-
tual, a limpeza e a varredura 
da Avenida Juca Preto, Serra 
Negra/SP, especialmente na 
área próxima ao Supermer-
cado Ciamdrighi, consideran-
do que há inúmeras reclama-
ções de munícipes neste 
sentido. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente determinou o 
encaminhamento das indica-
ções aos setores competen-
tes para, dentro do possível, 
serem adotadas as medidas 
cabíveis. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
604/2017, de autoria dos vere-
adores Renato Pinto Giachet-
to e Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicitam na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado à Sabesp para 
que, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, encaminhe 
a esta Casa de Leis as infor-
mações abaixo solicitadas, 
todas referentes à rede de 
distribuição de água e de es-
goto na Via Enzo Perondini, 
em seu início, até o trecho 
onde existem dezenas de re-
sidências, chácaras e estabe-
lecimentos comerciais, Bair-
ro dos Francos, Serra Negra/
SP. 1) No início da Via Enzo 
Perondini, local onde existem 
dezenas de residências, chá-
caras e estabelecimentos co-
merciais, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, existe instala-
da e em funcionamento a 
rede de distribuição de água 
a todos aqueles imóveis? Em 
caso negativo, há previsão 
(data) para que a Sabesp dis-
ponibilize e instale a rede de 
distribuição de água a todos 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 15 de setembro de 2017 - Ano VIII - n.º 556
15

aqueles imóveis? 2) No mes-
mo local, existe instalada e 
em funcionamento a rede de 
coleta de esgoto para todos 
aqueles imóveis? Em caso 
negativo, há previsão (data) 
para que a Sabesp disponibi-
lize e instale a rede de coleta 
de esgoto a todos aqueles 
imóveis? Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 605/2017, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, por quais moti-
vos ou circunstâncias os ser-
viços de recapeamento asfál-
tico e tapa buracos que 
vinham sendo realizados na 
Estrada Municipal Carlos Cag-
nassi, Serra Negra/SP, foram 
interrompidos e não estão 
sendo mais realizados, mes-
mo havendo a necessidades 
destes serviços serem execu-
tados ainda em grande parte 
da referida Estrada Municipal.
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 606/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis quantas crian-
ças com algum tipo de defici-
ência existem atualmente no 
município de Serra Negra/SP, 
informando também em que 
Escolas Municipais de Serra 
Negra estão sendo atendidas. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 607/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis, as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes a realização de dedeti-
zação  para escorpiões no 
Cemitério Municipal e nas 

ruas adjacentes, consideran-
do que atualmente está ha-
vendo infestação destes peri-
gosos animais, que vem 
assustando a população ser-
ranegrense. 1) em que data a 
Prefeitura Municipal realizou, 
pela última vez, a dedetiza-
ção para escorpiões no Cemi-
tério Municipal? Qual a data 
prevista para a realização de 
nova dedetização do cemité-
rio? 2) em que data a Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra 
realizou, pela última vez, a 
dedetização das ruas próxi-
mas e adjacentes do Cemité-
rio Municipal, principalmente 
na Rua da Saudade? Qual a 
data prevista para a realiza-
ção de nova dedetização da-
quela área? 3) A Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
vem adotando outras medi-
das para diminuir a infesta-
ção de escorpiões no Cemité-
rio Municipal e nas áreas 
próximas e adjacentes? Em 
caso positivo, quais? 4) outras 
informações para esclareci-
mento do assunto. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
608/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes 
aos uniformes ou vestimen-
tas para uso em serviço dos 
coletores de lixo e garis, que 
atualmente estão utilizando 
uniforme todo rasgado e ve-
lho, e muitos servidores pú-
blicos municipais não pos-
suem mais estas vestimentas. 
1) Em que data foi a última 
aquisição realizada pela Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra, de uniformes ou vesti-
mentas, consistente em 
calças, bermudas, camisas e 
bonés para uso dos servido-
res públicos municipais que 
desempenham as funções de 
coletor de lixo e gari? 2) A 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra mantém atualmente 
esses itens de uniformes (cal-
ças, bermudas, camisas e bo-
nés) em estoque, ou seja, dis-

poníveis para distribuição 
imediata aos servidores pú-
blicos municipais? Em caso 
positivo, informar a quantida-
de de cada peça mantida em 
estoque, discriminando-as 
por tamanho. 3) Na eventuali-
dade da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra não tiver em 
estoque estes uniformes, in-
formar em que data serão no-
vamente adquiridos e qual a 
data prevista para a sua distri-
buição aos coletores de lixo e 
garis do nosso município, que 
atualmente estão com os 
seus uniformes em estado 
crítico e sem condições de 
uso. 4) Outras informações 
necessárias para esclarecer 
os motivos da falta ou da não 
distribuição/disponibilização 
de uniformes novos para os 
nossos servidores públicos 
municipais. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 620/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes aos tú-
mulos do Cemitério Jardim 
da Saudade, Serra Negra/SP. 
1) Como é feita, pela Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra, 
a venda de túmulos do Cemi-
tério Jardim da Saudade, Ser-
ra Negra/SP? Há algum tipo 
de critério para a seleção dos 
compradores dos túmulos?2) 
atualmente há túmulos à ven-
da ou disponíveis para aquisi-
ção no Cemitério Jardim da 
Saudade? Em caso positivo, 
qual a quantidade atual de tú-
mulos disponíveis para ven-
da?3) Caso uma família ad-
quira um túmulo ou jazigo 
com as características de 
“perpétua”, este túmulo ou 
jazigo pode ser, futuramente, 
vendido a outras pessoas? 
Quais os requisitos e os pro-
cedimentos necessários para 
que isso ocorra? 4) Os livros 
de registros e controles do 
Cemitério Jardim da Saudade 
estão digitalizados? Em caso 
positivo, encaminhar em CD 
ou DVD o conteúdo destes li-

vros digitalizados. 5) Outras 
informações para esclareci-
mento do assunto. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
621/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
se a rua que se inicia à direita 
(sentido centro-bairro) da 
Rua Angelo Marchi, que dá 
acesso à propriedade da se-
nhora Maria Golfitti, Centro, 
Serra Negra/SP, é uma via pú-
blica, quais os melhoramen-
tos nela existentes (mesmo 
que em parte da referida rua) 
e se possui denominação ofi-
cial. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 609/2017, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com a dedica-
da e experiente MIRTES DE 
OLIVEIRA GODOI, pelos 15 
(quinze) anos de relevantes 
serviços prestados como téc-
nica de enfermagem, contri-
buindo imensamente na área 
da saúde do nosso município.
Parabéns pelo trabalho reali-
zado! Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência à homenageada. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
610/2017, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS REPÓR-
TERES FOTOGRÁFICOS E CI-
NEMATOGRÁFICOS, pela co-
memoração de seu dia em 02 
de setembro, parabenizando 
também pela dedicação à 
profissão e pelos relevantes 
serviços prestados. Parabéns 
pelo trabalho realizado! Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
competente Carlos Alberto 
Valentino. Posto em discus-
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são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 611/2017, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS AGRÔNOMOS E AGRÔ-
NOMAS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pela come-
moração do Dia Mundial do 
Agrônomo, no dia 13 de se-
tembro, parabenizando tam-
bém pela dedicação à profis-
são e pelos relevantes 
serviços prestados. Parabéns 
pelo trabalho realizado! Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência a to-
dos os Agrônomos e Agrôno-
mas do Município de Serra 
Negra e ao sindicato Rural do 
Município de Serra Negra. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 612/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o estabelecimento 
comercial de propriedade do 
competente MARCOS PIE-
TRAFEZA, recentemente 
inaugurada no Município de 
Serra Negra/SP, na Avenida 
Governador Laudo Natel nú-
mero 174, que vem prestando 
relevantes serviços na área 
da informática, conserto e 
manutenção de computado-
res, merecendo a Câmara 
Municipal de Serra Negra re-
conhecer e aplaudir o exce-
lente trabalho que vem sendo 
realizado. Desejo também 
muito sucesso nesta nova 
empreitada! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência para Marcos Pietrafe-
za. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). 
Requerimento nº 613/2017, 
de autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS NUTRI-
CIONISTAS DO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA/SP, pela co-
memoração de seu dia em 31 
de agosto, parabenizando 
também pela dedicação à 
profissão e pelos relevantes 

serviços prestados. Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos Nutri-
cionistas Juliana Melo e Lu-
cas Gabriel Berloni, represen-
tando assim todos os 
Nutricionistas do Município 
de Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
614/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS CONTADORES DO MUNI-
CÍPIO DE SERRA NEGRA, pela 
comemoração de seu dia em 
22 de agosto, parabenizando 
também pela dedicação à 
profissão e pelos relevantes 
serviços prestados. Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos Conta-
dores do Município de Serra 
Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 615/2017, de 
autoria dos vereadores Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca e 
Edson B. O. Marquezini, que 
solicitam consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS EDUCADORES FÍSICOS, 
pela comemoração de seu 
dia, em 1º de setembro. Os 
profissionais da área da Edu-
cação Física são responsá-
veis por manter o corpo hu-
mano em ação e saudável, 
possuindo a capacidade téc-
nica de reunir e ensinar as 
práticas das diversas ativida-
des esportivas existentes. A 
atividade física não é apenas 
uma das mais importantes 
chaves para um corpo saudá-
vel, ela é a base da atividade 
intelectual, criativa e dinâmi-
ca. A você, profissional de 
Educação Física, a nossa ho-
menagem e o nosso reconhe-
cimento! Parabéns por todo o 
excelente trabalho realizado! 
Da decisão desta Casa reque-
remos mais, seja dada ciên-
cia para Lúcia Amadeu e ao 
proprietário e aos profissio-
nais da Academia Di Sports, 
Serra Negra/SP. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
616/2017, de autoria do verea-

dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a belíssi-
ma inauguração do “ESPAÇO 
SAÚDE UNIMED” da cidade 
de Amparo/SP, ocorrida no 
dia 01 de setembro de 2017. 
Com toda a certeza, o “Espa-
ço Saúde Unimed” da cidade 
de Amparo atenderá também 
muitos pacientes de Serra 
Negra, que possuem o plano 
de saúde Unimed, ressaltan-
do que o “Espaço Saúde Uni-
med” é um grandioso marco 
não só para a cidade de Am-
paro/SP, como também para 
todas as cidades do Circuito 
das Águas Paulista, possuindo 
excelente estrutura, disponi-
bilizando atendimentos mui-
to qualificados. Parabéns a 
todos que direta ou indireta-
mente contribuíram na con-
cretização deste valioso pro-
jeto para a área da saúde. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência à Di-
retoria da Unimed, extensivo 
a todos os médicos e demais 
funcionários desta conceitua-
da empresa operadora de 
planos de saúde, à dedicada 
Tânia Marchi, representando 
todos os colaboradores, bem 
como para os Prefeitos Muni-
cipais de Amparo e de Serra 
Negra e à Câmara Municipal 
de Amparo, na pessoa de seu 
Presidente. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 622/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com a SAN 
GENNARO LANCHONETE 
BEER, que será brevemente 
inaugurada no Município de 
Serra Negra/SP, na Rua Irmã 
Dulce, número 77, em um es-
paço muito bem montado, 
com toda a estrutura neces-
sária para atender muito bem 
os seus clientes. Desejo ao 
proprietário e funcionários da 
San Gennaro Lanchonete 
Beer muito sucesso e prospe-
ridade besta nova empreita-
da! Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada 
ciência ao proprietário da San 
Gennaro Lanchonete Beer, 
aos seus familiares, funcioná-

rios e demais colaboradores. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 623/2017, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro e Roberto Se-
bastião de Almeida, que soli-
citam consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com os com-
petentes Bombeiros de Serra 
Negra  YURI MARCELINO 
SANTOS, EVERSON DE ARAÚ-
JO DA CRUZ E IVANILTON 
DOS SANTOS, pelo excelente 
trabalho de apagar o incêndio 
de grandes proporções na 
área verde situada nas proxi-
midades da Rua Ramiro Taf-
ner Primo até a Estrada Muni-
cipal Amatis José Franchi, no 
domingo dia 03 de setembro 
de 2017, parabenizando pelos 
relevantes trabalhos realiza-
dos em prol do Município de 
Serra Negra. Da decisão desta 
Casa requeremos mais, seja 
dada ciência aos homenage-
ados. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). RE-
QUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 617/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Antônio 
Marco Araújo de Oliveira. Re-
querimento nº 618/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria Apa-
recida de Toledo Oliveira. Re-
querimento nº 619/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor José Ferra-
resso. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, sendo os mesmos deferi-
dos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado 
às famílias enlutadas. ORA-
DORES: usaram da palavra os 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti e Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
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-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Edson B. O. Marquezini, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, passou-se à dis-
cussão e à votação dos proje-
tos constantes da pauta.  I – 1ª 
Discussão e votação do proje-
to de lei nº 42/2017, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional suple-
mentar no valor de R$ 
1.300.000,00 (um milhão e 
trezentos mil reais), a ser 
destinado para Subvenção 
ao Hospital, Consultoria e 
Assessoria Jurídica, Aluguel 
da sede e viaturas da Guar-
da Civil Municipal, Serviços 
Bancários e Correio, Auxílio 
financeiro a estudantes de 

ensino superior e técnico, 
Depósito de Precatório – Tri-
bunal de Justiça e Combus-
tível. Primeiramente foi pro-
ferida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente suspendeu a 
presente sessão pelo prazo 
de cinco minutos. Retoma-
dos os trabalhos, foi formu-
lada questão de ordem pelo 
Presidente Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que apre-
sentou o requerimento ver-
bal, solicitando a inclusão, 
em discussão e votação úni-
ca, na pauta da ordem do 
dia da 15ª sessão extraordi-
nária, a ser realizada logo 
após o término desta sessão 
ordinária, do projeto de lei 
nº 49/2017, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida, que altera o artigo 
1º, da Lei Municipal nº 
2847/2004. Posto em discus-
são e votação o requerimen-

to verbal, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). II – 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 45/2017, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
2.116.754,74 (dois milhões, 
cento e dezesseis mil, sete-
centos e cinquenta e quatro 
reais e setenta e quatro cen-
tavos), a ser destinado a 
atender as despesas com 
obras de recapeamento e 
pavimentação asfáltica de 
ruas do Município e reforma 
do Estádio Municipal Anto-
nio Barbosa Pinto da Fonse-
ca. Primeiramente foi profe-
rida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos).  Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usou da palavra o 
vereador Edson Marquezini. 

Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Expli-
cações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de 
todos e convocou os senho-
res vereadores para a sessão 
extraordinária que será reali-
zada logo após o término des-
ta sessão ordinária, declaran-
do-a encerrada às 21h47min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 2º, do artigo 118-A, do 
Regimento Interno da Câma-
ra 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-.

ATA DA DÉCIMA QUINTA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

Aos quatro dias do mês 
de setembro, do ano de dois 
mil e dezessete, com início às 
21h58min, a Câmara Municipal 
da Estância Hidromineral de Ser-
ra Negra/SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidência 
do vereador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando os 
trabalhos o vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 15ª Sessão Ex-
traordinária, da 01ª Sessão Legis-
lativa, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Edson 
B. O. Marquezini, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Leonel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, 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 extraordiná-
ria, passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, na qual foram 
deliberados os seguintes proje-
tos: I – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 42/2017, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais), a 
ser destinado para Subvenção 
ao Hospital, Consultoria e Asses-
soria Jurídica, Aluguel da sede e 
viaturas da Guarda Civil Munici-
pal, Serviços Bancários e Correio, 
Auxílio financeiro a estudantes 
de ensino superior e técnico, De-
pósito de Precatório – Tribunal 
de Justiça e Combustível. 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).  II – 2ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 45/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 2.116.754,74 (dois milhões, 
cento e dezesseis mil, setecen-
tos e cinquenta e quatro reais e 
setenta e quatro centavos), a ser 

destinado a atender as despesas 
com obras de recapeamento e 
pavimentação asfáltica de ruas 
do Município e reforma do Está-
dio Municipal Antonio Barbosa 
Pinto da Fonseca. Em se tratando 
de segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos).  III – Discussão e 
votação única do projeto de lei nº 
49/2017, de autoria do vereador 
Roberto Sebastião de Almeida, 
que altera o artigo 1º, da Lei Mu-
nicipal nº 2847, de 30 de março 
de 2004. (Projeto de lei incluído 
na pauta desta ordem do dia, 
através do requerimento verbal 
aprovado durante a 26ª sessão 
ordinária, realizada anteriormen-
te a esta sessão extraordinária). 
Primeiramente, foi proferida a lei-
tura do parecer conjunto elabo-
rado pelas Comissões de Justiça 
e Redação e de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultura, 
Educação, Esporte e Turismo. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(11 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser delibe-
rado na Ordem do Dia, passou-
-se às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os vereadores 

Ricardo Favero Fioravanti, Pau-
lo Sérgio Osti, Leandro Gianotti 
Pinheiro e Roberto Sebastião 
de Almeida. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado nes-
ta sessão, o Exmo. Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e 
convocou os senhores vereado-
res para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no dia 11 
de setembro de 2017, segunda-
-feira, às 19:30 horas, declaran-
do encerrada a presente sessão 
extraordinária às 22h47min. Para 
constar eu, (a) vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a assi-
natura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, em 
conformidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Regimen-
to Interno da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos os 
efeitos legais.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL
 DE SERRA NEGRA/SP

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA/SP, através de suas Comissões Permanentes de Jus-
tiça e Redação, de Saúde e Política Social e de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultura, Educação, Esporte e Turismo, 
faz saber que, em conformidade com as disposições contidas 
nos artigos 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) AUDIÊNCIAS PÚBLI-
CAS nos seguintes dias e horários:

1ª – 12/09/2017, terça-feira, às 16h00min;
2ª – 20/09/2017, quarta-feira, às 15h00min;
3ª – 28/09/2017, quinta-feira, às 16h00min,

no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será 
analisado, avaliado e discutido o projeto de lei nº 041, de 11 de 
agosto de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
institui as diretrizes da Política Municipal de Mobilidade e Aces-
sibilidade Urbana do Município de Serra Negra/SP, bem como 
seu plano de intervenção e a criação do Conselho Municipal 
da Mobilidade Urbana e Conselho da Acessibilidade Urbana e 
Inclusão Social do Município. 

 Participe, sua presença é muito importante!

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA 
NEGRA/SP

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CMSN/
SP

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E POLÍTICA SOCIAL DA 
CMSN/SP

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICA URBANA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO 
DA CMSN/SP

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, faz saber que realizará audiência pública no 
dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira, à partir das 14h30min, na 
sede do Poder Legislativo, instalada na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será avaliado o cumprimento das metas fis-
cais estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, referente ao 2º 
quadrimestre de 2017.  

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.
            
Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamen-

to da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL
 DE SERRA NEGRA

 A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presidente da Comissão Perma-
nente de Finanças e Orçamento, faz saber que será realizada AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA no dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira, às 15:00 
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, instalada 
na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será analisado, 
avaliado e discutido o projeto de lei n.º 046/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Muni-
cípio de Serra Negra para o exercício de 2.018 – “Orçamento Público 
Municipal para 2.018” – “LOA”. 

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 

DE SERRA NEGRA

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento, faz saber que será realizada 
AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira, às 
15:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, insta-
lada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será ana-
lisado, avaliado e discutido o projeto de lei n.º 046/2017, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa 
do Município de Serra Negra para o exercício de 2.018 – “Orçamento 
Público Municipal para 2.018” – “LOA”. 

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP
Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

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

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presidente da Comis-
são Permanente de Finanças e Orçamento, faz saber que será 
realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 28 de setembro de 2017, 
quinta-feira, às 15:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Serra Negra, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 
06 e 07, quando será analisado, avaliado e discutido o projeto de 
lei n.º 047/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Serra Negra, 
para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências -  “Plano 
Plurianual do Município de Serra Negra/SP para o quadriênio de 
2018 a 2021” – “PPA”. 

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/SP

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento


