
Diário Oficial de

SERRA NEGRA
Imprensa Oficial da Estância Hidromineral de Serra Negra

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                    Sexta-feira, 11 de agosto de 2017 - Ano VIII - n.º 551

Prefeitura inicia recape da Rua 
Nossa Senhora das Brotas

3º Sarau Lítero-Musical 
acontece neste sábado

Secretária de Saúde 
vai a Brasília em 
busca de recursos

Acontece segundo 
encontro com 

produtores rurais



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 11 de agosto de 2017 - Ano VIII - n.º 551
02

Preço desta edição  R$ 910,00 -  Lei Municipal  - nº 2.641, de 20/11/01

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13.930-000
Fone: (19) 3892-9600

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br
Tiragem: 2.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1

Diagramação e Impressão: 
Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” Ltda.

Jornalista Responsável: : Patricia Rodelli Amoroso  - MTB 27044/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secreta-
ria de Obras e Infraestrutura 
iniciou no dia 10 de agosto, o 
recape asfáltico da Rua Nossa 
Senhora das Brotas, no Alto 

das Palmeiras, com exten-
são de aproximadamente mil 
metros.  

A obra deve durar 10 
dias e conta com o investi-
mento de cerca de 161 mil 

reais, recursos do DADE 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estân-
cias), por intermédio do de-
putado estadual (DEM). 

Para o prefeito, “come-

çamos hoje uma importan-
te obra de recuperação que 
vai beneficiar a população. 
Quanto mais pudermos, mais 
faremos para melhorar o nos-
so município”, disse.

Prefeitura inicia recape da Rua 
Nossa Senhora das Brotas

Entre os dias 8 e 9 de 
agosto, a secretária de Saú-
de, esteve em Brasília, onde 
participou de audiência com 
o Ministro da Saúde para 
pleitear recursos e repasses 
para Serra Negra.

Na ocasião, entrou 
em pauta a busca por leitos 
de UTI e equipamentos para 
o Hemocentro do Hospital 
Universitário São Francisco 
(HUSF) que beneficiarão 
Serra Negra e mais 11 muní-
cipios da região bragantina, 
incluindo Atibaia, Bragan-
ça Paulista, Bom Jesus dos 
Perdões,Joanópolis, Pira-
caia, Socorro, Vargem, Pi-
nhalzinho, Pedra Bela, Tuiuti 
e Nazaré Paulista. 

Segundo a secretária 
de Saúde, “a audiência foi 
agendada pelo deputado fe-
deral (PV) e as propostas são 
do deputado estadual (DEM) 
e do prefeito de Bragança 
Paulista. Não vamos medir 
esforços para manter uma 
saúde de qualidade. Virei a 
Brasília quantas vezes forem 

necessárias para resolver-
mos as questões relaciona-
das a saúde de Serra Negra”, 
disse.

A secretária de Saúde 
também participou de reu-
nião com a diretora do De-
partamento de Certificação 
de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social em Saúde 
–DCEBAS e com o Coordena-
ção- Geral de Análise e Ges-
tão de Processos e Sistemas, 
onde falou sobre a situação 
do ProSus (Programa de for-
talecimento das entidades pri-
vadas filantrópicas e das enti-
dades sem fins lucrativos que 
atuam na área de saúde) do 
Hospital Santa Rosa de Lima. 

  “A equipe de gestão 
vem trabalhando com o pla-
nejamento de novas propos-
tas para melhoria da saúde, 
sem a qual não haveriam 
essas oportunidades. Sou 
muito grata pela equipe de 
alto potencial estratégico e 
administrativo da nossa saú-
de pública”, comentou a se-
cretária de saúde.

Secretária de Saúde 
vai a Brasília em 
busca de recursos

O prefeito de Serra Ne-
gra, juntamente com o depu-
tado estadual (DEM) partici-
pou terça-feira, 08 de agosto, 
de reunião com o secretário 
de Estado da Educação, e o 
presidente da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educa-
ção (FDE).

Na ocasião, o prefeito 
solicitou mais agilidade ao 
processo de repasse de inves-
timentos do governo estadual 
à Educação Básica, para a 
construção da Creche-Escola, 
no Bairro Três Barras. 

Segundo o prefeito, 
“a busca de recursos é muito 
importante para o desenvol-

vimento do município, só as-
sim será possível realizar esse 
projeto”, ressaltou.

A solicitação será 
analisada por técnicos da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, que deverão apre-
sentar relatório no início de 
setembro. 

A reunião contou com 
a participação da secretária 
de Educação e Cultura, do as-
sessor da secretaria de Obras 
e Infraestruturas, de prefeitos, 
vice-prefeitos e secretários 
municipais de Educação de 
Bom Jesus dos Perdões, Bra-
gança Paulista, Jarinu, Morun-
gaba e Socorro.

 Prefeito reivindica recursos 
junto ao Governo do Estado  
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura e Divisão de Cultura 
apresenta o 3º Sarau Lítero-
-Musical, dia 12 de agosto, 
às 19h, no Centro Cultural 
Prefeito José Pedro Salomão -  
Mercado Cultural, localizado 
na Praça XV de Novembro, 
Centro. A entrada é gratuita.

 O evento é uma ideali-

zação de Rose Marie Moutran 
e as apresentações serão de 
canto, violão, acordeon, te-
clado, congada, contação 
de história, piano, violino, 
poesia, teatro, dança, cava-
quinho e pandeiro. O Sarau 
é um evento cultural e tem o 
significado de finalidade lite-
rária, reunião festiva, notur-
na, para ouvir música, con-
versar e dançar

3º Sarau Lítero-Musical 
acontece neste sábado

Na noite do dia 8 de 
agosto, a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social, realizou 
o segundo encontro com os 
agricultores do município que 
trabalham com Agricultura Fa-
miliar, no Palácio Primavera.

No encontro, mediado 
pelo professor Dimas A. Gonçal-
ves, os produtores rurais deba-
teram e tiraram dúvidas sobre 
a comercialização de produtos 
hortifrutigranjeiro para a Prefei-
tura Municipal.  Estiveram pre-

sentes, o secretário de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, a 
secretária de Governo, e a co-
ordenadora geral da Assistência 
e Desenvolvimento Social e ve-
reador da Câmara Municipal de 
Serra Negra.  O próximo encon-
tro ficou agendado para o dia 23 
de agosto, às 18h30, no Palácio 
Primavera, localizado na Praça 
Sesquicentenário, sn, Centro.

Se você é agricultor em 
Serra Negra venha conhecer 
quais são os produtos, preços e 
condições de participação para 
2018.

Acontece segundo encontro com produtores rurais 

O prefeito e seu vice 
prestigiaram na noite do dia 07 
de agosto, a formatura de 46 
alunos do curso de Mecânico 
de Motos do programa Via Rá-
pida Emprego, na Escola Pro-
fissionalizante “José Franco de 
Godoy”. 

 Os alunos do curso 
de Mecânico de Motos tive-
ram aulas de 
manutenção e 
instalação de 
equipamentos, 
dispositivos e 
acessórios em 
motos, além 
de avaliar e 
buscar melho-
rias quanto à 
emissão de 
gases poluen-
tes e às condi-
ções gerais de 
funcionamento e segurança 
da moto, podendo atuar em 
oficinas mecânicas, locadoras 
de motos, concessionárias, 
dentre outras.

 Para o prefeito, “é mui-
to gratificante recebermos os 
cursos da carreta Via Fácil em 
nossa cidade para que pos-
samos capacitar à população 
que visa qualificar suas experi-
ências ou até mesmo àqueles 
que buscam uma nova profis-

são”, destacou. 
 A carreta Via Fácil é 

uma conquista do deputado 
estadual (DEM) junto ao Go-
verno do Estado.

Participaram da sole-
nidade o chefe de gabinete, 
a secretária de Educação e 
Cultura e a coordenadora da 
Escola Profissionalizante “José 

Franco de Godoy”. 
 

Via Rápida Emprego
 É um programa do Go-

verno do Estado de São Paulo 
coordenado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação- SDECIT, que ofe-
rece cursos de qualificação 
profissional de acordo com as 
demandas regionais, e execu-
tada pelo Centro Paula Souza.

Prefeito prestigia formatura 
de alunos do curso de 

Mecânico de Motos
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A leishmaniose visceral 
é uma doença infecciosa grave, 
causada por protozoários do gê-
nero Leishmania. É transmitida 
ao homem e a outros animais 
através da picada de vetores (in-
setos do gênero Lutzomyia, co-
nhecidos popularmente como 
mosquito palha) infectados com 
a Leishmania. São insetos muito 
pequenos, com em média 3mm 
de comprimento, que se desen-
volvem em matéria orgânica e 
umidade depositadas no solo e 
podem ser encontrados na zona 
rural e nos centros urbanos, no 
peridomicílio e intradomicílio, 
jardins, galinheiros, chiqueiros, 
canis e abrigos de animais do-
mésticos.

Na área urbana e rural, 
o cão é o principal reservatório 
da doença e principal fonte de 
infecção, tanto para outros cães 
quanto para o homem quando 
há presença do mosquito, tor-
nando-se um grande problema 
para a saúde pública.

Em Serra Negra não há 
ocorrência de casos humanos 
ou caninos da doença e também 
não há confirmação da presença 
do vetor, porém as ações de Vigi-
lância para o controle da Leish-
maniose devem ser incluídas 
nestes municípios chamados 
silenciosos, o que visa evitar ou 
minimizar os problemas refe-
rentes à doença em áreas sem 
transmissão. 

Sendo assim, o objetivo 
da Semana da Leishmaniose é 
difundir a informação e comuni-
cação em saúde para a popula-
ção, na perspectiva de reduzir os 
riscos de transmissão da doença 
nos seres humanos e animais, 
melhorar a consciência sobre a 
doença e percepção para o diag-

nóstico precoce e tratamento 
adequado.

Sintomas clássicos de 
leishmaniose em humanos: fe-
bre prolongada, fraqueza, ema-
grecimento progressivo, aumen-
to do fígado e baço.

Sintomas clássicos de 
leishmaniose em cães: emagre-
cimento progressivo, vômitos, 
fraqueza, feridas na pele, foci-
nho e orelhas, queda de pêlos, 
crescimento anormal das unhas 
e aumento do baço e fígado.

Sendo assim, para con-
trole da transmissão da doença 
podemos tomar algumas medi-
das preventivas em relação ao 
controle do mosquito: podar as 
árvores do quintal e jardim de 
modo a permitir a entrada do 
sol; recolher os galhos cortados 
e dar destino adequado; varrer 
diariamente o quintal para re-
tirar as folhas, folhagens, frutos 
apodrecidos e fezes de animais 
e recolher, ensacar e colocar na 
coleta de lixo; manter os quin-
tais, jardins, terrenos, estábulos 
e galinheiros limpos e livres de 
folhas, frutos e fezes; usar repe-
lentes; usar telas em canis indivi-
duais, coletivos e de residências; 
cuidar da saúde e higiene dos 
animais, colocando coleira re-
pelente de insetos; colocar telas 
finas nas portas e janelas do do-
micílio e não permitir que o seu 
cão fique solto nas ruas.

O Sistema Único de Saú-
de (SUS) oferece tratamento 
específico e gratuito para a leish-
maniose em unidades de saúde 
de todo o país. Ao notar qualquer 
um dos sintomas citados, procu-
re a Unidade de Saúde mais pró-
xima. Quanto antes o tratamento 
for iniciado, maior a possibilida-
de de recuperação e cura.

Serra Negra participa 
da Campanha contra a 

Leishmaniose

Prefeito entrega 
novo veículo para 

Secretaria de Saúde

A Secretaria de 
Saúde ganhou mais um 
importante reforço nesta 
segunda-feira, 07 de agos-
to. O prefeito e seu vice 
entregaram o novo veículo 
modelo Fiat Doblo, para o 
Setor de Transportes.

O chefe do execu-
tivo, ressaltou que o novo 
veículo resultará na me-
lhor qualidade de serviço 
prestado para a população 
serra-negrense. “Precisa-

mos dar condições aos 
nossos profissionais para 
que eles realizem um bom 
trabalho”.

Segundo o vice- pre-
feito, “a nossa administra-
ção mostra cada dia mais 
que está a serviço dos mu-
nícipes”, afirmou.

 “Este veículo vem 
para somar e melhorar o 
atendimento que presta-
mos”, disse a secretária de 
Saúde.

O Ambulatório de 
Saúde Mental oferece toda 
segunda-feira, das 10h30 às 
11h30, apoio para quem de-
seja parar de fumar. Profissio-
nais especialmente treinados 
ajudam a motivar, entender 

a dependência e encontrar 
formas de eliminar o vício. 
O uso de medicação, quan-
do indicado, já está disponí-
vel para quem participa do 
programa. Mais informações 
pelo telefone (19) 3842-2091.

Quer parar de fumar?
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Plantão de Farmácias | Agosto 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Terça-feira Naturalis 
2 Quarta-feira Popular 
3 Quinta-feira Central 
4 Sexta-feira Vip 
5 Sábado Rubi 
6 Domingo São Luiz 
7 Segunda-feira São Jose 
8 Terça-feira Danilo 
9 Quarta-feira Serrana 
10 Quinta-feira Naturalis 
11 Sexta-feira Popular 
12 Sábado Central 
13 Domingo Vip 
14 Segunda-feira Rubi 
15 Terça-feira São Luiz 
16 Quarta-feira São Jose 
17 Quinta-feira Danilo 
18 Sexta-feira Serrana 
19 Sábado Naturalis 
20 Domingo Popular 
21 Segunda-feira Central 
22 Terça-feira Vip 
23 Quarta-feira Rubi 
24 Quinta-feira São Luiz 
25 Sexta-feira São Jose 
26 Sábado Danilo 
27 Domingo Serrana 
28 Segunda-feira Naturalis 
29 Terça-feira Popular 
30 Quarta-feira Central 
31 Quinta-feira Vip 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Endereço
das

Farmácias
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Conselho Municipal Dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

– CMDCA de SERRA NEGRA
 

Criado pela lei Municipal nº 2.068
Alterado pela lei nº 3.777 de 02/09/2014

DELIBERAÇÃO  Nº. 002/2017

Dispõe sobre a renovação da COMISSÃO INTER-
GESTORA do FMDCA- Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente -FMDCA de Serra Negra –  Ges-
tão 2016-2018 .

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de SERRA NEGRA, nos ter-
mos de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Muni-
cipal nº 3.777 de 02  de setembro de 2014, de acordo com 
seu  Regimento Interno,  faz saber e publica  a nova Co-
missão e  Coordenação do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Serra Negra.

DELIBERA: 

Art. 1º -  Em cumprimento ao Decreto 4.378/2015  
de Regulamentação do   Fundo Municipal  dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA  - Serra Negra , em seu 
artigo 4º , a reunião plenária do CMDCA  de 07/08/2017,  
elegeu a nova Comissão Intergestora do Fundo, sendo  
eleitos os Conselheiros: 

- DANIEL ANGHINONI DOS PASSOS – Representan-
te da Secretaria   Municipal de Planejamento/Contabili-
dade;

-  WAGNER CANHASSI – Representante da Org. So-
ciedade Civil – Guarda Mirim – Amparo Social .

Art. 2º -  A Coordenação  do Fundo Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, ficará a 
cargo da Técnica da Secretaria Municipal da Assistência e 
Desenvolvimento Social – DANIELE B. PACHIONI SILOTO , 
também é atual  conselheira deste CMDCA .

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor  após apro-
vação em reunião plenária do CMAS 

Serra Negra, 07  de agosto  de 2017.
 
Thaysa A. M. de Arruda
Presidente do CMDCA-Serra Negra

Conselho Municipal Dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

– CMDCA de SERRA NEGRA
 

Criado pela lei Municipal nº 2.068 – Alterado pela 
lei nº 3.777 de 02/09/2014

DELIBERAÇÃO  Nº. 003/2017
Dispõe sobre aprovação dos projetos sociais  sele-

cionados através de concurso público, conforme Edital 
001/2017 com recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FMDCA- Serra Negra.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE de SERRA NEGRA, nos termos de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 
3.777 de 02  de setembro de 2014, de acordo com seu  Re-
gimento Interno,  faz saber e publica as seguintes delibera-
ções aprovadas em reuniões  de 25/07/2017 e de 07/08/2017 : 

DELIBERA: 
Art. 1º -  Em cumprimento ao Edital CMDCA - 

001/2017, após análises e pareceres conclusivos da Co-
missão de Avaliação e com respaldo do Departamento 
Jurídico Municipal, a Plenária do CMDCA aprovou os se-
guintes Projetos Sociais: 

1º Projeto  - Uma Chance para o Futuro –  atenderá  
90 jovens e adolescentes em preparação para o mundo 
do trabalho com acompanhamento psicossocial e fami-
liar Entidade executora : Amparo Social de Promoção Hu-
mana – Guarda Mirim de S.Negra;

2º Projeto - Pequenos Atletas – atenderá 80 crianças 
na faixa etária de 06 a 10 anos, visando o conhecimento 
de modalidades esportivas e todos os benefícios de sua 
prática com condições adequadas de convivência espor-
tivo-social. 

Entidade executora: Educandário Nossa Senhora 
Aparecida. 

Art. 2º Em consonância com as diretrizes orçamen-
tárias do Município, o Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente –  FMDCA- Serra Negra  des-
tinará o valor de R$ 13.648,00 (treze mil e seiscentos e 
quarenta e oito reais ) a cada um dos projetos aprovados, 
que será depositado em conta específica das Organiza-
ções Sociais acima citadas, para cumprimento do plano 
de trabalho a ser desenvolvido no prazo de doze meses.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor  após sua 
publicação.

Serra Negra, 07  de agosto  de 2017.
 Thaysa A. M. de Arruda
Presidente do CMDCA-Serra Negra

A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra por meio das Secre-
tarias de Esportes e Lazer, Edu-
cação e Cultura, e Assistência e 
Desenvolvimento Social, lança 
a partir do dia 15 de agosto, o 
Projeto de Esporte e Atividades 
Culturais com a finalidade de in-
centivar a prática esportiva e for-
talecer o esporte para crianças, 
jovens, adultos e idosos. 

O projeto será implanta-
do na Emeb Maestro Fioravante 
Lugli, Emeb Aparecida Bicudo, 
Emeb Professora Rosalba Peron-
dini Salomão, CRAS, Casa Dia 
estará aberto para a população 
no Campo Nova Serra Negra, as 
terças e quintas-feiras, das 8h30 
às 9h30 e das 15h às 16h30, na 
Quadra Pedro Marquezini Alto 
das Palmeiras, as segundas-

-feiras, das 8h às 9h e das 14h às 
16h, na Quadra do São Luiz, as 
sextas-feiras, das 14h às 16h e no 
Campo do Sete, as segundas e 
sextas-feiras, das 9h às 10h.

A empresa contrata é a 
MM’s Esporte que conta com três 
professores de educação física, 
e com as seguintes modalidades 
multiesportivas: vôlei, basque-
te, handebol, futsal, atletismo, 

atividades recreativas, xadrez e 
dama. Em cada três meses é fei-
to um planejamento e essas mo-
dalidades são trocadas.

Para participar, basta 
comparecer nos locais no dia 
e horário da atividade. Maiores 
informações, entre em contato 
com a Secretaria de Esportes e 
Lazer pelo telefone (19) 3892-
8435. 

Prefeitura implanta Projeto de 
Esporte e Atividades Culturais 
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 061/2017. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES E 06 LIQUIDIFICADORES 
INDUSTRIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MU-
NICIPAIS. DATA: 25/08/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL 
N. 062/2017. OBJETO: FORNECIMENTO DE PÓ DE CAFÉ PARA 
MERENDA ESCOLAR. DATA: 28/08/2017 – 14H00M. Edital com-
pleto deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de 
licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 13h00m às 18h00m, devendo o interessado trazer sua mí-
dia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail 
licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site WWW.serra-
negra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 11 
de Agosto de 2017. Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N. 005/2017. OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E 
COMBATE À INCÊNDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, AU-
DITÓRIO MÁRIO COVAS. DATA: 29/08/2017 – 14H00M. VISITA 
TÉCNICA: A visita técnica é OBRIGATÓRIA. Agendamento por 
telefone (19) 3892-9619 (SM. Obras). CADASTRO: Para partici-
par, os interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura 
ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do 
recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). Edi-
tal completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do 
setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de 
Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias 
úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo o interessado trazer sua 
mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) ou ainda 
poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 11 de Agosto de 
2017. Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N. 44/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA
OBJETO – LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ADAPTADO EM 
AMBULÂNCIA 0KM PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA 
DE SAÚDE.
VALOR: R$ 148.176,00
DATA: 24/07/2017

Começa no dia 19 de julho a 
campanha de vacinação an-
tirrábica promovida pela Pre-
feitura de Serra Negra através 
da Secretaria de Saúde. As 
vacinas serão aplicadas gra-
tuitamente, das 8h às 16h, em 
cães e gatos.
Doença - A raiva é uma zoo-
nose transmitida pelo vírus 
rábico através de contatos 
com animais infectados 
(mordedura, arranhadura e 
lambedura). A doença é letal. 
A recomendação é de que 
sejam vacinados animais a 
partir de três meses de idade.

Confira os locais de vacina-
ção:
19/08
Francos
EMEB Albino Brunhara
Centro de Atenção Psicosso-
cial –CAPS, Av. João Gerosa, 
nº1855
Bairro da Serra
Unidade de Saúde Bairro da 
Serra 
Três Barras

Unidade de Saúde das Três 
Barras - 26/08
Posses
Campo de Futebol do Que-
rência (das 08h às 11h)
Rua Antônio Oliveira Leme, 
em frente à escola Amélia 
Massaro (das 13h às 16h)
Rua Joaquim Araújo de Al-

meida, próximo à esquina da 
Rua Irineu Giraldi (das 08h às 
16h)

Nova Serra Negra- das 8h às 
16h
Rua Prof. José Lafranchi 
(campo de futebol)
Rua Benedito Costa Cam-
pos, em frente à Igreja Deus 
é Amor
Jardim Serra Negra- das 08h 
às 11h
Rua Mafalda Amabile, antiga 
Rua Oito, próximo ao nº130
Residencial Serra Negra- das 
13h às 16h
EMEB Professora Maria de 
Lourdes Pinheiro Taborda
Tabaranas- das 08h às 16h
Os vacinadores estarão per-
correndo o Bairro. Fique 
atento!!

02/09- das 8h às 16h
Praça Sesquicentenário, em 
frente ao espelho d’água 
Quadro do Campo do Sete
Em frente ao Mercado Cultu-
ral
Vila Dirce 
Unidade de Saúde Vila Dirce
Alto das Palmeiras
EMEB Professora Rosalba Pe-
rondini Salomão
Rua Arthur Neves Junior, em 
frente ao antigo passarinheiro
Refúgio da Serra
Unidade Básica de Saúde do 
Refúgio 

Confira onde vacinar cães e gatos 
contra a raiva em Serra Negra



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 11 de agosto de 2017 - Ano VIII - n.º 551
08

Este mês de agosto 
tem cor, e é dourado, da 
cor que representa tudo 
que é valioso. Assim é a 
amamentação, uma ação 
simples, sem custo e que 
tem uma repercussão ines-
timável na vida de bebês e 
mães. Amamentar possibi-

lita que se estabeleça um 
vínculo de afeto entre mãe 
e filho, fortalecendo o de-
senvolvimento emocional, 
mental e físico da criança. 
Este foi o tema de agosto na 
Unidade de Saúde do Cen-
tro (Praça Lions) no projeto 
Amor Perfeito.

Agosto dourado 
incentiva a 

amamentação

Comunicado
A Secretaria Municipal de Saúde informa que, os 

exames de Papanicolau que foram realizados pela Uni-
dade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos no mês 
de maio já estão disponíveis para serem retirados na Uni-
dade de Saúde da Família Vila Dirce, das 8h às 16h. A Se-
cretaria informa ainda que estão contatando por meio de 
telefonema todas as mulheres que realizaram o exame. 

 Dúvidas ou maiores informações pelo telefone 
(19) 3892-8000.

Comunicado
A Secretaria Municipal de Saúde infor-

ma que, a partir do dia 1º de agosto os curati-
vos realizados aos SÁBADOS na Unidade Bá-
sica de Saúde do Centro, localizado na Praça 
Lions Internacional, sn, serão atendidos no 
Hospital Santa Rosa de Lima. 

Comunicado

A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna 
público e para conhecimento dos interessados que 
encontra-se em finalização o processo licitatório para 
contratação de empresa para a realização de Concur-
so Público. Ainda não dispomos do Edital e nem dos 
cargos que estarão disponíveis para este certame. In-
formações atualizadas e oficiais serão disponibiliza-
das nos meios de comunicação da Prefeitura de Serra 
Negra, como: Site Oficial, Facebook, Twitter e Diário 
Oficial.

Confira os horários de coleta 
de lixo em seu bairro

Colocar o lixo 30 minutos 
antes do horário costumei-
ro da passagem do cami-
nhão na sua rua. Em caso 
de problemas entre em 
contato pelo telefone 19 
3892-2969.

Segundas, Quartas e Sex-
tas-feiras - com início às 
07h
Caminhão DKI-8661
Placidolândia
Nova Serra Negra
Residencial das Posses
Macaquinhos
Monte Sankhia

Caminhão DKI- 8664
Bairro das Posses
Refúgio da Serra
Nossa Senhora de Lourdes
Giraldi
São Matheus

Segundas, Quartas e Sex-
tas-feiras- com início às 
07h
Caminhão HNZ-7518
Três Barras
Vila Santista
Vila Paulista
São Roque
Ramalhada
Salto
Rodrigues
Bairro da Serra
Pinheiros 
Bairro dos Cunhas
Jardim Yara
 
Terças, Quintas e Sábados- 
com início às 07h

Caminhão DKI-8661
CECAP
Alto das Palmeiras
Bairro das Palmeiras

Caminhão DKI- 8664
Colina dos Ypês
Vila Dirce
Bairro dos Leias
Terças, Quintas e Sábados- 
com início às 07h

Caminhão HZN- 7518
Vertentes
Siqueira
São Luiz
João Gerosa (Centro/São 
Luiz)

Segundas, Quartas e Sex-
tas-feiras- com início às 
18h
Caminhão DKI- 8661
Estância Suíça
Jardim Primavera
Jardim Gustavo

Caminhão DKI- 8664
Avenida Juca Preto
Centro 
Cabrera
Nhozinho

Terças, Quintas e Sábado
Caminhão DKI- 8661
Avenida Juca Preto
Estância Suíça
Santa Maria

Caminhão DKI-8664
Centro 
Sol Nascente
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA PRI-

MEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATI-
VA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos vinte e seis dias do 
mês de junho, do ano de dois mil 
e dezessete, com início às 
19h30min, 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 Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a Pre-
sidência do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, e se-
cretariando os trabalhos o verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti – 
1º Secretário da Mesa Diretora, 
sua 21ª Sessão Ordinária, da 01ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Legis-
latura, com a presença dos vere-
adores Edson B. O. Marquezini, 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sérgio 
Osti, Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. Após, pas-
sou-se ao EXPEDIENTE: onde fo-
ram lidas, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimidade (10 
votos), as seguintes atas: 1) ata 
da 20ª sessão ordinária, da 01ª 
sessão legislativa, da 17ª Legisla-
tura, realizada em 19 de junho 
de 2017 e, 2) ata da 10ª sessão 
extraordinária, da 01ª sessão le-
gislativa, da 17ª Legislatura, rea-
lizada em 19 de junho de 2017. 
EXPEDIENTE DO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL: - Ofício nº 
378/2017, em resposta ao reque-
rimento nº 394/2017, de autoria 
dos vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 383/2017, em resposta 
ao requerimento nº 410/2017, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono. - Ofício nº 
379/2017, em resposta ao reque-
rimento nº 392/2017, de autoria 
dos vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 377/2017, em resposta 
ao requerimento nº 387/2017, de 
autoria dos vereadores Leonel 
Franco Atanázio e Renato Pinto 
Giachetto. - Ofício nº 381/2017, 

em resposta ao requerimento nº 
366/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinheiro, 
Roberto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício nº 
390/2017, em resposta aos re-
querimentos nºs 167/2017 e 
435/2017, de autoria do vereador 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício nº 
392/2017, em resposta ao reque-
rimento nº 424/2017, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti. - Ofí-
cio nº 389/2017, em resposta ao 
requerimento nº 409/2017, de 
autoria do vereador Renato Pinto 
Giachetto. - Ofício nº 391/2017, 
em resposta ao requerimento nº 
405/2017, de autoria do vereador 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca. - Ofício nº 395/2017, em res-
posta ao requerimento nº 
431/2017, de autoria dos verea-
dores Ricardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício nº 
396/2017, em resposta ao reque-
rimento nº 433/2017, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti. – Ofí-
cio nº 388/2017, solicitando a 
concessão do prazo adicional de 
15 (quinze) dias para o encami-
nhamento das informações soli-
citadas através do requerimento 
nº 412/2017, de autoria dos vere-
adores Ricardo Favero Fioravan-
ti, Leandro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti. Posto em dis-
cussão e votação, o pedido de 
prorrogação de prazo apresenta-
do através do requerimento nº 
388/2017, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). EXPEDIEN-
TE DE DIVERSOS: - Balancete Fi-
nanceiro da Câmara Municipal 
de Serra Negra, referente ao mês 
de maio de 2017. - Ofício nº 
864/2017, da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, em 
resposta ao requerimento de in-
formações nº 427/2017, de auto-
ria dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Sebastião 
de Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
encaminhando cópia do Ato da 
Mesa Diretora da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra nº 02/2017, 
que regulamentou a Resolução 
nº 178/1989, que criou a Sala de 
Imprensa “Nello Constantino 
Dallari”. - Ofício nº 4499, da Câ-
mara Municipal de Marília, enca-
minhando cópia do requerimen-
to nº 660-20176 do vereador 

delegado Wilson Damasceno, 
para apoiamento, solicitando ao 
Governador do Estado de São 
Paulo, que envie projeto à As-
sembleia Legislativa dispondo 
sobre a concessão de isenção do 
Imposto sobre Operações Relati-
vas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunicação 
– ICMS, aos representantes co-
merciais quando da aquisição 
de veículos automotores. - Ofício 
da Mineradora Companhia Ser-
rana de Águas Minerais Ltda., en-
caminhando a documentação 
solicitada através dos requeri-
mentos nºs 406/2017 e 192/2017, 
ambos de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto. - Corres-
pondências recebidas no perío-
do de 20 a 26 de junho de 2017. 
MENSAGENS E PROJETOS DO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
- Mensagem nº 026/2017, enca-
minhando o projeto de lei nº 
36/2017, que autoriza a abertura 
de crédito adicional especial no 
valor de R$ 428.000,00 (quatro-
centos e vinte e oito mil reais), a 
ser destinado na adequação do 
sistema de combate a incêndio e 
reforma da parte elétrica do 
Centro de Convenções Circuito 
das Águas. PROJETOS DE LEIS 
DE AUTORIA DOS VEREADORES: 
- Projeto de Lei Complementar 
nº 05/2017, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que reestrutura a 
organização administrativa e o 
quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Serra Negra e dá 
outras providências. PROJETOS 
DE RESOLUÇÃO E DE DECRETO 
LEGISLATIVO: - PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 
07/2017, de autoria da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que autoriza a doa-
ção de bens móveis da Câmara 
Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra e dá outras 
providências. Todos os docu-
mentos ficaram à disposição dos 
vereadores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi proferida à 
leitura das INDICAÇÕES: Indica-
ção nº 726/2017, de autoria do 
vereador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de ser tapado o buraco 
existente na confluência da Rua 
Santo Antonio com a Rua Belizá-
ria Maria de Jesus, Bairro das Pal-
meiras, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 727/2017, de autoria do 

vereador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de serem retiradas todas 
as pedras grandes e pedaços de 
concreto que estão jogados por 
toda a Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, principalmente 
nas proximidades do Monumen-
to dos Imigrantes Italianos. Indi-
cação nº 728/2017, de autoria do 
vereador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de serem substituídas as 
tampas das caixas de fiação/for-
ça que estão quebradas, bem 
como instaladas as tampas das 
caixas de fiação/força que não 
as tenham, em toda a Praça Ses-
quicentenário, Serra Negra/SP, 
vez que estas caixas estão muito 
perigosas, podendo as pessoas, 
principalmente as crianças, so-
frerem fortes choques e até se-
rem eletrocutadas, sendo esta 
uma solicitação de extrema ur-
gência e importância para o bem 
de toda a população, inclusive 
dos turistas. Indicação nº 
729/2017, de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, que 
indica na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido de 
ser realizada operação tapa bu-
racos em todas as Ruas do Lote-
amento Bosque das Arapongas, 
Bairro das Posses, Serra Negra/
SP. Indicação nº 730/2017, de au-
toria do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser passada 
a máquina motoniveladora em 
todas as ruas que são de terra do 
Loteamento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
731/2017, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as 
possibilidades de asfaltar e dis-
ponibilizar toda a infraestrutura 
necessária em todas as ruas do 
Loteamento Jardim Placidolân-
dia. Indicação nº 732/2017, de 
autoria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades de 
asfaltar e disponibilizar toda a in-
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fraestrutura necessária em todas 
as ruas do Loteamento Giraldi, 
Bairro das Posses. Indicação nº 
733/2017, de autoria do vereador 
Renato Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja ofi-
ciado a SABESP, para que estude 
as possibilidades de incluir na 
programação dos serviços, a dis-
ponibilização da rede de água e 
esgoto em todas as ruas do Lote-
amento Jardim Placidolândia. 
Indicação nº 734/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a SABESP, 
para que estude as possibilida-
des de incluir na programação 
dos serviços, a disponibilização 
da rede de água e esgoto em to-
das as ruas do Loteamento Giral-
di, Bairro das Posses. Indicação 
nº 735/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as possibi-
lidades de instalar de uma rede 
WI-FI pública nas principais pra-
ças do município, haja vista que 
existem inúmeras cidades próxi-
mas a Serra Negra que já contam 
com esse serviço. Justificativa: A 
acessibilidade no mundo da in-
ternet é fato, todos estamos dire-
ta ou indiretamente interligados 
a outros, mesmo não querendo, 
nossa vida passa pela WEB. O 
custo do projeto é pequeno e 
com grande resultado prático. In-
dicação nº 736/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de realizar limpeza e to-
dos os reparos necessários na 
passarela localizada entre as 
Ruas Padre Victor Coelho de Al-
meida e Roberto Cazotto, Lotea-
mento Parque Fonte São Luiz, 
pois exatamente na metade da 
passarela, fica uma enorme 
quantia de água parada, que in-
dica um enorme criadouro em 
potencial de dengue. Indicação 
nº 737/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
passar a máquina motonivelado-
ra em toda a extensão da Rua 
Comendador Vicente Amato So-
brinho. Indicação nº 738/2017, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica à 
Empresa Renascer Construções 
Elétricas, para que determine ao 
setor competente, no sentido de 
serem adotados todos os proce-
dimentos, além da manutenção 

necessária, visando melhorar a 
iluminação pública, que atual-
mente é deficitária, nos arredo-
res da Escola Estadual Doutor 
Jovino Silveira, Centro, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 739/2017, de 
autoria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica à Empresa 
Renascer Construções Elétricas, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem adotados todos os procedi-
mentos, além da manutenção 
necessária, visando melhorar a 
iluminação pública, que atual-
mente é deficitária, nos arredo-
res da Escola Estadual Amélia 
Massaro, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 740/2017, 
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 ser 
realizada limpeza geral e corte 
do mato em todas as ruas do Lo-
teamento Vila Santista - Bairro 
das Três Barras. Indicação nº 
741/2017, 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 pas-
sar máquina motoniveladora em 
todas as ruas de terra do Bairro 
dos Macacos. Indicação nº 
742/2017, 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 ser 
refeita a pavimentação asfáltica, 
tapando os enormes buracos 
existentes em toda a extensão da 
Rua Roberto Gambetta, Lotea-
mento colina dos Ipês, Serra Ne-
gra/SP, principalmente na altura 
do número 47, onde o asfalto 
está em condições precárias, ge-
rando inúmeros transtornos à 
população. Indicação nº 
743/2017, de autoria do vereador 
Paulo Sérgio Osti, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de extrema 
urgência, determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
cortada uma árvore do tipo pai-
neira, de grande porte, que está 
seca, na Rua José mauro Gianot-
ti, em frente ao número 165, Lo-
teamento Parque Fonte São Luiz, 
Bairro dos Francos, Serra Negra/
SP, vez que aquela árvore pode 
cair a qualquer momento, geran-
do o risco de graves acidentes e 
danos de grande monta nos imó-
veis vizinhos. Indicação nº 
744/2017, 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 se-
rem tapados os enormes bura-
cos existentes na Rua Irineu Bal-
dini, Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Bairro dos Francos, Ser-
ra Negra/SP, vez que os vários bu-
racos estão atrapalhando a pas-
sagem dos veículos, podendo 
ainda causar graves acidentes no 
local. Indicação nº 745/2017, de 
autoria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser trocada 
de lugar a lixeira situada na Rua 
Sete de Setembro, em frente à 
Loja Real, vez que onde está atu-
almente instalado, atrapalha a 
abertura das portas dos veículos 
estacionados, ressaltando que 
no local funciona um ponto de 
táxi, o que vem gerando muitos 
transtornos e contratempos. In-
dicação nº 746/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, no 
sentido de ser feita uma rampa 
de acessibilidade na entrada do 
Ambulatório de Saúde Mental, 
situado na Praça Lions, Centro, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
747/2017, de autoria do vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, que 
indica, na forma regimental, seja 
reiterado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, as indicações nos 
295/2017 e 310/2017, apresenta-
das no mês de março/2017, no 
sentido de ser realizada, em ca-
ráter de urgência, a manutenção 
nos bancos existentes em toda a 
extensão da Rua Coronel Pedro 
Penteado, vez que muitos ban-
cos estão quebrados, com ma-
deiras soltas e faltantes, pregos 
aparentes (gerando o risco de 
ferimentos), sem pintura e muito 
feios, não podendo permanecer 
desta forma precária, pois pas-
sam aos nossos turistas uma 
imagem negativa, vez tratar-se 
da principal e mais movimenta-
da rua do nosso município, onde 
se encontram a maioria das lojas 
e pontos comerciais. Em segui-
da, o Exmo. Sr. Presidente deter-
minou o encaminhamento das 
indicações aos setores compe-
tentes para, dentro do possível, 
serem adotadas as medidas ca-
bíveis. Não havendo nenhum ve-
reador inscrito no Pequeno Ex-
pediente, passou-se ao GRANDE 
EXPEDIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: Requeri-
mento nº 471/2017, de autoria do 

vereador Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio da Se-
cretaria Municipal para que, com 
o auxílio dos setores competen-
tes, seja revisto o requerimento 
nº 279/2017, tendo em vista as 
informações apresentadas pela 
Sabesp e CPFL, cópias em ane-
xo, e informe a esta Casa de Leis 
se a rua que passa atrás da Igreja 
de São João Batista, Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Negra/
SP, possui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requerimen-
to nº 472/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita à Sabesp para que, 
no prazo regimental de 15 (quin-
ze) dias, informe a esta Casa de 
Leis, se será implantada a rede 
de água e a rede de coleta de es-
goto no Loteamento Jardim Lu-
cíola, situado no Bairro das Três 
Barras, Serra Negra/SP, esclare-
cendo, em caso positivo, qual a 
data prevista para a instalação 
destas importantes melhorias. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
476/2017, de autoria da Mesa Di-
retora da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita, na for-
ma regimental, a inclusão do 
Projeto de Lei Complementar nº 
05/2017, de autoria da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal de 
Serra Negra, nas ordens do dia 
da 21ª sessão ordinária de 2017 e 
da 11ª sessão extraordinária de 
2017 da Câmara Municipal de 
Serra Negra, a realizarem-se no 
dia 26 de junho de 2017, para o 
referido projeto ser deliberado 
em 1ª e 2ª discussões e vota-
ções; bem como a inclusão do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 
06/2017, de autoria da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal de 
Serra Negra, na ordem do dia da 
21ª Sessão Ordinária de 2017 da 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, a realizar-se no dia 26 de ju-
nho de 2017, para ser deliberado 
em votação única, considerando 
que os referidos projetos se en-
contram devidamente instruídos 
e aptos para serem deliberados 
por esta Casa de Leis.  Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Reque-
rimento nº 469/2017, de autoria 
do vereador Edson B. O. Marque-
zini, que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
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aplausos para com o jovem dou-
tor ETTORE GODOY, pela sua re-
cente aprovação no Exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB. O jovem doutor tem sem-
pre demonstrado muita discipli-
na e determinação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudido. Traz muita alegria ver 
que o esforço e o trabalho ala-
vancaram o progresso pessoal e 
profissional. Certamente o dou-
tor Ettore Godoy é um exemplo a 
ser seguido, tendo em vista sua 
trajetória de luta, trabalho, cora-
gem e determinação. Parabéns 
ao novo advogado e desejo que 
sua carreira profissional seja 
pautada pela dedicação e cora-
gem, trazendo-lhe muitas ale-
grias, satisfações e realizações. 
Da decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ho-
menageado. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 470/2017, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a XIX VER-
NISSAGE DE ABERTURA 2017, 
que será realizada no dia 29 de 
junho de 2017 no Palácio Ricar-
do Nagib Izar - Palácio Primave-
ra. Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciência à 
professora Elisabeth Canavarro, 
extensivo a todos os alunos par-
ticipantes do evento. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 473/2017, de 
autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do senhor 
Sérgio Luis Salvador. Requeri-
mento nº 474/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Angelina 
Geraldo Tomazi. Requerimento 
nº 475/2017, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Virgilina Oli-
veira Walter. Os requerimentos 

de pesar são de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, sen-
do os mesmos deferidos pelo 
Presidente, determinando fosse 
oficiado às famílias enlutadas. 
ORADORES: usou da palavra o 
vereador Edson B. O. Marquezini. 
Não havendo mais nenhum vere-
ador 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. Marque-
zini, Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Paulo Sér-
gio Osti, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Rober-
to Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-se à 
discussão e à votação dos proje-
tos constantes da pauta. I – 2ª Dis-
cussão e votação do projeto de 
lei nº 26/2017, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que dis-
pôs sobre as diretrizes orçamen-
tárias para elaboração e 
execução da lei orçamentária 
para o exercício de 2018 e dá ou-
tras providências, Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – “LDO”. Em 
se tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). 
Para constar, a partir deste mo-
mento, os vereadores Renato 
Pinto Giachetto e Roberto Sebas-
tião de Almeida se retiraram do 
Plenário. II – Discussão e votação 
única do projeto de decreto legis-
lativo nº 05/2017, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que concede o Título Ho-
norífico de “Cidadão Serrano” ao 
senhor JOSÉ CARINTA. Primeira-
mente foi proferida a leitura do 
parecer elaborado pela Comissão 
de Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). III - 
1ª Discussão e votação do projeto 
de lei complementar nº 04/2017, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que altera disposições 
do Código Tributário Municipal – 

Lei Complementar nº 15/1997 e 
também as Leis Complementa-
res Municipais nºs 71/2003 e 
111/2009, referentes à lista de ser-
viços para tributação do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza – ISSQN, visando a sua ade-
quação legal. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Redação 
e, b) de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (08 
votos). IV – 1ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 36/2017, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a abertu-
ra de crédito adicional especial 
no valor de R$ 428.000,00 (quatro-
centos e vinte e oito mil reais), a 
ser destinado na adequação do 
sistema de combate a incêndio e 
reforma da parte elétrica do Cen-
tro de Convenções Circuito das 
Águas. Primeiramente foi proferi-
da a leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). V – 
1ª Discussão e votação do projeto 
de lei complementar nº 05/2017, 
de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, que reestrutura a organiza-
ção e o quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Serra Negra e 
dá outras providências. Projeto 
incluído na pauta da ordem do 
dia através do requerimento nº 
476/2017, aprovado durante o ex-
pediente da presente sessão ordi-
nária.  Primeiramente foi proferi-
da a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Redação 
e, b) de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (08 
votos). VI – Discussão e votação 
única do projeto de decreto legis-
lativo nº 06/2017, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que desafeta 
bem público – veículo – perten-
cente ao Poder Legislativo do 
Município de Serra Negra/SP e 
autoriza a sua venda, permuta, 
negociá-lo como parte de paga-

mento ou a sua doação e dá ou-
tras providências. Projeto incluído 
na pauta da ordem do dia através 
do requerimento nº 476/2017, 
aprovado durante o expediente 
da presente sessão ordinária. Pri-
meiramente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de Justi-
ça e Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). VII – Discus-
são e votação única do projeto de 
decreto legislativo nº 07/2017, de 
autoria da Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, 
que autoriza a doação de bens 
móveis da Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra 
Negra e dá outras providências. 
Primeiramente foi proferida a lei-
tura dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação e, b) de Finan-
ças e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). Não 
havendo mais nenhum projeto 
para ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e 
convocou os senhores vereado-
res para a sessão extraordinária 
que será realizada logo após o tér-
mino desta sessão ordinária, de-
clarando-a encerrada às 
20h20min. Para constar eu, (a) 
vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, Secretário da Mesa Direto-
ra, mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, ficando 
facultada a assinatura por todos 
os Edis desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o pa-
rágrafo 2º, do artigo 118-A, do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. -x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-.

ATA DA DÉCIMA PRIMEI-
RA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos vinte e seis dias do 
mês de junho, do ano de dois 
mil e dezessete, com início às 
20h21min, a Câmara Municipal 
da Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou em sua 

sede localizada na Rua Nossa 
Senhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, e se-
cretariando os trabalhos o vere-
ador Ricardo Favero Fioravanti – 
1º Secretário da Mesa Diretora, 
sua 11ª Sessão Extraordinária, 
da 01ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a presença 

dos vereadores Edson B. O. Mar-
quezini, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido Orlan-
di, Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, Pau-
lo Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti e Wagner da Silva Del 
Buono; com as ausências dos 
vereadores Renato Pinto Gia-
chetto e Roberto Sebastião de 
Almeida. Havendo número regi-

mental, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente ses-
são. Em se tratando de sessão 
extraordinária, passou-se ime-
diatamente à ORDEM DO DIA, 
na qual foram deliberados os 
seguintes projetos: I - 2ª Discus-
são e votação do projeto de lei 
complementar nº 04/2017, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que altera disposições 
do Código Tributário Municipal 
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– Lei Complementar nº 15/1997 
e também as Leis Complemen-
tares Municipais nºs 71/2003 e 
111/2009, referentes à lista de 
serviços para tributação do Im-
posto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza – ISSQN, visando 
a sua adequação legal. Em se 
tratando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a lei-
tura dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 vo-
tos). II – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 36/2017, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional especial no 
valor de R$ 428.000,00 (quatro-
centos e vinte e oito mil reais), a 
ser destinado na adequação do 
sistema de combate a incêndio 

e reforma da parte elétrica do 
Centro de Convenções Circuito 
das Águas. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos pa-
receres. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (08 votos). III – 2ª Dis-
cussão e votação do projeto de 
lei complementar nº 05/2017, 
de autoria da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que reestrutura a orga-
nização e o quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra e dá outras providências. 
Em se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispensa-
da a leitura dos pareceres. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (08 
votos). Não havendo mais ne-

nhum projeto para ser delibera-
do na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os vereado-
res Paulo Sérgio Osti, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Leonel Franco 
Atanázio, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca e Paulo L. Marchi 
Giannini. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito nas Ex-
plicações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos 
e convocou os senhores vere-
adores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada, 
após o recesso parlamentar 
do mês de julho, no dia 07 de 
agosto de 2017, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando en-

cerrada a presente sessão ex-
traordinária às 20h53min. Para 
constar eu, (a) vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encontra-
-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA DÉCIMA SEGUN-
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos dezoito dias do mês 
de julho, do ano de dois mil e de-
zessete, às 17h00min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, e 
secretariando os trabalhos o ve-
reador Renato Pinto Giachetto 
– Secretário nomeado “ad-hoc”, 
sua 12ª Sessão Extraordinária, 
da 01ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. Mar-
quezini, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido Orlan-
di, Paulo Leopoldo Marchi Gian-
nini, Renato Pinto Giachetto e 
Wagner da Silva Del Buono; com 
as ausências dos vereadores: Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Sérgio 
Osti, Ricardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Almeida. 
Havendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Primei-
ramente foi rezado o Pai Nosso. 
Em seguida, em se tratando de 
sessão extraordinária, passou-
-se imediatamente à ORDEM DO 
DIA, na qual foram deliberados 
os seguintes projetos: I- 1ª Dis-
cussão e votação do projeto de 
lei nº 037/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$ 
349.840,00 (trezentos e quarenta 
e nove mil, oitocentos e quaren-

ta reais), que será destinado na 
aquisição de equipamento e ma-
terial permanente para as Uni-
dades Básicas de Saúde. Primei-
ramente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de Justi-
ça e Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por una-
nimidade (05 votos). II- 1ª Dis-
cussão e votação do projeto de 
lei nº 038/2017, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que dis-
põe sobre a inclusão, na Planta 
Genérica de Valores do Municí-
pio de Serra Negra/SP, do Lotea-
mento “Madrid Residence Park”. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação, b) de Po-
lítica Urbana, de Meio Ambiente 
e de Cultura, Educação, Esporte 
e Turismo e, c) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (05 votos). III- 1ª 
Discussão e votação do projeto 
de lei nº 039/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a celebrar convênio com 
o Ministério da Integração Nacio-
nal. Primeiramente foi proferida 
a leitura dos pareceres elabora-
dos pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (05 votos). 
Não havendo mais nenhum pro-
jeto para ser deliberado na Or-
dem do Dia, nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pessoais 
e nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a sessão 

extraordinária que será realizada 
logo após o término desta sessão 
extraordinária, declarando-a en-
cerrada às 17h20min. Para cons-
tar eu, (a) vereador Renato Pinto 
Giachetto, Secretário nomeado 
“ad-hoc”, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura por 
todos os Edis desta Casa, ressal-
tando que a íntegra desta sessão 

encontra-se registrada em áudio 
e vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estância 
de Serra Negra, possuem va-
lor 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-.
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ATA DA DÉCIMA TER-
CEIRA SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

Aos dezoito dias do 
mês de julho, do ano de dois 
mil e dezessete, às 17h21min, 
a Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Ser-
ra Negra/SP, realizou em sua 
sede localizada na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas”, nesta cida-
de, sob a Presidência do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Re-
nato Pinto Giachetto – Secre-
tário nomeado “ad-hoc”, sua 
13ª Sessão Extraordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Rena-
to Pinto Giachetto e Wagner 

da Silva Del Buono; com as 
ausências dos vereadores: 
Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Sérgio Osti, Ricardo 
Favero Fioravanti e Rober-
to Sebastião de Almeida. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida, em se 
tratando de sessão extraor-
dinária, passou-se imediata-
mente à ORDEM DO DIA, na 
qual foram deliberados os 
seguintes projetos: I- 2ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 037/2017, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional especial 
no valor de R$ 349.840,00 
(trezentos e quarenta e nove 
mil, oitocentos e quarenta 
reais), que será destinado na 
aquisição de equipamento e 
material permanente para as 
Unidades Básicas de Saúde. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão 

e votação, foi aprovado por 
unanimidade (05 votos). II- 
2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 038/2017, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre 
a inclusão, na Planta Gené-
rica de Valores do Município 
de Serra Negra/SP, do Lote-
amento “Madrid Residence 
Park”. Em se tratando de se-
gunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (05 votos). 
III- 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 039/2017, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal 
a celebrar convênio com o 
Ministério da Integração Na-
cional. Em se tratando de se-
gunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (05 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, nenhum 

vereador inscrito nas Expli-
cações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os 
senhores vereadores para 
a sessão ordinária que será 
realizada próximo dia 07 de 
agosto de 2017, declarando 
encerrada a presente sessão 
extraordinária às 17h30min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Renato Pinto Giachetto, Se-
cretário nomeado “ad-hoc”, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ínte-
gra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno 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-.
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DECRETO LEGISLATIVO nº 351, DE 2017
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017

Autoria: Vereador Wagner da Silva Del Buono

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano    ao    
Senhor  Elquias Mariano de Moura)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora 
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão 
Serrano ao senhor ELQUIAS MARIANO DE MOURA.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será re-
alizada em Sessão Solene da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, especialmente convocada para 
esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste 
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas pró-
prias do orçamento vigente, suplementadas se necessá-
rio.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, 08 de agosto de 2017.

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

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

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

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral Administrativo da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 353, DE 2017
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017

Autoria: Vereador Wagner da Silva Del Buono

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano    ao    Senhor   Gil-
berto da Conceição Santos)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga o seguinte De-
creto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao se-
nhor GILBERTO DA CONCEIÇÃO SANTOS.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em 
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, es-
pecialmente convocada para esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Le-

gislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigen-
te, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 08 de 
agosto de 2017.

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

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral Administrativo da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 352, DE 2017
Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017

Autoria: Vereador Wagner da Silva Del Buono

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano    ao    
Senhor   Acácio Pereira Cezar)

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

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão 
Serrano ao senhor ACÁCIO PEREIRA CEZAR.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será re-
alizada em Sessão Solene da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, especialmente convocada para 
esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste 
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas pró-
prias do orçamento vigente, suplementadas se neces-
sário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
 
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, 08 de agosto de 2017.

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

Vereador RICARDO FAVERO FIORAVANTI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

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

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral Administrativo da CMSN
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A Prefeitura do Município de Serra Negra através da Secretaria Municipal da Fazenda, CONVOCA os proprietários de 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e autônomos com inscrição cadastral abaixo relacionada, 
e outros eventuais interessados ou contribuintes ainda que não constantes da relação, para regularização e atualização dos 
endereços de entrega referente ao carnê de ISS & TAXAS.

Os interessados deverão comparecer ao Setor de Tributação de 2ª. a 6ª. Feiras das 13 às 18 horas, a fim de informar-nos 
os dados atuais, bem como providenciar a retirada dos carnês do exercício de 2017, devolvidos pelos CORREIOS, pois estavam 
com os seus endereços incompletos e/ou desatualizados conforme informações do entregador.

Tal solicitação faz-se necessária para que no próximo exercício, os contribuintes recebam as correspondências referentes 
ao Cadastro Mobiliário em seus respectivos endereços evitando transtornos, complicações e acréscimos como multa e juros.

Os Contribuintes que figurarem na lista e já tiverem providenciado as medidas administrativas, queiram desconsiderar 
esta CONVOCAÇÃO.

Serra Negra, AGOSTO de 2017.

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

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

CONVOCAÇÃO
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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

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


