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I.S.S. E TAXAS 2017

Atendimento do projeto Amor Perfeito passa 
a ser realizado nas Unidades de Saúde

Secretaria de Saúde 
organiza atendimento 

de Oftalmologia

Serra Negra participa 
da 21ª edição dos Jogos 

Regionais dos idosos
Agendamento para 

SEGURO DESEMPREGO
A Prefeitura Mu-

nicipal de Serra Negra 
comunica que, a partir 
do dia 05 de junho, o 
atendimento para so-
licitação de SEGURO 
DESEMPREGO, somen-
te se dará por agenda-
mento prévio, seja pes-

soalmente ou através 
do telefone (19) 3842-
2514

Os atendimentos 
são realizados no PAT 
(Posto de Atendimento 
ao Trabalhador), localiza-
do na rua José Bonifácio, 
Nº 283, Centro.

Confira a programação de 
shows para o Feriado 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria de Turismo lança programação 
de shows para o feriado Corpus Christi

A Prefeitura de Serra Negra por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico informa a programação do feriado Corpus 
Christi que acontece de 15 a 18 de junho, na Praça Prefeito João Zelante. 

Confira abaixo a programação completa:

Corpus Christi na Praça Prefeito João Zelante
Dia Semana Horário Artista Estilo

15/06 Quinta-feira

13h Cabral Clássicos românticos

15h30 Banda Let’s rock Rock

18h30 Banda sonora Soul music 

20h30 Mamonas Universitária Cover

16/06 Sexta-feira

14h00 Fabio Porte Choro caipira

17h00 Samba Moça Samba 

19h00 Hip hop - cultura Dança

21h00 Banda Reprise Inédita Pop rock anos 80

17/06 Sábado

13h00 Banda RCM MPB

15h00 Oficina de Viola - cultura Violas

17h00 Grupo Kai no samba Pagode

19h00 Espetáculo Íris – cultura Dança

21h00 Camarote Sertanejo  

18/06 Domingo

10h30 Banda Lira

13h00 Galo da Vila Samba

15h00 Oficina de Danças Ritmos Dança

17h00 Pop Mind Rock clássico

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Saúde em par-
ceria com o Fundo Social de 
Solidariedade assume a partir 
de hoje, 08 de junho, o proje-
to Amor Perfeito, que passará 
a ser realizado pelas Unidades 
Básicas de Saúde. 

O projeto Amor Perfeito 
foi desenvolvido pela Professo-
ra e enfermeira Sheila Baratela 
e implantado no Fundo Social 

de Solidariedade 
na presidência da 
ex-primeira-dama 
. Até o final do ano 
passado, o Amor 
Perfeito já tinha 
atendido aproxima-
damente mil ges-
tantes, sendo na 
sua maioria gestan-
tes atendidas pela 
rede pública de 
saúde. 

O objetivo 
do projeto é fazer o 

acompanhamento e orientação 
das gestantes com palestras es-
pecíficas que contribuem para 
o desenvolvimento de uma gra-
videz mais saudável.

Para a primeira-dama e 
atual presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade,  “a gran-
de novidade do projeto é que 
será desenvolvido nas Unida-
des de Saúde, onde a gestante 
faz o pré-natal. Acredito que as-

sim , o Amor Perfeito terá uma 
adesão ainda maior”, afirmou.  
Segundo a secretária de Saúde, 
“estamos empenhados em tra-
balhar para construir uma saú-
de mais próxima da população 
e com resultados efetivos”, res-
saltou.  As Unidades de Saúde 
que atenderão o projeto Amor 

Perfeito são: Unidade do São 
Luiz, Alto das Palmeiras, Bairro 
da Serra, Vila Dirce, Lions, Três 
Barras e Refúgio.

Para maiores informa-
ções sobre o projeto entre em 
contato com a secretária de 
Saúde pelo telefone 19 3892-
8000.

Atendimento do projeto Amor Perfeito passa 
a ser realizado nas Unidades de Saúde
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO – JUNHO / 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

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

Endereço
das

Farmácias
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Secretaria de Saúde promove 
I Encontro de Saúde no Trânsito

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 

da Secretaria de Saúde pro-
move o I Encontro de Saúde 

no Trânsito, dia 13 de junho, 
às 19h, no Palácio Primave-
ra “Deputado Ricardo Nagib 
Izar”, localizado na Praça Ses-
quicentenário, s/n, Centro. 

Segundo a secretária 
de Saúde,  “o objetivo do en-
contro é chamar a atenção 
do motorista para um trânsito 
mais seguro, com o compro-
metimento de cada condutor 
em manter atitudes mais sau-
dáveis”, afirmou. 

O evento contará com 
duas palestras: “Direção De-
fensiva- Somos todos res-
ponsáveis por um trânsito 
seguro”, com o 1º Sgt. PM An-
derson Roberto Pieroni, e o 

outro tema “Primeiros Socor-
ros”, com o Capitão do Corpo 
de Bombeiros, Barazza. 

A Organização Mun-
dial de Saúde (OAS) alerta e 
prevê que, daqui a 20 anos, 
os acidentes de trânsito re-
presentarão a terceira maior 
causa mundial de mortes. 
De acordo com a secretária, 
, “é preciso investir em ações 
educativas que tenham resul-
tados efetivos no comporta-
mento do motorista”, refor-
çou a secretária.

Para maiores informa-
ções, contate a secretaria de 
Saúde pelo telefone (19)3892-
8000.

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Saúde inicia 
na próxima quarta-feira, 14 
de junho, atendimento com 
o médico oftalmologista, Dr. 
Dirceu Rosa. 

Os atendimentos se-
rão todas as quartas-feiras, 
no Ambulatório de Especia-
lidades, localizado na Pra-
ça Lions, s/n, Centro. A se-
cretária de Saúde,  ressalta 

que está sendo organizado 
ainda este mês um muti-
rão para os pacientes que 
aguardam o atendimento. 
“Uma equipe especializada 
está sendo contatada para 
esta finalidade e logo divul-
garemos mais detalhes do 
mutirão”.

Para maiores infor-
mações, contate a secreta-
ria de Saúde pelo telefone 
(19)3892-8000

Secretaria de Saúde 
organiza atendimento 

de Oftalmologia 

A Secretaria de 
Educação e Cultura por 
meio da Divisão de Cul-
tura inicia hoje, 08 de ju-
nho, o projeto Contação 
de Histórias que acontece 
nas escolas municipais, 
estaduais e particulares, 
para crianças e adoles-
centes de 06 a 15 anos de 
idade

O objetivo do proje-
to é levar de forma lúdica 
o conteúdo histórico so-
bre a cidade de Serra Ne-
gra. De acordo com o dire-
tor de Cultura,  “sentimos 
necessidade de fomentar 
essa atividade nas escolas 
devido ao grande número 
de crianças e adolescen-
tes que não conhecem a 
história de nossa cidade”, 
disse. 

A Escola Municipal 

Profª Haydeé Krahem-
buhl Padula foi à primei-
ra a participar do projeto 
Contação de Histórias, 
com o contador Nestor 
de Souza Leme, que es-
timulou a imaginação e 
criatividade das crianças 
nesta manhã.

Segundo Nestor de 
Souza Leme, “o projeto 
contação de histórias ins-
pira a fantasia e a imagina-
ção da criança. O lúdico 
pode ser um meio valioso 
no desenvolvimento das 
práticas educativas na 
Educação Infantil”, finali-
zou. 

Para maiores infor-
mações sobre o projeto 
Contação de Histórias 
entre em contato com a 
Divisão de Cultura pelo te-
lefone 19 3892-4937.

Secretaria de 
Educação e Cultura 

promove projeto 
Contação de 

Histórias nas escolas
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Decreto no 4.629 de 24 de maio de 2017

(Dispõe sobre cessão de uso de bem público 
que especifica)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica cedido o uso para a Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra, do bem público localizado no 
Centro de Convenções Circuito das Águas, identificado e para 
fins constantes no processo administrativo no 2.910/2017. 

Art. 2o A cessão de uso de que trata o artigo anterior é gratuita 
e por prazo indeterminado, cabendo a cessionária a responsa-
bilidade exclusiva da sua manutenção e das despesas neces-
sárias para sua regular utilização e funcionamento.
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, 
24 de maio de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.631 de 24 de maio de 2017
(Abre um crédito adicional suplementar)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 185.306,51 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e seis 
reais e cinquenta e um centavos), para reforço das dotações 
orçamentárias, a saber:

09.01.15.451.0014.1.016.449051.01
Obras e Instalações..................................................R$ 105.000,00
14.01.08.244.0004.2.004.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 40.000,00
14.01.08.244.0004.2.004.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica................................R$ 40.306,51
Total............................................................................R$ 185.306,51

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do superávit financeiro verificado 
no exercício anterior, motivado pela transferência de recurso 
federal - Fundo Nacional de Assistência Social, e da anulação 
parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Superávit financeiro
Fundo Nacional de Assistência Social......................R$ 80.306,51

09.01.15.451.0014.1.009.449051.01 
Obras e Instalações.....................................................R$ 50.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 55.000,00
Total............................................................................R$ 185.306,51

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, 
24 de maio de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.632 de 1º de junho de 2017
(Retifica nome de membro nomeado para integrar o 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-

nais da Educação – Conselho do FUNDEB)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica retificado o nome da Representante Titular dos 
Pais de Alunos da Educação Básica Pública, nomeada através 
do Decreto no 4.622/2017, para integrar o Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, no que 
segue:

Onde se lê: “Titular: Dardane Cristina Afonso”

Leia-se: “Titular: Dardane Cristina Fonseca”

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
1o de junho de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.
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José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.633 de 2 de junho de 2017
(Declara ponto facultativo e

 dá outras providências)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica facultativo o ponto nas repartições públicas muni-
cipais, o dia 16 de junho de 2017, (sexta-feira), com exceção 
dos serviços essenciais, que são:

A Limpeza Pública; e
O PROTUR – Posto de Referência e Orientação ao Turista, no 
Palácio Primavera, Deputado Ricardo Nagib Izar – Praça Ses-
quicentenário.

Art. 2o Havendo necessidade, a qualquer momento o Senhor 
Prefeito Municipal poderá convocar qualquer funcionário.
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, 
2 de junho de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Portaria no 152 de 30 de maio de 2017
(Dispõe sobre a exoneração de servidor 

público municipal efetivo por aposentadoria 
compulsória e dá outras providências)

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso 
de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado do Processo Administrativo de 
no 38/17, que apurou sobre os termos da redação dada pela 
Emenda Constitucional no 88, de 2015, ao inciso II, § 1o, do 
art. 40, da Constituição da República Federativa do Brasil  de 
1988, quanto a aposentadoria compulsória do servidor público 
titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral, dos Municípios, incluídas suas Autarquias e Fundações, ao 
completarem 75 (setenta e cinco) anos de idade; 
CONSIDERANDO que a aposentadoria compulsória impede 
o servidor de continuar em exercício de suas funções e por 
consequência impõe o seu afastamento imediato do serviço 
público, 
R E S O L V E:
Art. 1o EXONERAR os seguintes Servidores Público Municipais, 
a saber:
CARMO CINATTI PIASSA, nascido em 08/07/1933, C.P. no 
181240 – Série 263-SP, servidor público municipal, ocupante 
do emprego permanente de Jardineiro, lotado na Secretaria 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
JUVENAL DE SALVI DEL BUONO, nascido em 05/09/1939, C.P. 
no 27852 – Série 016-SP, servidor público municipal, ocupante 
do emprego permanente de Motorista, lotado na Secretaria de 
Serviços Municipais;

LÁZARO RODRIGUES CARDOSO, nascido em 14/09/1934, C.P. 
no 07700 – Série 042-SP, servidor público municipal, ocupante 
do emprego permanente de Jardineiro, lotado na Secretaria 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural;

PEDRO EDUARDO BIGARELLI, nascido em 14/12/1931, C.P. no 
06643 – Série 150-SP, servidor público municipal, ocupante do 
emprego permanente de Servidor Braçal, lotado na Secretaria 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Parágrafo único. A exoneração de que trata este artigo é decor-
rente da aposentadoria compulsória dos referidos servidores, 
que extingue seu contrato de trabalho, como consequência, 
por completar a idade de 75 (setenta e cinco) anos. 

Art. 2o Esta Portaria entrará em vigor em 5 de junho de 2017, 
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

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

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.006/2017
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CLEMENTINO HUMBERTO RICCI ANGELI E MA-
RIA CRISTINA BARBOSA ANGELI
OBJETO –  LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO 
DA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM)
VALOR MENSAL: R$ 2.500,00
DATA: 05/05/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CARTA CONVITE N. 017/2017
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA - SOLLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA EPP
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA, ALVENARIA, RE-
VESTIMENTO DE MURO, PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMEN-
TARES NA EMEB MAESTRO FIORAVANTE LUGLI, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA  E PROJETO ANEXOS.
VALOR: R$ 10.000,00
DATA: 29/05/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CARTA CONVITE N. 020/2017
CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – LARISSA BERNARDES BARBOSA ME
OBJETO – MONITORAMENTO ININTERRUPTO DE OCORRÊN-
CIAS GERADAS NAS CENTRAIS DE ALARME
VALOR: R$ 23.040,00
DATA: 08/06/2017
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NOTIFICAÇÃO
Nos termos das Leis Complementares nº 155/2016 e 

156/2016, regulamentada pelo Decreto nº 4590/2017, ficam to-
dos os estabelecimentos de hospedagem do município, sobre 
a obrigatoriedade de encaminhar a Prefeitura do Município de 
Serra Negra na Secretaria Municipal da Fazenda, a relação men-
sal com a quantidade de hóspedes que não desejaram contri-
buir com a “Contribuição Facultativa” criada através das leis aci-
ma citadas. (Parágrafo Único Artigo 3º Decreto 4590/2017)

Aos infratores será aplicada a multa prevista no artigo 6º 
da Lei Complementar nº 155/2017, dobrada em cada reincidên-
cia. 

Serra Negra, 24 de março de 2017.

Secretaria Municipal da Fazenda

Atendendo ao item VIII do Artigo 9º do Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Política Cultural, vimos dar conheci-
mento de suas atividades às autoridades competentes e à popu-
lação serra-negrense.

O CMPC, juntamente com a Divisão de Cultura, elaborou, 
nos últimos 12 meses, o Plano Municipal de Cultura para os pró-
ximos dez anos, e, para que a Sociedade Civil possa participar 
ainda mais desse importante passo para a Cultura serra-negren-
se, o texto do PMC está sendo disponibilizado para conhecimen-
to e eventuais sugestões, antes de sua aprovação final. 

O texto do PMC pode ser visto nos endereços eletrônicos:  
https://www.facebook.com/CulturaSerraNegraSP/?ref=bookma
rks

https://www.facebook.com/prefeituradeserranegra/
http://www.serranegra.sp.gov.br/, e uma cópia impressa 

está disponível na Biblioteca Municipal Prof. Hildebrando Siquei-
ra, no Mercado Cultural, para consulta. 

Eventuais sugestões deverão ser encaminhadas exclusi-
vamente por escrito, até o dia 16 de junho de 2017, para o e-mail 
cmpc.serranegra@gmail.com.

Contamos com a participação de todos.

José Fernando P. Ribeiro – Presidente
Alessandra Fazolim – Secretária 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL DE 

SERRA NEGRA

Ambulatório de Saúde 
Mental de Serra negra é 

referência em atendimento
Equipe do município 

de Valinhos vem conhecer o 
trabalho da equipe do Am-
bulatório de Saúde Mental 
de Serra Negra. As equipes 
contam sua história e trocam 
relatos de experiências. As 
realidades diferem, mas o de-

sejo de fazer o melhor dentro 
do serviço público é compar-
tilhado pelas duas equipes.A 
Secretária de Saúde ressalta 
que “quando uma equipe 
está comprometida em fazer 
o melhor o resultado é grati-
ficante”.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA SÉTI-

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

Aos vinte e nove dias 
do mês de maio, do ano de 
dois mil e dezessete, com iní-
cio às 19h43min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada 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 vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 17ª Sessão 
Ordinária, da 01ª Sessão Le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com as ausências dos verea-
dores Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri e Paulo Sér-
gio Osti. Havendo número re-
gimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a 
presente 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 (08 vo-
tos), as seguintes atas: 1) ata 
da 16ª sessão ordinária, da 
01ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 22 
de maio de 2017 e, 2) ata da 
09ª sessão extraordinária, da 
01ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 22 
de maio de 2017. EXPEDIEN-
TE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Ofício nº 
330/2017, em resposta ao re-
querimento nº 330/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono. - Ofício nº 
331/2017, em resposta ao re-

querimento nº 329/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono. - Ofício nº 
332/2017, em resposta ao re-
querimento nº 324/2017, de 
autoria dos vereadores Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
Leandro Gianotti Pinheiro e 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício nº 
333/2017, em resposta ao re-
querimento nº 333/2017, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio. - Ofício nº 
344/2017, em resposta ao re-
querimento nº 336/2017, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Roberto 
Sebastião de Almeida e Paulo 
Sérgio Osti. - Ofício nº 
335/2017, informando e con-
vidando a todos os vereado-
res da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
dará continuidade na discus-
são da política municipal de 
mobilidade e acessibilidade 
urbana, com a realização de 
audiências públicas nos pró-
ximos dias 09, 20 e 28 de ju-
nho de 2017, com início às 
18h00, no Palácio Primavera, 
Deputado Ricardo Nagib Izar, 
localizado na Praça Sesqui-
centenário, Serra Negra/SP. 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Balancete Financeiro da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, referente ao mês de 
Janeiro de 2017. - Balancete 
Financeiro da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, referen-
te ao mês de fevereiro de 
2017. - Balancete Financeiro 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, referente ao mês de 
março de 2017. - Balancete 
Financeiro da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, referen-
te ao mês de abril de 2017. - 
Resultado de Gestão Fiscal 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, referente ao 1º qua-
drimestre de 2017. - Demons-
trativo de Apuração das 
Despesas com Pessoal da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, referente ao 1º quadri-
mestre de 2017. - Ofício 
Circular GVS XVII – Campinas 
nº 0005/2017, da Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo – Coordenadoria de 
Controle de Doenças – Cen-

tro de Vigilância Sanitária – 
Grupo de Vigilância Sanitária 
XVII – Campinas, encami-
nhando NOTA TÉCNICA CVS/
Toxicovigilância nº 01, de 
04/04/2017, informando os 
motivos que tornam ilegal a 
utilização da capina química 
– uso de “mata mato”, escla-
recendo também, que o uso 
de agrotóxico no meio urba-
no só se justifica em caso de 
epidemia e quando recomen-
dado pelas autoridades de 
saúde, não havendo permis-
são de agrotóxico para uso 
nas cidades. - EDITAL DE AU-
DIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA.  A CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, 
por seu Presidente e pelo Pre-
sidente da Comissão Perma-
nente de Finanças e Orça-
mento, faz saber que realizará 
Audiência Pública no dia 30 
de maio de 2017, terça-feira, 
às 14h30min, na sede do Po-
der Legislativo, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – 
mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o proje-
to de lei nº 026/2017, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que estabelece as 
diretrizes a serem observadas 
na elaboração da Lei Orça-
mentária do Município de 
Serra Negra para o exercício 
de 2018 e dá outras providên-
cias - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias - “LDO”. Sua pre-
sença é muito importante. 
Participe! Serra Negra, 09 de 
maio de 2017. Vereador FELI-
PE AMADEU PINTO DA FON-
SECA - Presidente da Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra. Vere-
ador WAGNER DA SILVA DEL 
BUONO - Presidente da Co-
missão de Finanças e Orça-
mento. - EDITAL DE AUDIÊN-
CIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO 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 101/2000, faz saber que 
realizará Audiência Pública 
no dia 30 de maio de 2017, 
terça-feira, às 15h00min, 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 1º quadrimestre 
de 2017. Sua presença é mui-
to importante. Participe! Serra 
Negra, 09 de maio de 2017. 
Vereador WAGNER DA SILVA 
DEL BUONO - Presidente da 
Comissão de Finanças e Or-
çamento. - Ofício nº 018/2017, 
da Secretaria da Educação – 
Assessoria de Relações Insti-
tucionais (ARINS), DOC: 
910/0001/2017, em resposta à 
indicação nº 056/2017, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, encami-
nhando cópia das informa-
ções prestadas com relação 
aos reparos solicitados na 
calçada que circunda a Esco-
la Estadual Doutor Jovino Sil-
veira. - Correspondências re-
cebidas no período de 23 a 29 
de maio de 2017, dentre elas 
os seguintes telegramas infor-
mando a liberação de verbas: 
- Telegrama do Ministério da 
Educação – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação – Presidência, comuni-
cando a liberação de recur-
sos financeiros à Prefeitura 
Municipal da Estância de Ser-
ra Negra/SP, destinados a ga-
rantir a execução de progra-
mas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, emitido(s) no mês de 
maio de 2017, referentes 
ao(s) seguinte(s) 
Programa(s): Mais Educação 
Fundamental - R$   3.976,00; 
Alimentação Escolar – Cre-
che - R$  15.322,40; Alimenta-
ção Escolar – AEE - R$ 805,60; 
Alimentação Escolar – EJA - 
R$      838,40; Alimentação Es-
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colar – Pré Escola - R$  
10.229,80; Alimentação Esco-
lar – Ensino Fundamental - R$   
23.831,40; Alimentação Esco-
lar – Ensino Médio - R$     
5.155,20; PNATE (valor total) - 
R$ 4.368,71. - Telegrama do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, comu-
nicando a liberação de 
recursos financeiros à Prefei-
tura Municipal da Estância de 
Serra Negra/SP, referente ao 
Programa QUOTA, em 10 de 
maio de 2017, no valor de R$ 
82.371,31. PROJETOS DE LEIS 
DE AUTORIA DOS VEREADO-
RES: - Projeto de Lei nº 
30/2017, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que denomina 
a Academia situada no Con-
junto Aquático Municipal “Se-
bastião Carlos de Andréa Col-
chetti”, Serra Negra/SP, com o 
nome de “ACADEMIA VALDIR 
CAZOTTO DE SANTI”. PROJE-
TOS DE RESOLUÇÃO E DE 
DECRETO LEGISLATIVO: - 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
05/2017, de autoria da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre o 
pagamento de despesas com 
passagens e hospedagens de 
Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra e dá outras providên-
cias. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi proferida à 
leitura das INDICAÇÕES: Indi-
cação nº 618/2017, 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 
serem adotados os procedi-
mentos necessários para a 
regularização das calçadas 
das Ruas Norberto Quaglio e 
Armando Argentini. Indica-
ção nº 619/2017, 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 
passar máquina motonivela-
dora em todas as ruas de ter-
ra do Loteamento Belvedere 
do Lago, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 620/2017, 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 realizada limpeza e a ma-
nutenção necessária na Feira 
de Artesanato existente na 
Praça Sesquicentenário. Indi-
cação nº 621/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de realizar obras de 
ampliação na Unidade Básica 
de Saúde do Loteamento 
Nova Serra Negra, vez que 
aquele próprio público ne-
cessita ser aumentado para 
atender a demanda na área 
da saúde. Indicação nº 
622/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizada a limpeza geral, corte 
do mato e a manutenção ne-
cessária em todas as fontes, 
parques, praças e demais lo-
cais públicos. Indicação nº 
623/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal de 
Serra Negra, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar limpe-
za em todas as bocas de lobo 
de nosso Município. Indica-
ção nº 624/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine à Divi-
são/Departamento Municipal 
de Trânsito, para que seja 
melhorada a segurança no 
cruzamento da Rua da Digni-
dade com a Rua Guarani, nas 
proximidades do Cartório de 
Registro de Imóveis, vez que 
no local não há nenhuma pla-
ca de “Pare” ou informação 
de quem é a preferência na 
mão de direção, sendo que 
tanto os motoristas que trafe-
gam pela Rua Guarani, não 
estão parando e aguardando 
sua vez para adentrarem no 

local, gerando o sério risco de 
ocorrerem graves acidentes. 
Indicação nº 625/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de disponibilizar 
asfalto em todas as ruas do 
Jardim Placidolândia. Indica-
ção nº 626/2017, 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 construída, de forma ade-
quada, a passarela que liga a 
Rua Ariadne Maria Mittestai-
ner - ao lado do número 25 - 
com a Rua Matheus Mattedi, 
vez que o local é muito utili-
zado por pedestres, para en-
curtar o caminho/trajeto. In-
dicação nº 627/2017, 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 serem revistas as sina-
lizações de solo referentes as 
guias rebaixadas sem neces-
sidade de serem pintadas de 
amarelo, onde não existem 
mais garagens, em toda a ex-
tensão da Rua Visconde do 
Rio Branco, Centro, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 628/2017, 
de autoria dos vereadores Re-
nato Pinto Giachetto, José 
Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, Wag-
ner da Silva Del Buono, Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, Ricardo Favero Fioravanti 
e Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de instalar câmeras de moni-
toramento em pontos estraté-
gicos do município de Serra 
Negra, visando aprimorar a 
segurança pública em nossa 
cidade. Indicação nº 
629/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-

petente, no sentido de ser 
passada a máquina motoni-
veladora e cascalhar toda a 
extensão da Rua Oswaldo 
Aparecido Thomazi, Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP, vez que a referi-
da rua tem trechos que estão 
intransitáveis. Indicação nº 
630/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
colocadas manilhas em am-
bos os lados da Rua Oswaldo 
Aparecido Thomazi, Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP, para escoamento 
das águas pluviais e das resi-
dências, vez que a água está 
escorrendo pelo meio da re-
ferida rua, gerando muitas va-
letas e lamaçais, o que atra-
palha a passagem tanto das 
pessoas como dos veículos. 
Indicação nº 631/2017, 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 tapar o buraco exis-
tente próximo ao bueiro loca-
lizado na Praça 
Sesquicentenário, em frente 
ao número 310 da Avenida 
Vinte e Três de Setembro. In-
dicação nº 632/2017, de auto-
ria 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 serem devidamente 
tapados todos os buracos 
existentes na Rua Coronel Pe-
dro Penteado, Centro, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
633/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem devidamente tapados 
todos os buracos existentes 
na Rua Sete de Setembro, 
Centro, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 634/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
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ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
aos setores competentes, no 
sentido de ser totalmente fe-
chada a caixa de força/ener-
gia elétrica da Praça Polies-
portiva Fioravante Bertolini, 
situada na Rua Armando Del 
Buono, Loteamento Refúgio 
da Serra, Serra Negra/SP, vez 
que as crianças e adolescen-
tes estão ligando e desligan-
do a energia elétrica no local, 
de modo que as luzes estão 
ficando, por várias vezes, ace-
sas durante todo o período 
noturno, além de estarem 
correndo sério risco de aci-
dentes, pelo manuseio inde-
vido daquelas instalações 
elétricas. Indicação nº 
635/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser fixado horários para o uso 
da Praça Poliesportiva Fiora-
vante Bertolini, situada na 
Rua Armando Del Buono, Lo-
teamento Refúgio da Serra, 
Serra Negra/SP, vez que atual-
mente o local vem sendo uti-
lizado altas horas da noite, 
principalmente por crianças 
e adolescentes. Indicação nº 
637/2017, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
à Empresa Renascer Constru-
ções Elétricas, para que reali-
ze todos os reparos necessá-
rios nas lâmpadas que estão 
apagadas na Rua José Jorge 
Mansur, Loteamento Estância 
Suíça, principalmente nas 
proximidades do número 22. 
Indicação nº 638/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, para que 
seja colocada a tampa de fer-
ro no bueiro da Rua Professor 
José Laffranchi (em frente ao 
Mercadinho Spineli), altura 
do número 720, Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 639/2017, 

de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de realizar a poda 
das árvores localizadas na 
Rua João Batista Bueno, Bair-
ro São Luiz, em frente ao Su-
permercado Galina.  Indica-
ção nº 640/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
à Empresa Renascer Constru-
ções Elétricas, para que se-
jam instalados todos os equi-
pamentos necessários 
(braços, lâmpadas, etc.) nos 
postes já existentes em toda a 
extensão da Rua Antonio Pe-
dro Topan, Centro, Serra Ne-
gra/SP, vez que o local está 
muito escuro, gerando a sen-
sação de insegurança. Indica-
ção nº 641/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
à Empresa Renascer Constru-
ções Elétricas, no sentido de 
serem trocados os equipa-
mentos de iluminação públi-
ca em frente ao número 99 da 
Rua Luiz Fagundes, Centro, 
Serra Negra/SP, vez que o lo-
cal está muito escuro, geran-
do a sensação de inseguran-
ça. Indicação nº 642/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado à Empresa Renascer 
Construções Elétricas, para 
serem trocadas as lâmpadas 
queimadas e os equipamen-
tos que não estiverem em 
funcionamento em toda a ex-
tensão da Rua Luiz Fagundes, 
Centro, Serra Negra/SP, vez 
que o local está muito escuro, 
gerando a sensação de inse-
gurança. Indicação nº 
643/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser passada a máquina moto-
niveladora em todas as ruas 
de terra existentes no Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 

644/2017, de autoria do verea-
dor José Aparecido Orlandi, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
consertada a viga de ferro 
que dá sustentação ao ponto 
de ônibus situado no início da 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, ao lado da Fonte São Jor-
ge, vez que o referido ponto 
de ônibus está correndo o 
iminente e sério risco de cair 
sobre as pessoas, podendo 
gerar graves acidentes. Indi-
cação nº 645/2017, de autoria 
do vereador José Aparecido 
Orlandi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser pintada uma faixa para 
travessia de pedestres no iní-
cio da Rua Nossa Senhora do 
Rosário, nas proximidades da 
Fonte São Jorge até a passa-
rela (escadaria) - Rua Améri-
co Horácio Ioriatti, vez que no 
local atravessam muitos pe-
destres, pois o local dá aces-
so ao ponto de ônibus, fonte 
e a importantes ruas do mu-
nicípio de Serra Negra/SP, ha-
vendo muita dificuldade das 
pessoas atravessarem no lo-
cal, pois os motoristas não 
estão respeitando os pedes-
tres, havendo, inclusive, o ris-
co de ocorrerem acidentes e 
atropelamentos. Indicação nº 
646/2017, de autoria do verea-
dor José Aparecido Orlandi, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de, com a 
maior urgência possível, seja 
colocada a tampa do bueiro 
que está totalmente destam-
pado, na calçada da Estrada 
Municipal Amatis José Fran-
chi, Bairro da Serra, Serra Ne-
gra/SP, próximo à “Rotatória 
do Vendão” e ao primeiro bar, 
em frente ao campo de fute-
bol, vez que pessoas estão 
caindo dentro do bueiro e se 
machucando gravemente. In-
dicação nº 647/2017, de auto-
ria do vereador José Apareci-
do Orlandi, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-

do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser devidamente construí-
do (com cobertura, bancos e 
demais infraestruturas neces-
sárias) o ponto de ônibus 
existente na Avenida Juca 
Preto, bem em frente ao Asilo 
São Francisco de Assis. Indi-
cação nº 648/2017, de autoria 
do vereador José Aparecido 
Orlandi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de serem retiradas as 
enormes manilhas para ser 
liberada a passagem na Rua 
Agenor Teixeira Nogueira, si-
tuada no Loteamento Jardim 
Gustavo, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 649/2017, de autoria 
do vereador José Aparecido 
Orlandi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem podados os galhos da 
enorme árvore existente na 
Rua Dr. Pedro Edson Pinheiro, 
que estão acima do leito car-
roçável da referida rua, vez 
que os galhos podem quebrar 
e cair a qualquer momento, 
tornado o local muito perigo-
so, ainda mais se a feira reali-
zada na Rua Dr. Pedro Edson 
Pinheiro, evitando-se desta 
forma, possíveis e graves aci-
dentes. Indicação nº 
650/2017, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Bar-
bosa, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
colocar 2 (duas) tampas de 
bueiro na Avenida Juca Preto, 
em frente ao C.T.P. Indicação 
nº 651/2017, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
instalar um bueiro na Rodo-
via SP-105, pois a água se acu-
mula por 50 metros causando 
transtornos na via (Avenida 
Juca Preto - em frente ao So-
ciety). Indicação nº 652/2017, 
de autoria do vereador Eduar-
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do Aparecido Barbosa, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que es-
tude as possibilidades de uti-
lizar recurso do DADE para 
construção de calçada na ex-
tensão total da Avenida Juca 
Preto. Indicação nº 653/2017, 
de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado à Empresa Re-
nascer Construções Elétricas, 
para que realize a troca de to-
das as lâmpadas queimadas 
na Rua Sete de Setembro. In-
dicação nº 654/2017, de auto-
ria do vereador Eduardo Apa-
recido Barbosa, que indica à 
Empresa Renascer Constru-
ções Elétricas, para que reali-
ze a troca de todas as lâmpa-
das queimadas na Rua dos 
Expedicionários. Indicação 
nº 655/2017, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de insta-
lar 2 (dois) refletores na Qua-
dra Poliesportiva do 
Loteamento Colina dos Ipês. 
Indicação nº 656/2017, de au-
toria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, que indi-
ca à Sabesp, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de instalar um 
bueiro na Rodovia SP-105, 
pois a água se acumula por 
50 metros causando transtor-
nos na via (Avenida Juca Pre-
to - em frente ao Society). In-
dicação nº 657/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de fazer urgente a “lim-
peza” dentro do Ribeirão de 
Serra Negra, principalmente 
nas imediações da Rua Pauli-
na, onde se vê muitíssimo 
mato, onde se junta água pa-
rada, e está juntando insetos 
e pequenos animais. Indica-
ção nº 658/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, mais precisa-

mente, ao Engenheiro Agrô-
nomo Municipal, e ao secre-
tário de obras, para que faça 
o corte de duas árvores muito 
grandes localizadas ao lado 
de casas na Estrada Munici-
pal Amatis José Franchi no 
quilômetro 10, no Bairro da 
Serra; pois, as árvores repre-
sentam perigo eminente para 
moradores daquele endere-
ço, por estarem velhas e com 
os caules podres, por cupins. 
Indicação nº 659/2017, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado à Empresa Renascer 
Construções Elétricas, para 
que providencie a troca de 
Lâmpada do poste público na 
Rua Expedicionários, em 
frente ao nº 278. Indicação nº 
660/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para providenciar a cobrança 
urgente de limpeza, para o 
proprietário do terreno locali-
zado na Avenida 23 de Setem-
bro, Centro, em frente à Cozi-
nha Piloto “Olga Bocalon 
Rielli”, s/nº, pois o mato está 
grande e fechado, propician-
do para o aparecimento de 
pequenas cobras. Em segui-
da, o Exmo. Sr. Presidente de-
terminou o encaminhamento 
das indicações aos setores 
competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. PEQUENO 
EXPEDIENTE: usaram da pa-
lavra os vereadores Wagner 
da Silva Del Buono, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Renato Pin-
to Giachetto, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Leonel 
Franco Atanázio. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRANDE 
EXPEDIENTE. REQUERIMEN-
TOS DE INFORMAÇÕES: Re-
querimento nº 385/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita, na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Secretário de Estado da 
Saúde, David Everson Uip 
para que, no prazo regimen-
tal de 15 (quinze) dias, infor-

me a esta Casa de Leis se há 
possibilidade e em que data, 
de ser encaminhada para o 
Município de Serra Negra/SP 
uma carreta móvel para a re-
alização de exames de ma-
mografia, USG e biópsia, vi-
sando atender as 
necessidades da população 
feminina quanto a realização 
destes importantes exames 
preventivos. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
Requerimento nº 386/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao  CONISCA - Consórcio In-
termunicipal de Saúde do Cir-
cuito das Águas, na pessoa de 
seu representante legal, para 
que, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, encaminhe 
a esta Casa de Leis as infor-
mações e documentos abai-
xo solicitados. 1) Quais os va-
lores totais a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra re-
passou ao CONISCA durante 
os meses de Março/2017 e 
Abril/2017? 2) Quantos pa-
cientes do município de Serra 
Negra passaram por consul-
tas, exames e atendimentos 
no CONISCA, durante os me-
ses de Março/2017 a 
Abril/2017, informando tam-
bém quantos pacientes falta-
ram às consultas? 3) Informar 
quais os valores de cada con-
sulta, detalhando os valores 
por cada especialidade do 
CONISCA. 4) Encaminhar re-
lação contendo os nomes de 
todos os pacientes do muni-
cípio de Serra Negra que pas-
saram por consulta, exames e 
atendimentos no CONISCA, 
informando em que especia-
lidade cada paciente foi aten-
dido, durante os meses de 
Março/2017 a Abril/2017. 5) 
Encaminhar cópia integral 
das prestações de contas 
mensais do CONISCA, refe-
rentes aos meses de mar-
ço/207 e abril/2017. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Requerimento nº 
387/2017, 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 encaminhe 
a esta Casa de Leis as infor-
mações abaixo solicitadas, 
todas referentes à Praça da 
Bíblia. 1) Está na programa-
ção das obras públicas do 
município de Serra Negra/SP 
a construção da “Praça da Bí-
blia”, para que os cristãos e 
as igrejas possam utilizá-la 
em eventos, a fim de pregar a 
sua construção e em que lo-
cal? 2) No caso da Praça da 
Bíblia não estar prevista na 
programação de obras públi-
cas a serem realizadas ao 
município de Serra Negra/SP, 
informar se a atual adminis-
tração entende ser viável a 
sua construção em nossa Es-
tância e quais medidas ou 
ações serão futuramente e 
quais medidas ou ações se-
rão futuramente adotadas 
para a sua viabilização? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos). Requerimento nº 
392/2017, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, mais especificamen-
te a Secretaria de Saúde, para 
que informe a esta Casa de 
Leis a quantidade de Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
no Município, suas denomi-
nações, suas localizações e 
data de inauguração de cada. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 393/2017, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Paulo Sér-
gio Osti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, mais especifi-
camente a Secretaria de Saú-
de, para que informe a esta 
Casa de Leis, a quantidade de 
atendimentos realizados nos 
Postos de Saúde (UBS) no pe-
ríodo, desde janeiro de 2017 
até maio 2017. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (08 vo-
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tos). Requerimento nº 
394/2017, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, mais especificamen-
te a Secretaria de Saúde, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, a quantidade de leitos 
disponíveis no Hospital Santa 
Rosa de Lima. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (08 vo-
tos). Requerimento nº 
395/2017, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, mais especificamen-
te a Secretaria de Saúde, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, a quantidade de viagens 
realizadas para atendimentos 
médicos de pacientes de Ser-
ra Negra em outras cidades, 
do período de janeiro/2017 
até a presente data. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Requerimento nº 
398/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita a inclusão do Pro-
jeto de Resolução nº 05/2017, 
de autoria da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, na ordem do dia da 
17ª Sessão Ordinária de 2017, 
a realizar-se no dia 29 de 
maio de 2017, para ser delibe-
rado em votação única, con-
siderando que o referido pro-
jeto se encontra devidamente 
instruído e apto para ser deli-
berado por esta Casa de Leis. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Para cons-
tar, o requerimento nº 
404/2017, foi retirado por seus 
autores.  REQUERIMENTOS 
DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
388/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com as dedi-
cadas munícipes HORTÊN-

CIA C. L. SILVA e APARECIDA 
L. M. MORAES, que há anos 
acompanham, de forma pre-
sencial, os trabalhos legislati-
vos realizados durante as ses-
sões da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra/SP, 
sempre participando assidua-
mente, sendo grandes exem-
plos de cidadania, por esta-
rem engajadas neste 
propósito de participar e 
acompanhar de perto as 
ações públicas que visam o 
desenvolvimento da nossa ci-
dade e de toda a população. 
Parabéns pela exemplar atitu-
de, desejando que Deus con-
tinue a lhes abençoar, para 
que possam continuar partici-
pando das sessões desta 
Casa de Leis por muitas dé-
cadas! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência às homenageadas. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (08 votos). Requerimento 
nº 389/2017, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os dedicados SER-
VIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PAIS QUE SÃO RESPONSÁ-
VEIS PELA MANUTENÇÃO E 
MELHORIAS DAS ESTRADAS 
RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, parabeni-
zando pelos relevantes servi-
ços prestados a nossa cidade 
e para a população. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
servidores públicos munici-
pais: Bragança, André, José, 
Gerson, Jeferson, Adriano, 
André, Marcelo, Alemão, Mar-
quinhos, Paulinho e Kikoko. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 390/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o GRUPO CRISTÁ-
LIA, por serem investidores 
no município de Serra Negra/
SP, realizando grande reforma 
e mudança de gestão, assu-
mindo, assim, a atual deno-
minação de GRAND RESORT 
SERRA NEGRA. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 

seja dada ciência ao Grupo 
homenageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (08 vo-
tos). Em seguida, esta sessão 
foi suspensa pelo prazo de 
cinco minutos. Retomados os 
trabalhos, passou-se à discus-
são e à votação do Requeri-
mento nº 391/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o dedicado e esfor-
çado atleta e esportista LEO-
NARDO FONSECA ARRUDA 
DA SILVA, por ter merecida-
mente conquistado o 1º lugar 
no Campeonato de Jiu Jitsu, 
realizado na cidade de Ho-
lambra/SP, no dia 21 de maio 
de 2017. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao atleta home-
nageado. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos). Re-
querimento nº 396/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto Plenário, se-
jam consignados em Ata da 
presente Sessão, para que se 
conceda à “ Galera do Pedal 
de Serra Negra” congratula-
ções pela organização da 2º 
Romaria Ciclística à Apareci-
da do Norte. Foram um total 
de 13 homens e 15 mulheres 
ciclistas, fora veículo de 
apoio, que pedalaram km, 
para chegar a “Capital da Fé” 
levando o nome de Serra Ne-
gra em seu uniforme e em 
placas e bandeiras por todo o 
percurso. Obtiveram um 
enorme apoio da Secretaria 
de Esportes e do Prefeito Mu-
nicipal. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência a todos os parti-
cipantes da romaria ciclística. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 397/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a doutora CLAUDIA 
FELIPE DA SILVA que, com 
brilhantismo comprometi-
mento e dedicação ímpar de-
fendeu a Tese intitulada “Vida 

musical, imigração italiana e 
desenvolvimento urbano: a 
trajetória sócio-histórico-cul-
tural de Serra Negra, ao longo 
do século XX”. Serra Negra 
muito se orgulha, de fato, 
deste espetáculo elaborado 
pela talentosa e merecedora 
doutora, cabendo assinalar e 
registrar aqui o entusiasmo e 
segurança intelectual que 
nortearam suas pesquisas as 
quais redundaram nesta me-
morável vitória acadêmica e 
inigualável apanhado sócio-
-histórico-cultural de nossa 
cidade. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à doutora ho-
menageada. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
Requerimento nº 402/2017, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o senhor Antônio 
Carlos Bragança de Andrade, 
(Bragança da Prefeitura) pe-
los seus inúmeros anos de 
prestação de serviços, como 
funcionário público da Prefei-
tura Municipal da Estância de 
Serra Negra, sempre execu-
tando seu trabalho com digni-
dade, honestidade, determi-
nação e amor às diversas 
funções que realizou para o 
município durante este perío-
do. Da decisão desta Casa, 
requeremos mais, seja dada 
ciência ao homenageado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 403/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a senhorita Silvia Fonte, 
do Bairro dos Leais (membro 
do Projeto de Indicações Ge-
ográfica dos Cafés Especiais 
do Circuito das Águas Paulis-
ta-SEBRAE) que criou um ro-
teiro com sete propriedades 
rurais de Serra Negra, que 
agrega degustação e aprendi-
zagem sobre produção de ca-
fés especiais produzidos no 
município. Este projeto visa 
criar novas oportunidades de 
negócios para o segmento 
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oferecendo cafés de qualida-
de e produtos artesanais que 
irão ter demanda internacio-
nal, fortificando assim, o 
nome de Serra Negra, no am-
biente de negócios interna-
cional. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (08 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 399/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Perfeto 
Testa Marchi. Requerimento 
nº 400/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Irma Corcetti Alves. Re-
querimento nº 401/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do jovem Lucas Rego 
Barros Nassif. Os requerimen-
tos de pesar são de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 

Negra, sendo os mesmos de-
feridos pelo Presidente, deter-
minando fosse oficiado às fa-
mílias enlutadas. Não 
havendo nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, Le-
onel Franco Atanázio, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, passou-se à 
discussão e à votação dos 
projetos constantes da pauta. 
I – 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 21/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que torna 
obrigatória, no Município de 
Serra Negra, a realização dos 
exames de aferição da pres-
são arterial e de temperatura 
corporal, durante todos os 
atendimentos e consultas 
médicas realizadas na Rede 
Municipal da Saúde. Em se 

tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos).  II – Discussão e 
votação única do projeto de 
resolução nº 05/2017, de au-
toria da Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que dispõe sobre o 
pagamento de despesas com 
passagens e hospedagens de 
Vereadores e servidores da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra e dá outras providên-
cias. Projeto incluído na or-
dem do dia da presente ses-
são através do Requerimento 
nº 398/2017. Primeiramente 
foi proferida a leitura dos se-
guintes pareceres elaborados 
pelas Comissões: a) de Justi-
ça e Redação e, b) de Finan-
ças e Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usou da palavra o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 

nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou 
os senhores vereadores para 
a próxima sessão ordinária 
que será realizada no dia 05 
de junho de 2017, segunda-
-feira, às 19:30 horas, decla-
rando encerrada a presente 
sessão às 21h47min. Para 
constar eu, (a) vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 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-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA REALIZADA EM 30 
DE MAIO DE 2017, PARA ANÁ-
LISE, AVALIAÇÃO E DISCUS-
SÃO DO PROJETO DE LEI Nº 
026/2017, DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL, QUE ESTABELECE AS 
DIRETRIZES A SEREM OBSER-
VADAS NA ELABORAÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA DO MU-
NICÍPIO DE SERRA NEGRA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
– “LEI DE DIRETRIZES ORÇA-
MENTÁRIAS” - “LDO”.

Às 14:37 horas do dia 
30 de maio de 2017, no Ple-
nário da Câmara Municipal 
de Serra Negra, localizado na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/n.º, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
Serra Negra/SP, reuniram-
-se, em Audiência Pública, 
os seguintes Vereadores: 
Wagner da Silva Del Buono 
– Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento; Ro-

berto Sebastião de Almeida 
– Membro da Comissão de 
Finanças e Orçamento; além 
do Vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, para análise, avalia-
ção e discussão do projeto de 
lei nº 026/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que estabelece as diretrizes 
a serem observadas na ela-
boração da lei orçamentária 
do Município de Serra Negra 
para o exercício de 2018 e dá 
outras providências – “LDO”; 
deixado registrado que os 
munícipes que comparece-
ram à audiência pública as-
sinaram lista de presença, 
que fica fazendo parte inte-
grante desta Ata. Iniciados 
os trabalhos, foi convidado o 
Sr. José Alexandre Malagodi 
de Vasconcellos, DD. Secre-
tário Municipal do Planeja-
mento, para que adentrasse 
no Plenário e realizasse a 
explanação, bem como os 
esclarecimentos gerais sobre 
as diretrizes a serem observa-
das na elaboração da lei or-

çamentária do Município de 
Serra Negra para o exercício 
de 2018 – “LDO”. Em seguida 
foi aberta a palavra aos ve-
readores presentes, ocasião 
em que foram apresentadas 
indagações com relação à 
LDO/2018, de modo que as 
dúvidas foram esclarecidas. 
Após, foi aberta a palavra aos 
munícipes presentes, que 
solicitaram esclarecimentos. 
Após serem apresentados to-
dos os comentários, debates 
e esclarecimentos necessá-
rios, a presente Audiência Pú-
blica foi julgada devidamente 
realizada. Em seguida, foi 
determinada a confecção de 
ata resumida desta Audiência 
Pública, sendo a mesma ane-
xada aos autos do processo 
n.º 047/2017, da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra. Nada 
mais havendo a ser tratado, 
agradeceu-se pela presença, 
bem como a colaboração de 
todos indistintamente, decla-
rando encerrada a presente 
Audiência Pública. Para cons-

tar eu, (a) vereador Wagner 
da Silva Del Buono, Presiden-
te da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
mandei lavrar esta ata, que 
após lida, conferida e achada 
conforme, vai devidamente 
assinada, ficando facultada a 
assinatura por todos os edis 
que compõem o Poder Le-
gislativo Serrano. Nada mais. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-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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Vereador WAGNER DA SILVA 
DEL BUONO

Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento

Vereador ROBERTO SEBAS-
TIÃO DE ALMEIDA

Membro da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento
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Às 15h00min horas 
do dia 30 de maio de 2017, 
terça-feira, no Plenário da 
Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de 
Serra Negra, localizado 
na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/n.º, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, Serra Negra/SP, 
reuniram-se em Audiência 
Pública os seguintes vere-
adores que compõem a 
Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP: Wagner da Silva 
Del Buono – Presidente, e 
Roberto Sebastião de Al-
meida – Membro, além dos 
vereadores José Aparecido 
Orlandi e Leandro Gianotti 
Pinheiro, em cumprimento 
ao § 4º, do artigo 9º, da Lei 
Complementar n.º 101/00 
– “Lei de Responsabilida-
de Fiscal”, com o objetivo 
de avaliar o cumprimento 
das metas fiscais estabele-
cidas pelo Poder Executivo 
Municipal, referente ao 1º 
quadrimestre do exercício 
de 2017, ou seja, referente 
aos meses de janeiro de 
2017 a abril de 2017. Inicia-
dos os trabalhos, o Exmo. 
Sr. Presidente convidou 
o senhor José Alexandre 
Malagodi Vasconcelos, DD. 
Secretário Municipal do 
Planejamento, para que 
procedesse a entrega dos 
documentos relativos aos 
meses de janeiro/abril de 
2017, referentes às me-
tas fiscais realizadas pelo 
Município de Serra Negra/
SP, bem como fossem ini-
ciadas as explanações e 
os esclarecimentos ne-
cessários. Conforme ante-

riormente solicitado, o Sr. 
José Alexandre Malagodi 
Vasconcelos apresentou 
os demonstrativos, anexos, 
cálculos, tabelas, balance-
tes e demais documentos 
contendo os valores reali-
zados das receitas e des-
pesas do Município de Ser-
ra Negra/SP, referente ao 1º 
quadrimestre de 2017. Ato 
contínuo, procedeu-se às 
explicações e os esclareci-
mentos necessários sobre 
as Metas Fiscais do Poder 
Executivo Municipal reali-
zadas no 1º quadrimestre 
de 2017, sendo apresenta-
dos os seguintes valores: 
receita líquida total pre-
vista para o exercício de 
2017 R$ 88.006.500,00; re-
ceita realizada durante o 
1º quadrimestre de 2017 
R$ 32.728.477,12; recei-
ta tributária realizada no 
1º quadrimestre de 2017 
R$ 14.146.475,78; resulta-
do nominal durante o 1º 
quadrimestre de 2017 R$ 
-3.531.910,58; resultado 
primário R$ 8.174.840,60  
despesas correntes pre-
vista para o exercício de 
2017 R$ 78.165.000,00; re-
ceita corrente líquida R$ 
79.405.856,60; despesas 
liquidadas durante o 1º 
quadrimestre de 2017 R$ 
23.899.844,42; valor da dí-
vida consolidada (em abril 
de 2017) R$ 13.699.015,55; 
valor da dívida consoli-
dada líquida (em abril de 
2017) R$ 0,00; as despesas 
com pessoal representou 
46,20% da receita corrente 
líquida, estando o índice 
abaixo do limite pruden-
cial que é de 51,30% e do 
limite total que é de 54%. 

Em seguida, foram de-
monstrados que os valores 
aplicados em educação 
e saúde estão acima dos 
limites constitucionais. 
Após, foram analisados, 
explicados e debatidos os 
Balancetes Orçamentários 
– Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária, 
Demonstrativo da Receita 
Corrente Líquida, Demons-
trativo da Dívida Consolida-
da Líquida, Demonstrativo 
da Despesa com Pessoal, 
Demonstrativo Simplifica-
do do Relatório de Gestão 
Fiscal, Demonstrativo Sim-
plificado do Relatório Re-
sumido da Execução Or-
çamentária, dentre outros 
dados e assuntos financei-
ros, contábeis, tributários 
e orçamentários do Muni-
cípio de Serra Negra. Em 
seguida, foram sanadas as 
dúvidas apresentadas pe-
los membros da Comissão 
Permanente de Finanças e 
Orçamento da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra. Não 
havendo outras perguntas 
ou esclarecimentos a se-
rem prestados, tendo em 
vista não haver nenhum 
munícipe presente à Audi-
ência Pública, os Membros 
da Comissão de Finanças 
e Orçamento, após a ne-
cessária análise de todos 
os documentos apresenta-
dos, julgaram devidamen-
te apresentados e todos 
os pontos esclarecidos. 
Em seguida, foi determina-
da a impressão de quatro 
vias da presente Ata, sen-
do uma delas entregue ao 
Poder Executivo Municipal 
para a devida prestação de 
contas junto ao Egrégio Tri-

bunal de Contas do Estado 
de São Paulo, determinan-
do, ainda, que toda a do-
cumentação apresentada 
nesta Audiência Pública 
fosse anexada aos autos 
do processo n.º 050/2017 
– expediente n.º 013/2017, 
do Poder Legislativo Ser-
rano, ficando o mesmo à 
disposição dos munícipes 
e demais interessados 
para consulta e análise. 
Nada mais havendo a ser 
tratado, os Membros da 
Comissão de Finanças e 
Orçamento agradeceram 
a colaboração de todos 
indistintamente, declaran-
do encerrada a presente 
Audiência Pública. Para 
constar eu, (a) vereador 
Wagner da Silva Del Buo-
no, mandei lavrar esta ata, 
que após lida, conferida e 
achada conforme, vai de-
vidamente assinada pelos 
vereadores presentes à 
Audiência Pública e que 
compõem a Comissão 
Permanente de Finanças 
e Orçamento. Nada mais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

Vereador WAGNER DA SIL-
VA DEL BUONO
Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento

Vereador ROBERTO SE-
BASTIÃO DE ALMEIDA
Membro da Comissão de 
Finanças e Orçamento

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2017, PELOS 
VEREADORES QUE INTEGRAM A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP, EM CUMPRIMENTO AO § 4º, DO ARTIGO 9º, DA LEI COMPLEMENTAR 

N.º 101/00 – “LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL”, PARA AVALIAR O 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PELO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO
 - Contrato n. 03/2014 
Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP.
  
Contratada: Olívia Tarelho Rabaldelli - EPP.

Objeto: Prorrogação do contrato para a prestação dos 
serviços de locação de máquina copiadora, impressora 
e scanner, marca Konica Minolta, modelo BIZHUB 215, e 
contratação de manutenção técnica do referido equipa-
mento.

Quantidade de cópias contratadas: 140.000 (cento e qua-
renta mil) cópias/páginas por ano. 

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Valor: R$ 658,00 (Seiscentos e cinquenta e oito reais) 
mensais.

Vigência: 12 meses – (01 de junho de 2017 a 31 de maio 
de 2018).

Serra Negra, 15 de maio de 2017.

Assinaturas:

P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca – Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

P/Contratada: Marcelo Muller Poncio – p/p Olívia Tarelho 
Rabaldelli – EPP. 

Testemunhas:

RG: 15.265.166                                                  RG: 24.811.388-4

Visto do Departamento Jurídico:

Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

ATA DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017

 “Registro de Preços”

MATERIAIS DE CONSUMO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Aos 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017 – ÀS 

13H00MIN, na sala de Licitações da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra/SP, reuniram-se o Pregoeiro, Comissão de 
Licitações e a Equipe de Apoio, para proceder à abertura dos 
envelopes “DOCUMENTOS” e “PROPOSTAS” referentes ao cer-
tame em epígrafe (Pregão Presencial nº 03/2017 – “Produtos Ali-
mentícios”). No horário previsto para iniciar a sessão, NÃO com-
pareceu NENHUMA empresa para participar do certame. Desta 
forma, foi aguardado na Sala de Licitações pelo período de 30 
(TRINTA) minutos, porém não compareceu NENHUM interessa-
do. Diante do exposto, se declarou o presente Pregão 03/2017 
CMSN como “DESERTO”. Informamos também, que o presente 
processo será encaminhado ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal da Estância de Serra Negra para ciência dos fatos e 
a adoção dos procedimentos que entender necessários. Nada 
mais. 
Pregoeiro, Comissão de Licitações e Equipe de Apoio da Câma-

ra Municipal da Estância de Serra Negra/SP

A cidade de Serra 
Negra participou na última 
quinta-feira, 01 de junho, 
da 21ª edição do Jori (Jo-
gos Regionais dos idosos). 
A competição ocorreu entre 
quinta-feira e domingo, de 
01 a 04 de junho em Ameri-
cana. Campinas conquistou 
o 1º lugar, com 138 pontos; 
Itatiba foi à vice-campeã, 
com 99 pontos; e o 3º lugar 
foi para Bragança Paulista, 
com 80 pontos. 

Com uma delegação 
formada por 20 atletas, 5 
professores na comissão 
técnica, e disputando seis 
modalidades: bocha, dama, 
truco, coreografia, dominó 
e buraco, Serra Negra termi-
nou os Jori no 22º lugar na 
classificação geral. 

Os destaques ficaram 
para o bocha 5º lugar mas-
culino; dama 6º lugar mas-
culino; truco 5º lugar misto 
e coreografia 8º lugar femi-
nino. 

O secretário de Es-
portes e Lazer,  parabeni-
zou os atletas que suaram 
para defender a cidade. 

“Os atletas se empenha-
ram e se dedicaram.  Estão 
todos de parabéns pelos 
resultados. Aprendemos 
muito com todos os parti-
cipantes e tenho certeza 
que estaremos ainda mais 
fortes para 2018”, afirmou 
o secretário. 

A primeira-dama e 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade,  também 
felicitou os atletas partici-
pantes dos Jori. “Parabéns 
à nossa Melhor Idade por 
representar  tão bem Serra 
Negra. A todos vocês deixo 
o meu carinho e apreço”,  
disse. 

O Prefeito   prestigiou 
os jogos junto aos partici-
pantes. 

O evento contou com 
2.019 participantes, sendo 
1756 atletas e 263 dirigentes 
dos municípios. O comitê 
dirigente foi formado por 39 
pessoas, a arbitragem con-
tou com 67 profissionais e 
o comitê organizador com 
30 integrantes, totalizando 
2.155 pessoas envolvidas 
com os Jori deste ano.

Serra Negra 
participa da 21ª 
edição dos Jogos 

Regionais dos 
idosos



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 9 de junho de 2017 - Ano VIII - n.º 542
16

EDITAL
A Prefeitura Municipal de Serra Negra convida a po-

pulação em geral para participação das audiências públi-
cas para discussão da política municipal de mobilidade e 
acessibilidade urbana que serão realizadas nos dias 9, 20 
e 28 de junho de 2017, às 18h00, no Palácio Primavera, De-
putado Ricardo Nagib Izar.

Para que surta os devidos efeitos legais o presente 
edital é publicado no Diário Municipal do Município e Jor-
nal de grande circulação.

AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA NE-

GRA/SP - CNPJ: 49.592.728/0001-49. REGISTRO DE PRE-
ÇOS. PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 CMSN – “MENOR 
PREÇO”. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 

DATAS RELATIVAS AO CERTAME: Será realizado 
no dia 27 de junho de 2017, a partir das 13 horas.  Somen-
te poderão participar deste pregão, em primeira sessão, 
microempresas e empresas de pequeno porte e, não 
havendo a participação destas empresas, fica designada 
a data do dia 27 de junho de 2017, às 13:30 horas para 
a repetição do certame para as demais empresas inte-
ressadas em participar da presente licitação, conforme 
descrito no Edital. 

O Edital completo deverá ser retirado gratuita-
mente na sede da Câmara Municipal de Serra Negra, si-
tuada à Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das Águas”, mezanino, salas 6 e 
7, Centro, Serra Negra/SP, no horário de expediente: das 
8h00 às 17h (de segunda à sexta-feira), devendo o inte-
ressado trazer sua mídia para cópia (pendrive, cd, etc) 
ou através do site: www.cmserranegra.sp.gov.br ou do e-
-mail: secretaria@cmserranegra.sp.gov.br. Informações: 
(19) 3892.2024. Serra Negra, 07 de junho de 2017. 

O Prefeito prestigia for-
matura de cerca de 40 alunos 
do curso de Manipulação e 
Higienização de Alimentos, 
na noite de terça-feira, às 19h, 
na Escola Profissionalizante.

Os alunos do curso de 
Manipulação e Higienização 
de Alimentos tiveram au-
las introdutórias e práticas, 
abordando a prática de ma-
nipulação e noções básicas 
de higiene para lidar com ali-
mentos, respeitando normas 
técnicas, de segurança, higie-
ne e saúde no trabalho.

Para o Prefeito, “é mui-
to gratificante recebermos os 
cursos da carreta Via Fácil 
em nossa cidade para que 
possamos capacitar à popu-
lação que visa qualificar suas 

experiências ou até mesmo 
àqueles que buscam uma 
nova profissão”, destacou o 
Chefe do Executivo.

Prefeito prestigia formatura de alunos do curso 
de Manipulação e Higienização de Alimentos
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Na última sexta-feira, 
02 de junho, em solenidade 
no Palácio Primavera, o pre-
feito e seu Vice, empossaram 
três novos secretários nas se-
guintes secretarias: de Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural; Educação e Cultura e 
na pasta de Assistência e De-
senvolvimento Social.

Na solenidade, o pre-
feito ressaltou que as mudan-
ças são próprias da dinâmica 
da administração pública e 
promovidas em favor da po-
pulação. “Estamos seguindo 
na esteira da honestidade 
e do trabalho. Quero deixar 
claro que os secretários que 
estão deixando os cargos  
continuarão caminhando co-
nosco”, disse o gestor.

Em seu relato, o vice-
-prefeito pontuou as mu-
danças das secretarias. “Os 
novos secretários darão pros-
seguimentos à política vol-
tada para a população e de 
compromisso com as ques-

tões sociais, sempre na luta 
por uma cidade melhor”, afir-
mou.

O Deputado Estadual 
enfatizou a importância da 
união política em meio à situ-
ação que o país se encontra. 
“Assumir uma secretaria é 
um cargo de fundamental im-
portância, tenho certeza que 
os três secretários empossa-
dos farão um grande traba-
lho, da mesma forma que os 
ex-secretários fizeram. Agora 
é a hora de se unir e trabalhar 
por uma Serra Negra cada vez 
melhor”. Para finalizar, anun-
ciou a conquista junto ao Go-
verno do Estado de 1 milhão 
de reais para a construção da 
creche escola no bairro Três 
Barras.

A solenidade de posse 
teve o prestígio de receber 
dois chefes do executivo, 
vereadores locais, corpo de 
secretariado, lideranças par-
tidárias, amigos, familiares  e 
jornalistas regionais.

Prefeito empossa três novos secretários
Caminhada Todos 
por Todos é dia 23 

de junho

No dia 23 de junho, 
acontece a caminhada de 
Mobilização do projeto 
social “Todos por Todos 
Serra Negra”, com con-
centração às 8h30 na Rua 
Paulina e saída às 9h da 
Rua 7 de Setembro.  

Esta é a última eta-

pa do tema “Drogas”, o 
próximo tema será “Vio-
lência”. 

Segundo a Secretá-
ria de Saúde,  “a ideia é 
levar o maior número de 
pessoas possível com a 
participação das escolas”, 
disse.

As aulas da modali-
dade localizada na Acade-
mia Municipal do Conjunto 
Aquático Sebastião Carlos 
D`Andrea Colchetti aconte-

cem semanalmente.
Para informações e 

orientações no telefone da 
Secretaria de Esportes e La-
zer (19) 3892-8435.

Aulas no Conjunto 
Aquático Sebastião 

Carlos D´Andrea Colchetti

CONVIDAMOS À TODOS OS INTERESSA-

DOS A PARTICIPAREM DAS NOVAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MU-

NICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, ACESSIBI-

LIDADE E INCLUSÃO SOCIAL, QUE ACONTECE-

RÃO NOS DIAS 09, 20 E 28 DE JUNHO DE 2017, 

SEMPRE ÀS 18H, NO PALÁCIO PRIMAVERA “DE-

PUTADO RICARDO NAGIB IZAR”, LOCALIZADO 

À PRAÇA SESQUICENTENÁRIO, S/Nº - CENTRO 

- SERRA NEGRA/SP.

CONVITE

O presidente do 
Conselho Municipal de 
Turismo de Serra Negra 
convoca seus membros e 
convida a população para a 
reunião ordinária que se re-
alizará no dia 21 de junho, 
às 18h30min, no Palácio Pri-
mavera Deputado Ricardo 
Nagib Izar, à Avenida 23 de 
Setembro, nº 5, Centro.

Nos encontros estão 
sendo debatidas, discutidas 
e votadas questões específi-
cas de interesse do turismo 
com o objetivo de atrair, 
satisfazer e fidelizar os visi-
tantes, ampliando o desen-
volvimento da economia 
do município, mantendo os 
empregos existentes, crian-
do novos e gerando renda.

No último encontro 
realizado em 24 de maio, 
no Palácio Primavera, en-

trou em pauta a apresenta-
ção do Projeto Alto da Serra 
pelo Presidente do Clube 
Voo Livre do Alto da Serra, 
Rodrigo Brunhara; Natal 
2017; Rotas turísticas apro-
vadas por Lei; Plano dire-
tor de turismo – Estudo da 
Demanda; Lei 1.261/2015 
Estâncias e Municípios de 
interesse turístico. 

O Conselho Muni-
cipal de Turismo de Serra 
Negra é o gestor de polí-
ticas públicas desse seg-
mento e canal efetivo de 
participação que permite 
estabelecer a aproximação 
do Poder Público com a 
sociedade civil. Seu papel 
é de fortalecimento da par-
ticipação democrática da 
população na formulação e 
implementação dessas po-
líticas públicas.

Próximo encontro do 
COMTUR acontece 

em 21 de junho



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 9 de junho de 2017 - Ano VIII - n.º 542
18

O Reciclarte Artesanato 
& Reciclagem, em parceria 
com a Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social 
de Serra Negra, através do 
Projeto “Cantinho Carinho-
so” está realizando oficinas 

de artesanato com materiais 
recicláveis. O Projeto “Canti-
nho Carinhoso” é um grupo 
de convivência voltado para 
idosos beneficiários do BPC-
-Idoso (também conhecido 
como LOAS). São atividades 

semanais para pessoas que se 
encontram, muitas vezes, em 
vulnerabilidade em decorrên-
cia da idade avançada e de 
vínculos fragilizados. O Proje-
to pretende evitar situações 
de isolamento social, além 

de melhorar as condições de 
sociabilidade e autonomia 
dos idosos. Os encontros, co-
ordenados pelas Assistentes 
Sociais do CRAS, ocorrem 
toda segunda-feira, das 9h às 
10h30min.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social inicia Projeto de Oficinas de 
artesanato de materiais recicláveis

A Prefeitura Municipal de Serra Negra por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer iniciou em 05 de junho, a Copa 
Quarentão de Futebol Society, na Praça Ângelo Zani-
ni, Campo do Sete. A abertura começou com jogos 
preliminares entre os alunos da Escolinha do Sete, 
em seguida, amistoso de futebol feminino. Por volta 
das 20h, representantes das equipes que participa-
rão da edição de 2017 entraram em campo para a 
solenidade de início dos jogos.

Durante a solenidade, o secretário de Espor-
tes e Lazer, desejou as equipes uma ótima compe-
tição, e afirmou. “Estamos apenas começando o 
trabalho e queremos valorizar as equipes de Serra 
Negra. No segundo semestre temos mais projetos 
que fomentarão a Melhor Idade, os adultos e princi-
palmente nossas crianças.”

No jogo de abertura quem levou a melhor foi 
a equipe do Unidos que aplicou um placar de 3 x 2 
sobre o São João. 

Nesta quinta-feira, 08 de junho, mais dois jogos 

acontecem, com Paulistinha e Associação, às 20h, e Tabajara 
e Juventus, às 21h.

Copa Quarentão tem início dia 05 de junho

Acontece nos dias 
15, 16 e 17 de junho, das 
10h às 18h, no Saguão do 
Paço Municipal Palácio 
das Águas, localizado na 
Praça John F. Kennedy, 
s/n, a Feira do Livro Espí-
rita, organizada pelo Nú-
cleo Espírita Prece Amor e 
Verdade.

Segundo a exposi-
tora, Rosana Gouveia, são 
mais de 1800 títulos de 
romance, obras básicas e 
lançamentos na área.

Feira do 
Livro 

Espírita 
acontece de 
15 a 17 de 

junho

Curso de Mecânico de Motos 
terá início dia 10 de Julho

A Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria da Educação 
e Cultura oferece gratuitamente 
no mês de julho o curso de Me-
cânico de Motos que inicia dia 
10.

As inscrições já estão 
abertas! Os interessados devem 
realizar pela Internet (www.via-
rapida.sp.gov.br) - selecionar a 
cidade de SERRA NEGRA. Para 
outras informações, o interes-

sado deverá entrar em contato 
com a Escola Profissionalizante, 
fone (19) 3842.2467/2496.

No curso de Mecânico de 
Motos o profissional poderá rea-
lizar diagnóstico, manutenção e 
instalação de equipamentos, dis-
positivos e acessórios em motos, 
além de avaliar e buscar melho-
rias quanto à emissão de gases 
poluentes e às condições gerais 
de funcionamento e segurança 

da moto, podendo atuar em ofi-
cinas mecânicas, locadoras de 
motos, concessionárias, dentre 
outras.
Via Rápida Emprego

Coordenada pela Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, o programa Via Rápida 
Emprego é uma ação do governo 
de São Paulo que oferece forma-
ção profissional gratuita para os 
cidadãos que buscam ingressar 
no mercado de trabalho ou abrir 
o próprio negócio. Os participan-
tes dos cursos recebem material 
didático gratuito.

O programa Via Rápida 
Emprego é uma oportunidade 
proporcionada por indicação 
do Deputado Estadual Edmir 
Chedid (DEM) que afirmou, “as 
carretas são instrumentos para 
democratizar o estudo profissio-
nalizante no Estado”.


