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Lions Clube de Serra 
Negra entrega placa de 
homenagem ao Prefeito 

Bábby visita Serra Negra em busca de 
parceria para implantar projeto social

Secretaria 
de Saúde 
apresenta 

projeto social 
dia 28 de março

Secretária de 
Assistência e 

Desenvolvimento 
Social participa 

do lançamento do 
Programa Criança Feliz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A academia conta 
com atendimento de edu-
cadores físicos, onde é re-
alizado acompanhamento 
personalizado. O local pos-
sui variados aparelhos de 
última geração para muscu-
lação e demais exercícios 
físicos e ainda têm aulas de 
ginástica localizada de ter-
ças e quintas-feiras, das 7h 
às 8h e das 16h às 17h; e às 
quartas e sextas-feiras das 
7h às 8h e das 8h às 9h. 

A academia municipal 
é totalmente gratuita, tem o 
horário de funcionamento 
das 7h às 21h, de segunda 
à sexta-feira. O usuário tam-
bém deverá apresentar lau-
do de atestado médico, tra-
zer uma foto 3X4 e efetivar o 

seu cadastramento no local.
 O Conjunto Aquático 

Sebastião de D`Andrea Col-
chetti foi reinaugurado em 
setembro de 2016, contando 
com uma reforma de mais 
de 2 milhões de reais, verba 
recebida do DADE - órgão 
do Governo do Estado de 
São Paulo - por intermédio 
do Deputado Edmir Chedid, 
para atender as novas insta-
lações da academia munici-
pal e das piscinas. Para mais 
informações, o interessado 
poderá contatar a Secreta-
ria Municipal de Esportes e 
Lazer e efetivar a inscrição 
de seu interesse no local, a 
Rua Antonio Jorge José, s/n, 
Centro, telefone (19)3892-
8435.

Venha participar você também da 
Academia Municipal do Conjunto 

Aquático Sebastião D`Andrea Colchetti

O Prefeito Municipal de 
Serra Negra e o seu Vice rece-
beram na tarde de sexta-feira, 
10 de março, o ex-jogador de 
Basquete Rafael Paulo de Lara 
Araujo , mais conhecido como 
Bábby, junto a coordenadora 
Vivian Perez, que vieram apre-
sentar o projeto social do Ins-
tituto Rafael Bábby em busca 
de parceria com a Prefeitura 
Municipal para um programa 
de Educação e Esporte dentro 
das Escolas.

 O programa visa unir 
esporte e educação e a ideia 
principal é fomentar o espor-
te e mostrar para crianças e 
jovens que é possível jogar e 
estudar. O projeto apresen-
ta uma clínica de treinos e 
palestras, além de viabilizar 
todo material esportivo. Para 

o ex-jogador, Rafael Paulo de 
Lara Araujo, 36 anos, 2m11 de 
altura, mais conhecido como 
“Bábby”, o objetivo do projeto 
é trazer uma ligação educação 
e esporte com a metodologia 
americana. “Hoje, a gente 
acredita que o estudo e o es-
porte são a salvação, temos 
alunos que saíram das drogas 
e da prostituição através da 
parceria desses dois meios”, 
disse.

O Prefeito Municipal 
ressaltou que, “o projeto é 
interessante e visa atender 
crianças e jovens na prática 
do esporte“, informa ainda, 
que a secretaria municipal 
de Esporte e Lazer fará o es-
tudo do projeto social apre-
sentado pelo jogador e coor-
denadora.  

Bábby visita Serra Negra 
em busca de parceria para 
implantar projeto social

Feira de Artesanato Therezinha de 
Jesus Mielli Fioravanti acontece todos 

os sábados, domingos e feriados

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura promove todo sá-
bado e domingo, a Feira de 
Artesanato Therezinha de 
Jesus Mielli Fioravanti , das 
9h às 17h, na Praça. Sesqui-
centenário (atrás da rodovi-

ária). 
Serviço

Feira de Artesanato Therezi-
nha de Jesus Mielli Fioravanti
Dia: todos os sábados, do-
mingos e feriados
Horário: das 9h às 17h
Local: Praça. Sesquicentená-
rio (atrás da rodoviária). 
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Lei no 3.998 de 8 de março de 2017
Projeto de Lei no 11/2017

Autoria do Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca

(Altera o artigo 1o, da Lei Municipal no 2.649/2001, passando 
o próprio público situado na Praça XV de Novembro, Centro, 
Serra Negra/SP, a ser denominado com o nome de Mercado 
Cultural Prefeito José Pedro Salomão)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o O artigo 1o, da Lei Municipal no 2.649, de 22 de novem-
bro de 2001, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1o Passa a denominar-se “MERCADO CULTURAL PREFEI-
TO JOSÉ PEDRO SALOMÃO” o próprio municipal localizado na 
Praça XV de Novembro, onde atualmente encontra-se instala-
do o Mercado Cultural do Município de Serra Negra/SP”.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
8 de março 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 4.607 de 7 de março de 2017
(Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comis-

são de Seleção de Projetos Socioassistenciais – 2017)

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

CONSIDERANDO, as Leis Federais nos 13.019 de 31 de julho de 
2014 e 13.204 de 14 de dezembro de 2015, e o Decreto Federal 
no 8.726 de 27 de abril de 2016 que estabelecem e regulamen-
ta o regime jurídico das parcerias voluntárias envolvendo ou 
não transferências de recursos financeiros entre a administra-
ção pública e as organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação para a consecução de finalidades de 
interesse público na área socioassistencial deste Município,

DECRETA:
Art. 1o São nomeados para integrar a COMISSÃO DE SELEÇÃO 
dos projetos de prestação de serviços que envolvam propos-
tas da sociedade civil para as atividades referenciadas na área 
socioassistencial, os seguintes servidores:

Presidente da comissão:
Daniele Brandini Pachioni Siloto – Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social.

Membros:
Cássio Mendes Mazano – Divisão Técnica de Contabilidade;
Christian Fernando Capato de Oliveira – Departamento Jurí-
dico;
Giuliana Mittestainer Vicente – Divisão de Compras e Licita-
ções; e 
Renan Fazolin Medeiros – Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social.
Art. 2o Os objetivos da comissão são:

I. Lançamento do edital de chamamento público em até trinta 
dias da divulgação deste Decreto;

II. Receber, controlar e julgar as propostas de projetos socio-
assistênciais; e

III. Divulgar os resultados em trinta dias a contar da data de 
encerramento do recebimento das respectivas propostas de 
projetos.

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, 
7 de março 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 4.608 de 13 de março de 2017
(Declara Hóspede Oficial do Município)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 

usando de suas atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1o Fica considerado Hóspede Oficial do Município, o Sr. 
OZEIAS DE JESUS DOS SANTOS, Governador do Distrito LC-3 
da Associação Internacional de Lions Clube, quando de sua 
visita a esta Estância, a ocorrer no próximo dia 16 de março.

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, 
13 de março de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
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CONVOCAÇÃO

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra vem a público convocar CLAUDIA HELENA DO ROSA-
RIO SILVA, RG nº 45.037.118-9, aprovada no Concurso Pú-
blico de Edital nº 01/2013,  para o cargo de Farmacêutico, 
para no prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto 
de Recursos Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, 
s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da docu-
mentação necessária ao provimento no respectivo cargo. 
O não comparecimento no prazo determinado implicará 
na perda automática da vaga do Concurso Público.

Serra Negra, 16 de março de 2017.

JAMES AP. DE GODOI
- Depto De recursos humanos –

CONVOCAÇÃO

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra vem a público convocar KAREN GAVASSI CAMPOS 
SANTANA, RG nº 37.125.166-7, aprovada no Concurso Pú-
blico de Edital nº 01/2016,  para o cargo de Recepcionista, 
para no prazo de 2 (dois) dias úteis comparecer ao Depto 
de Recursos Humanos, situado à Praça John F. Kennedy, 
s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da docu-
mentação necessária ao provimento no respectivo cargo. 
O não comparecimento no prazo determinado implicará 
na perda automática da vaga do Concurso Público.

Serra Negra, 16 de março de 2017.

JAMES AP. DE GODOI
- Depto De recursos humanos –

A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura pro-
move neste final de semana, 18 
e 19 de março, a Feira Temática 
de Artesanato, das 9h às 17h, no 
saguão do Paço Municipal Palá-
cio das Águas. 

Os artesanatos são dos 
mais variados tipos, entre caixas 
decoradas, peças em tricô, bo-

necas de pano, bolsas, sacolas, 
quadros, porcelanas, cintos, ar-
tes em MDF, entre outros. 

 
Serviço
Feira Temática de Artesanato
Dia: 18 e 19 de março
Horário: das 9h às 17h
Local: Saguão da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra, Praça 
John Kennedy, s/n, Centro.

Feira Temática de 
Artesanato acontece 

neste final de semana 

Grupo de Congada de Serra 
Negra realiza ensaios todas 

às quartas-feiras

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da Secretaria de Educação 
e Cultura realizou no dia 8 
de março, a reunião de revi-
talização do grupo de Con-
gada de Serra Negra. Após a 

reunião, ficaram fixados en-
contros e ensaios do grupo 
de Congada de Serra Negra 
todas às quartas-feiras, das 
18h às 19h, na Casa do Mú-
sico. A participação é gra-
tuita.

O Prefeito Municipal de 
Serra Negra recebeu na manhã 
de 16 de março, em seu gabine-
te, uma homenagem do Lions 
Clube de Serra Negra. Membros 
da diretoria do clube de serviço, 
representando todos os inte-
grantes, entregaram ao prefeito 
uma placa o parabenizando pela 
eleição ao cargo de Prefeito Mu-
nicipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra. 

Participaram do encon-
tro, além do prefeito, os repre-
sentantes do Lions Clube, a pre-
sidente, Neiza Antônia de Toledo 
Marchi e o secretário, Marcilio 
Consoli.

O Prefeito agradeceu aos 
membros do Lions Clube pela 
homenagem prestada e elogiou 
o trabalho desenvolvido pelo 
clube de serviço, que atinge di-
versas pessoas no município.

Lions Clube de Serra Negra entrega 
placa de homenagem ao Prefeito
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA QUINTA SESSÃO ORDI-
NÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉTI-
MA LEGISLATURA.

Aos seis dias do mês de março, 
do ano de dois mil e dezessete, 
às 19h35min, a Câmara Munici-
pal 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 Pre-
sidência do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, e se-
cretariando os trabalhos o vere-
ador Ricardo Favero Fioravanti 
– 1º Secretário da Mesa Diretora, 
sua 05ª Sessão Ordinária, da 01ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Legis-
latura, com a presença dos ve-
readores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Leonel Franco Atanázio, Ma-
ria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião 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 foi 
lida, discutida, votada e aprova-
da, por unanimidade (10 votos), 
a ata da 04ª sessão ordinária, da 
01ª sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 02 de 
março de 2017. EXPEDIENTE 
DO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL: - Ofício nº 138/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
125/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
encaminhado as informações 
sobre os valores orçados e reali-
zados das Secretarias Munici-
pais de Esporte, Meio Ambiente, 
Agricultura e Divisão de Cultura 
do Município de Serra Negra, 
durante os exercícios de 2014, 
2015 e 2016. - Ofício nº 145/2017, 
em resposta ao ofício nº 
0140/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
informando que a Secretaria da 
Fazenda é a responsável pelos 
atos de fiscalização de que trata 
o Decreto Municipal nº 
4.590/2017, que regulamenta a 
Lei Complementar sobre a Con-
tribuição Facultativa sobre a 
hospedagem em hotéis, pousa-
das, resorts, chalés e similares, 

sendo o valor arrecadado repas-
sado para a ONG Reviver de Ser-
ra Negra. Segue também pare-
cer do Secretário da Fazenda, 
com esclarecimentos sobre a 
quantidade de estabelecimen-
tos de hospedagens, bem como 
sobre os valores arrecadados a 
título da referida Contribuição 
Facultativa. - Ofício nº 140/2017, 
em resposta ao requerimento nº 
108/2017, de autoria da vereado-
ra Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, informando que a 
Academia do Conjunto Aquáti-
co não possui denominação ofi-
cial e encontra-se construída 
dentro do Conjunto Aquático o 
qual possui a denominação ofi-
cial de “Sebastião Carlos de An-
drea Colchetti”. - Ofício nº 
141/2017, em resposta ao reque-
rimento nº 107/2017, de autoria 
da vereadora Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, informan-
do que o Balneário Municipal 
situado no Centro de Conven-
ções não possui denominação 
oficial, apresentando outros es-
clarecimentos a respeito do as-
sunto. - Ofício nº 149/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
106/2017, de autoria da vereado-
ra Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, informando que a 
Quadra Poliesportiva localizada 
na Estrada Municipal Maria Cati-
ni Canhassi, Bairro dos Leais, 
Serra Negra, não possui deno-
minação oficial. - Ofício nº 
148/2017, em resposta ao reque-
rimento nº 105/2017, de autoria 
da vereadora Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, informan-
do que a Via que se inicia na 
Rua Amélia Massaro e termina 
na Rua Vereador Dirceu Thoma-
zelli Guidetti, até o presente mo-
mento, não foi aceita pela Muni-
cipalidade, sendo de domínio 
privado. - Ofício nº 146/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
092/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, informan-
do que a Rua “F”, do Loteamen-
to Jardim Lucíola, Bairro das 
Três Barras, Serra Negra, possui 
a denominação oficial de “Rua 
Paulo Minardi”, em conformida-
de com o Decreto Municipal nº 
1.121/82. - Ofício nº 144/2017, 
em resposta ao requerimento nº 
044/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
encaminhando cópia do pare-
cer da Secretaria Municipal da 
Saúde, referente à criação e ma-
nutenção da Casa de Apoio no 
Município de Barretos, para os 
pacientes do Município de Serra 

Negra, em tratamento do cân-
cer. - Ofício nº 139/2017, em res-
posta ao requerimento nº 
040/2017, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, informando que o 
Centro de Fisioterapia de Serra 
Negra não possui denominação 
oficial e encontra-se instalado 
no piso térreo do mesmo prédio 
onde se encontra instalado o 
PSF Alto das Palmeiras, o qual 
possui a denominação oficial de 
PSF “Dr. Francisco Vicente Bra-
ga”. - Ofício nº 143/2017, em res-
posta ao requerimento nº 
033/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
apresentando as informações 
sobre o uso de celulares por 
funcionários municipais para 
questões de trabalho, esclare-
cendo não ser possível apresen-
tar uma listagem dos cargos que 
necessitam ou não de telefones 
celulares, uma vez que a Prefei-
tura Municipal não possui linha 
de telefone disponível para uso 
em trabalho. - Ofício nº 147/2017, 
em resposta ao requerimento nº 
017/2017, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Almei-
da, encaminhando as cópias 
solicitadas, referentes às análi-
ses das águas das fontes de nos-
so Município, dos anos de 2012 
a 2016. EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: – Ofício nº 009/DI/17 da As-
sociação da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, informan-
do sobre os dias e horários, du-
rante os meses do ano de 2017, 
para serem realizadas reuniões 
entre os vereadores de Serra 
Negra e a diretoria do Hospital 
Santa Rosa de Lima, conforme 
segue: 08/03/2017, 12/04/2017, 
10/05/2017, 14/06/2017, 
12/07/2017, 09/08/2017, 
13/09/2017, 11/10/2017, 
08/11/2017, 13/12/2017, todas no 
horário das 19:00 horas, sendo o 
local proposto para a realização 
das reuniões o auditório do Hos-
pital Santa Rosa de Lima. - E-
-mail da Câmara Municipal de 
Carapicuíba/SP, encaminhando 
cópia do requerimento nº 
024/2017, de autoria da vereado-
ra Cida Carlos, requerendo 
“Voto de Repúdio” à proposta 
da Reforma da Previdência, 
apresentada pelo Governo Fe-
deral. - Ofício nº 023/2017 – AL, 
da Câmara Municipal da Estân-
cia de Socorro/SP, encaminhan-
do cópia da Moção nº 01/2017, 
de autoria do vereador João Pi-
nhoni Neto, manifestando apelo 

ao Governo do Estado de São 
Paulo, para viabilizar as obras na 
Rodovia SP-008 “Pedro Astenori 
Marigliani – Capitão Barduíno”, 
que liga os Municípios de Bra-
gança Paulista e Socorro, pas-
sando pela região do Circuito 
das Águas Paulista. - Correspon-
dências recebidas no período 
de 03 a 06 de março de 2017, 
dentre elas os seguintes telegra-
mas informando a liberação de 
verbas: Telegrama do Ministério 
da Educação – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educa-
ção, comunicando a liberação 
de recursos financeiros à Prefei-
tura Municipal da Estância de 
Serra Negra/SP, referente ao Pro-
grama QUOTA, em 16/02/2017, 
no valor de R$ 142.525,25. PRO-
JETOS DE LEIS DE AUTORIA 
DOS VEREADORES: - Projeto de 
Lei nº 015/2017, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que denomina o 
Centro de Fisioterapia localiza-
do entre as Ruas Nossa Senhora 
das Brotas e Reinaldo Polidoro, 
Loteamento Alto das Palmeias, 
Serra Negra/SP, com o nome de 
“CENTRO DE FISIOTERAPIA GA-
BRIEL AUGUSTO ALVES PEGO-
RARI”. - Projeto de Lei nº 
016/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Almei-
da e Paulo Sérgio Osti, que 
institui, no Município de Serra 
Negra, o dia 22 de março como 
o “DIA MUNICIPAL DA ÁGUA” e 
dá outras providências. Todos 
os documentos ficaram à dispo-
sição dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, foi 
proferida à leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 198/2017, de 
autoria da vereadora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado à Empresa Renas-
cer Construções Elétricas, para 
que proceda a troca das lâmpa-
das queimadas em toda a Praça 
Sesquicentenário, Centro, Serra 
Negra/SP, principalmente nos 
arredores da Avenida Bernardi-
no de Campos e Rua Dr. Pedro 
Edson Pinheiro, além do interior 
de toda aquela Praça, vez que 
esses locais estão muito escu-
ros, gerando a sensação de in-
segurança nos munícipes e tu-
ristas. Indicação nº 199/2017, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de ser implantada uma Aca-



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 17 de março de 2017 - Ano VIII - n.º 530
06

demia ao Ar Livre na Praça João 
Nunciaroni, para atender a po-
pulação do Loteamento Vila Dir-
ce, Serra Negra/SP. Indicação nº 
200/2017, de autoria dos verea-
dores Leonel Franco Atanázio e 
Wagner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de ser realizada uma reforma 
completa, bem como a limpeza 
geral, corte do mato e toda a 
manutenção periódica necessá-
ria na Praça João Nunciaroni, 
situada no Loteamento Vila Dir-
ce, Serra Negra/SP. Indicação nº 
201/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser feita uma lomba-
da na Rua Francisco dos Santos 
Neto, Loteamento Vila Dirce, 
Serra Negra/SP, em local apro-
priado e necessário, vez que os 
motoristas estão trafegando em 
altíssima velocidade naquela 
via pública, gerando o sério ris-
co de ocorrerem graves aciden-
tes e atropelamentos. Indicação 
nº 202/2017, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser realizada a limpe-
za geral e corte do mato em to-
das as calçadas e vias públicas 
situadas no Loteamento Vila 
Dirce, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 203/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de ser pintada de ama-
relo as guias no início da Rua 
Belizária Maria de Jesus - CE-
CAP, vez que os veículos estão 
sendo estacionados irregular-
mente naquela área, tendo in-
clusive provocado acidente no 
local. Indicação nº 204/2017, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem de-
sentupidas e limpas todas as 
bocas de lobo existentes na Rua 
Belizária Maria de Jesus - CE-
CAP. Indicação nº 205/2017, de 
autoria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-

tente, no sentido de realizar lim-
peza geral e corte do mato na 
área verde situada na Rua Beli-
zária Maria de Jesus - CECAP. 
Indicação nº 206/2017, de auto-
ria 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 recape-
ada toda a extensão da Rua Be-
lizária Maria de Jesus - CECAP. 
Indicação nº 207/2017, de auto-
ria 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 melhorar a 
passagem de pedestres, alargar 
as escadarias, colocar corrimão 
e terminar o patamar da área 
verde situada na Rua Belizária 
Maria de Jesus - CECAP, Serra 
Negra/SP, para que as pessoas 
possam passar e utilizar do local 
com maior segurança. Indica-
ção nº 208/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a Empresa 
Renascer Construções Elétricas, 
no sentido de serem trocadas as 
lâmpadas queimadas na área 
verde situada no final da Rua 
Belizária Maria de Jesus, que dá 
acesso à Rua Dorival Pereira de 
Moraes - CECAP, Serra Negra/SP, 
vez que o local está muito escu-
ro e inseguro. Indicação nº 
209/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de autorizar o 
uso da área verde situada em 
frente à Igreja de Nossa Senhora 
Aparecida, na Rua Belizária Ma-
ria de Jesus - CECAP, Serra Ne-
gra/SP, para a realização da Fes-
ta em Louvor à Nossa Senhora 
Aparecida, no início do mês de 
setembro. Indicação nº 
210/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de ser afixada placa de “Proibi-
do Jogar Lixo” no final da Rua 
Belizária Maria de Jesus, perto 
da rotatória, CECAP, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 211/2017, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que, juntamente com 
os setores competentes, ado-
tem as providências legais ne-
cessárias para não deixar que 

pedintes fiquem no Município 
de Serra Negra durante os finais 
de semana e feriados, vez que 
muitos pedintes vem de Municí-
pios vizinhos e acabam pertur-
bando os munícipes e turistas, 
prejudicando a imagem turísti-
ca da Estância de Serra Negra. 
Indicação nº 212/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem ado-
tadas as providências necessá-
rias com relação ao lixão que 
vem se formando diariamente 
no final da Avenida Juca Preto, 
em frente ao Casco de Ouro e 
da Rotatória que dá acesso à SP-
105, ficando o lixo todo espalha-
do, causando um ar de desleixo 
e de descaso, atrapalhando a 
imagem turística da Estância de 
Serra Negra. Indicação nº 
213/2017, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Almei-
da, 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 lom-
bada na Rua Joaquim Araújo de 
Almeida, Bairro das Posses, Ser-
ra Negra/SP, nas proximidades 
do antigo Chalés Alvorada, vez 
que os motoristas estão trafe-
gando com seus veículos em 
altíssima velocidade no local, 
podendo gerar graves aciden-
tes. Indicação nº 214/2017, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibilida-
des de solicitar junto à Compa-
nhia Paulista de Força e Luz, a 
disponibilização da rede de ilu-
minação pública em toda a ex-
tensão da Estrada Municipal 
Carlos Cagnassi (até o Bairro 
dos Leais). Indicação nº 
215/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine à Guarda Civil Municipal, 
no sentido de ser intensificada a 
fiscalização da Lei Municipal nº 
2707/2002, que dispõe sobre a 
regulamentação de carga e des-
carga no Município de Serra Ne-
gra/SP, vez que os caminhões 
estão parando em qualquer lo-
cal e horário, muito atrapalhan-
do a fluidez do trânsito, princi-
palmente na área central do 
nosso Município. Indicação nº 
216/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que indica, na forma regimen-

tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine à Guarda Civil Municipal, 
no sentido de serem intensifica-
das as rondas de trânsito na 
Avenida João Gerosa, principal-
mente no horário compreendi-
do entre as 17:00 às 20:00 horas, 
vez que inúmeros motoristas, 
principalmente de motocicle-
tas, estão transitando em altíssi-
ma velocidade, gerando sério 
risco de causarem graves aci-
dentes, merecendo este abuso 
ser repreendido visando a segu-
rança da coletividade. Indica-
ção nº 217/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado à Polícia 
Militar de Serra Negra, para que 
sejam intensificadas as rondas 
de trânsito na Avenida João Ge-
rosa, principalmente no horário 
compreendido entre as 17:00 às 
20:00 horas, vez que inúmeros 
motoristas, principalmente de 
motocicletas, estão transitando 
em altíssima velocidade, geran-
do sério risco de causarem gra-
ves acidentes, merecendo este 
abuso ser repreendido visando 
a segurança da coletividade. In-
dicação nº 218/2017, de autoria 
do vereador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser nivelado cor-
retamente o asfalto no entron-
camento da Rua Tiradentes 
com a Praça XV de Novembro 
(em frente ao Mercado Cultu-
ral), vez que no local existe uma 
enorme valeta, onde os motoris-
tas tem de adentrar esterçando 
seu veículo e em baixíssima ve-
locidade, ressaltando que aque-
la valeta já foi responsável por 
danos na suspensão e nos 
pneus de vários veículos. Indi-
cação nº 219/2017, de autoria 
do vereador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
ou seja, ao Departamento Muni-
cipal de Trânsito, no sentido de 
ser melhorada, tornando mais 
visíveis as placas e as sinaliza-
ções de solo, se possível insta-
lando uma grande placa aérea, 
no sentido de alertar os motoris-
tas que é contramão de direção 
o trecho da Rua Tiradentes, que 
se inicia em frente ao número 
44, no sentido de quem vem da 
Praça XV de Novembro (Merca-
do Cultural), vez que inúmeros 
motoristas, principalmente os 
de outras cidades, estão aden-
trando pela contramão, inclusi-
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ve em alta velocidade, ressal-
tando que por este motivo já 
ocorreram dezenas e até graves 
acidentes naquele local que é 
muito movimentado e cheio de 
pedestres. Indicação nº 
220/2017, de autoria do verea-
dor José Aparecido Orlandi, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no sentido 
de serem adquiridas novas fer-
ramentas para serem utilizadas 
pelos servidores da Garagem 
Pública Municipal, vez que es-
tão faltando inclusive ferramen-
tas de uso básico e extrema-
mente necessárias para a 
completa realização dos servi-
ços públicos em nosso Municí-
pio. Indicação nº 221/2017, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
feita uma lombada na Rua Her-
nani Alves da Silva, próximo à 
Maçonaria, Loteamento Nossa 
Senhora de Lourdes, Serra Ne-
gra/SP, vez que os motoristas es-
tão trafegando em alta velocida-
de naquele local, gerando o 
sério risco de ocorrerem graves 
acidentes/atropelamentos, con-
siderando ainda que aquela 
área é muito movimentada. In-
dicação nº 222/2017, 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 a drena-
gem ou a correta canalização da 
água de nascente que está es-
correndo pelo meio da Estrada 
Municipal que dá acesso à Fa-
zendo do Sr. Hélio Silveira, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 223/2017, 
de autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de fazer 
um bueiro na Estrada Municipal 
Antonio Renato Gasparini Mar-
son, bem em frente à antiga Es-
tação do Santo Aleixo, pois o fa-
zendo com alvenaria, não 
haverá mais problemas com 
erosão na estrada, economizan-
do assim, horas de máquinas 
para arrumar a estrada com tan-
ta frequência. Indicação nº 
224/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que junta-

mente com o setor de transporte 
escolar, estudem as possibilida-
des de atenderem com ajuda ao 
transporte escolar, os alunos, da 
Escola Estadual Dr. Jovino Silvei-
ra que residem no Bairro Alto 
das Palmeiras, pois estes não 
conseguem mais ter passe es-
colar devido a uma norma da 
Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo, na qual não 
concede Passe Escolar para alu-
nos que residam a menos de 2 
km de distância de qualquer 
escola. Vendo isso indico para a 
Prefeitura que ajude os estudan-
tes por curto prazo, pois o referi-
do bairro pode ser com menos 
distância, mas é muito íngreme, 
e com várias barreiras no rele-
vo, uma vez que já está no Mi-
nistério Público este caso, e po-
derá ser resolvido em alguns 
meses. Indicação nº 225/2017, 
de autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de pas-
sar a máquina motoniveladora 
na Estrada Municipal Egisto Fru-
chi, Tabaranas de Cima, pois 
encontra-se com várias valetas 
devido à chuva. Indicação nº 
226/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, no 
sentido de construir um ponto 
de ônibus na Avenida João Ge-
rosa, em frente à Escola Munici-
pal Albino Brunhara, no sentido 
centro, pois as mães, pais com 
alunos e moradores, para se es-
conder de chuva e sol forte, se 
escondem no ponto de ônibus 
já existente de fronte a Escola 
Municipal, e ao vir o ônibus em 
sentido centro, atravessam cor-
rendo a avenida para utilizar do 
referido transporte, sendo as-
sim, corre-se um grande risco 
de acidente nesta travessia com 
pressa, e ocasionam vários 
transtornos à motoristas e pe-
destres. Indicação nº 227/2017, 
de autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de nive-
lar a calçada de toda a extensão 
do muro da Garagem Municipal 
Belmiro Postalli, onde encontra-
-se totalmente degradada, des-
nivelada e ainda é de terra nua, 
obtendo muitos buracos. Indico 
também que seja feita de alve-
naria e com mosaicos padrão, 

valorizando aquele importante 
próprio público e fazendo todas 
as exigências de acessibilidade 
segundo normas da ABNT. Indi-
cação nº 228/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, em 
nome da Secretaria de Obras e 
o Departamento de Trânsito, 
olhar com urgência, todos os 
problemas que encontram na 
Rua Nossa Senhora das Brotas, 
Centro, pois neste fim de sema-
na ocorreu mais um acidente 
naquela localidade. Como já fo-
ram feitas outras indicações 
deste Vereador e de outros cole-
gas, peço no geral, que olhem 
para toda a extensão da referida 
rua, e anexo várias fotos para fi-
carem desde já cientes dos gra-
víssimos problemas que lá se 
encontram. Indicação nº 
229/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, junta-
mente com os setores e órgãos 
públicos competentes, estudem 
as formas e as possibilidades de 
tornar o espaço público atual-
mente chamado popularmente 
como Casco de Ouro, situado 
na Avenida Juca Preto, Serra Ne-
gra/SP, em um Parque Temático 
ou em um local para serem rea-
lizados eventos diversificados, 
com toda a infraestrutura e se-
gurança necessários, adotando 
e realizando as tratativas e os 
meios para trazer eventos men-
salmente e durante todo o ano 
para o nosso município, visando 
fomentar o turismo, movimen-
tando e divulgando a nossa Es-
tância Turística e Hidromineral. 
Indicação nº 230/2017, de auto-
ria do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, juntamente com os setores 
e órgãos públicos competentes, 
sejam finalizadas as manuten-
ções, instalações de infraestru-
tura e de segurança necessárias 
no “Centro de Convenções Cir-
cuito das Águas”, situado na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 
Serra Negra/SP, adotando e rea-
lizando as tratativas e os meios 
para trazer eventos mensalmen-
te e durante todo o ano para o 
nosso município, visando fo-
mentar o turismo, movimentan-
do e divulgando a nossa Estân-
cia Turística e Hidromineral. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminhamento 
das indicações aos setores com-

petentes para, dentro do possí-
vel, serem adotadas as medidas 
cabíveis. PEQUENO EXPEDIEN-
TE: usaram da palavra os verea-
dores Roberto Sebastião de Al-
meida, Leandro Gianotti 
Pinheiro e Renato Pinto Giachet-
to. Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. REQUE-
RIMENTOS DE INFORMAÇÕES: 
Requerimento nº 167/2017, de 
autoria do vereador Paulo Sér-
gio Osti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, por qual motivo, 
até a presente data, o Lotea-
mento há cerca de dois anos 
aprovado pela Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, situado na 
Rua José Alves de Godoy Filho 
(Lei Municipal nº 3840 de 02 de 
junho de 2015), que inicia no fi-
nal da Rua Antonio Spinhardi, 
contorna próximo às Ruas Sílvio 
Gallo e Januário Blotta, até se 
juntar com a Rua Luis Padula, 
Loteamento ao lado do Lotea-
mento Vila Dirce, Serra Negra/
SP, não possui rede de energia 
elétrica, esclarecendo quais as 
providências a municipalidade 
vem adotando com relação à 
falta desta importante infraes-
trutura naquela localidade, bem 
como qual a data prevista para 
ser disponibilizada a rede de 
energia elétrica para os inúme-
ros imóveis daquele Loteamen-
to. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Reque-
rimento nº 168/2017, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado aos 
Correios, para que, no prazo re-
gimental de 15 (quinze) dias, 
informe a esta Casa de Leis, por 
qual motivo, até a presente data, 
o Loteamento há cerca de dois 
anos aprovado, situado na Rua 
José Alves de Godoy Filho (Lei 
Municipal nº 3840 de 02 de ju-
nho de 2015), no final da Rua 
Antonio Spinhardi, contorna 
próximo às Ruas Sílvio Gallo e 
Januário Blotta, até se juntar 
com a Rua Luis Padula, Lotea-
mento ao lado do Loteamento 
Vila Dirce, Serra Negra/SP, não é 
atendido pela distribuição do-
miciliar de correspondências, 
esclarecendo qual a data previs-
ta para aquele Loteamento ser 
atendido pelos Correios, vez 
que toda região situada nos ar-
redores já são atendidas pela 
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distribuição domiciliar de cor-
respondências e, ainda, todo o 
Loteamento e imóveis nele situ-
ados já estão legalizados e de 
acordo com as Portarias do Mi-
nistério das Comunicações. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
169/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado à Telefônica 
/ VIVO, para que, no prazo regi-
mental de 15 (quinze) dias, in-
forme a esta Casa de Leis, por 
qual motivo, até a presente 
data, o Loteamento há cerca de 
dois anos aprovado, situado na 
Rua José Alves de Godoy Filho 
(Lei Municipal nº 3840 de 02 de 
junho de 2015), no final da Rua 
Antonio Spinhardi, contorna 
próximo às Ruas Sílvio Gallo e 
Januário Blotta, até se juntar 
com a Rua Luis Padula, Lotea-
mento ao lado do Loteamento 
Vila Dirce, Serra Negra/SP, não é 
atendido com a instalação de 
telefones fixos nos imóveis situ-
ados naquele Loteamento, es-
clarecendo qual a data prevista 
e quais os procedimentos estão 
sendo adotados para a disponi-
bilização da telefonia fixa na-
quela localidade. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 188/2017, de 
autoria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que solicita, na 
forma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicitadas, 
todas referentes às antenas de 
rádios, TV’s e de celulares insta-
ladas no Alto da Serra, Serra Ne-
gra/SP. 1) Quantas são as ante-
nas de rádios, TV’s e de 
celulares atualmente instaladas 
e em funcionamento no Alto da 
Serra, Serra Negra/SP? 2) A 
quem pertence cada uma des-
sas antenas, informando os res-
pectivos nomes, endereço e te-
lefone para contato? 3) Qual o 
valor (mensal, anual ou contra-
tual) pago ao município de Ser-
ra Negra por cada uma destas 
Empresas ou Responsáveis pe-
las Antenas de Rádios, TV’s e 
celulares, pela utilização daque-
le espaço público? 4) Há possibi-
lidade legal e jurídica das Em-
presas que possuem antenas 
instaladas e em funcionamento 
no Alto da Serra, de realizarem, 
de forma gratuita, divulgação 
institucional da nossa Estância 

Turística e Hidromineral em in-
serções nos programas de TV, 
Rádios, etc.? De que forma isso 
poderia ser feito? Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Para constar, o requerimento de 
nº 185/2017 foi retirado por seu 
autor. REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAU-
SOS. Requerimento nº 177/2017, 
de autoria do vereador dos vere-
adores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Almei-
da e Paulo Sérgio Osti, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos para com a senhora CLAU-
DIA FELIPE DA SILVA, que em 14 
de fevereiro, na Faculdade de 
Educação da Unicamp, partici-
pou da sessão pública de defesa 
de tese que teve como título 
“Vida Musical, Imigração e De-
senvolvimento Urbano: A traje-
tória sócio-histórico-cultural de 
Serra Negra”, tendo como foco 
principal, as bandas de música e 
seus maestros, os conjuntos mu-
sicais e seus músicos, para ob-
tenção do título de Doutora em 
Educação, na Área de Concen-
tração: Ciências Sociais na Edu-
cação. Da decisão desta casa, 
requeiro mais, seja dada ciência 
à homenageada. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 178/2017, de au-
toria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos para 
com o senhor FÁBIO BACCIN 
FIORANTE, professor da Univer-
sidade Metodista de Piracicaba, 
que foi um dos coordenadores 
da equipe de alunos da institui-
ção de ensino onde leciona, par-
ticipando da Missão Tocantins 
do Projeto Rondon 2017, entre 
os dias 19 de janeiro e 6 de feve-
reiro de 2017, projeto este que 
tem como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento e forta-
lecimento da cidadania do estu-
dante universitário; auxiliar o 
desenvolvimento sustentável, 
bem-estar social e a qualidade 
de vida nas comunidades caren-
tes, usando as habilidades uni-
versitárias; proporcionar ao uni-
versitário, conhecimento de 
aspectos da realidade brasileira, 
desenvolvendo nos estudantes 
sentimentos de responsabilida-
de social, espírito crítico e o pa-
triotismo e promover intercâm-
bio de conhecimentos entre 
instituições de ensino superior, 
governos locais e lideranças co-
munitárias. Da decisão desta 
casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao homenageado. Posto 

em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
186/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinheiro, 
Roberto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos em 
lembrança ao DIA INTERNACIO-
NAL DA MULHER, que é come-
morado em 8 de março, à se-
nhora Wilma Magalhães 
Muriano, representando assim, 
todas as mulheres em sua pes-
soa, pois no decorrer de sua vida 
mostrou o que é ser uma mulher 
de valor. Esposa, mãe, avó, pro-
fessora, ativista política, de uma 
garra incrível, mesmo depois de 
seu sério problema de saúde 
não se deixou abater e conti-
nuou em frente, sendo exemplo 
para todos nós. Da decisão desta 
casa, requeiro mais, seja dada 
ciência à homenageada. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
187/2017, de autoria dos verea-
dores Roberto Sebastião de Al-
meida, Leandro Gianotti Pinhei-
ro e Paulo Sérgio Osti, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e aplau-
sos para com “CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2017”, cujo 
tema: “Biomas Brasileiros e De-
fesa da Vida”. Um grito de espe-
rança no “Cultivar e Guardar a 
Criação dos Biomas Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Caatin-
ga, Pampa e Pantanal”. Uma vez 
que pertencermos a Serra da 
Mantiqueira que é na sua totali-
dade Bioma “Mata Atlântica”, 
com uma diversidade importan-
tíssima da Fauna, flora e Simila-
res: com Árvores Nativas, vege-
tação, animais e principalmente 
Nascentes, onde uma Campa-
nha de Conscientização venha a 
ser de extrema relevância para o 
futuro e preservação da mesma. 
Sabemos da força que possui 
uma abordagem em massa prin-
cipalmente junto à população 
rural de nossa cidade e uma 
Campanha que poderá manter 
seus frutos por diversas gera-
ções com um resultado que 
dará continuidade das espécies, 
algo antes nunca realizado em 
tamanhas proporções e proximi-
dade de diálogo. Da decisão 
desta casa, requeremos mais, 
seja dada ciência ao Bispo Dio-
cesano de Amparo Dom Luiz 
Gonzaga Fechio, integrante do 
CNBB (Conselho Nacional de 
Bispos do Brasil) e os padres de 
Serra Negra: Pe. Sidney Wilson 
Basaglia e Pe. Bruno Roberto 
Rossi. Posto em discussão e vo-

tação, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). REQUERIMEN-
TOS DE PESAR: Requerimento 
nº 179/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Francisco Nelson Domingues. 
Requerimento nº 180/2017, de 
autoria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Lucas Raymundo. Re-
querimento nº 181/2017, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Renan Ragghianti Cor-
deiro. Requerimento nº 
182/2017, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Antônio Mos-
ca. Requerimento nº 183/2017, 
de autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento do 
senhor Dirceu Aparecido Pa-
chioni. Requerimento nº 
184/2017, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Roberto Sa-
ragiotto. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, sendo 
os mesmos deferidos pelo Presi-
dente, determinando fosse ofi-
ciado às famílias enlutadas. 
ORADORES: usou da palavra o 
vereador Roberto Sebastião de 
Almeida. Durante o pronuncia-
mento do vereador Roberto, 
com a concordância dos verea-
dores, foi suspensa a presente 
sessão. Retomados os trabalhos, 
usaram da palavra os vereado-
res Eduardo Aparecido Barbosa 
e Paulo Sérgio Osti. Não haven-
do mais nenhum vereador ins-
crito como Orador no Grande 
Expediente, passou-se à ORDEM 
DO DIA. Realizada a chamada 
nominal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os ve-
readores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Maria 
Rita Menegatti Pinton Tomaleri, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de Al-
meida e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número regi-
mental, passou-se à discussão e 
à votação dos projetos constan-
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tes da pauta. I – Discussão e vo-
tação única do projeto de lei nº 
011/2017, de autoria do vereador 
Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, que altera o artigo 1º, da Lei 
Municipal nº 2649/2001, alteran-
do-se a nomenclatura do próprio 
público situado na Praça XV de 
Novembro, Centro, Serra Negra/
SP, passando de Mercado “Muni-
cipal”, para Mercado “Cultural” 
Prefeito José Pedro Salomão. Pri-
meiramente foi proferida a leitu-
ra dos pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação, e, b) de Políti-

ca Urbana, de Meio Ambiente e 
de Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da palavra os 
vereadores Leonel Franco Ata-
názio, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Almei-
da, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Ricardo Favero 
Fioravanti e José Aparecido Or-

landi. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito nas Ex-
plicações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta ses-
são, o Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 
convocou os senhores vereado-
res para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no dia 
13 de março de 2017, segunda-
-feira, às 19:30 horas, declarando 
encerrada a presente sessão às 
22h41min. Para constar eu, (a) 
vereador Ricardo Favero Fiora-
vanti, Secretário da Mesa Direto-
ra, mandei lavrar esta ata, que 

conferi e achei conforme, fican-
do facultada a assinatura por to-
dos 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 valor 
oficial para todos os efeitos le-
gais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

DECRETO LEGISLATIVO nº 347, DE 2017
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017

Autoria: Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra

(Aprova as contas referentes ao exercício de 2014 da Pre-
feitura Municipal da Estância de Serra Negra)

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 Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Munici-
pal da Estância de Serra Negra, referentes ao exercício 
de 2014.

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

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

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 14 de março 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 
Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

ALEXANDRE GALAVERNA BONAMI
Diretor Legislativo da CMSN

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 03/2017

Contratante: Câmara Municipal da Estância de Ser-
ra Negra – SP

  
Contratada: COMÉRCIO E INDÚSTRIA NOSSA SE-

NHORA DA POMPEIA LTDA – ME (CAFÉ DA MONTANHA). 

Objeto: Contratação de Empresa, visando à loca-
ção de uma máquina de bebidas quentes (café expresso, 
leite, água quente para chá, café com leite, chocolate, 
cappuccino e mocaccino) e à contratação de manuten-
ção técnica do referido equipamento, além da aquisição 
dos insumos respectivos, quais sejam: café expresso em 
grãos, chocolate em pó e leite em pó. 

Modalidade: Dispensa de Licitação (artigo 24, II, da 
Lei Federal 8666/1993).

Valores: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
mensais, pelo aluguel e manutenção da máquina de be-
bidas; R$ 28,00 (vinte e oito reais) o Kg do café Premium 
em grãos; R$ 22,00 (vinte e dois reais) o Kg do café Sotille 
em grãos; e R$ 27,00 (vinte e sete reais) o Kg do chocola-
te em pó e do leite em pó. 

Vigência: 12 (doze) meses (01 de fevereiro de 2017 a 31 
de janeiro de 2018). 

Serra Negra, 01 de fevereiro de 2017.

Assinaturas:

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

P/Contratada: - José Luciano Brandini Polidoro - p/ Co-
mércio e Indústria Nossa Senhora da Pompeia Ltda ME. 
(Café da Montanha).

Testemunhas:

RG: 22.811.153-5                                    RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:

Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.
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NOTIFICAÇÃO
Tendo em vista a constante atualização do cadastro mobiliá-

rio para adequação de normas e procedimentos relativos à implan-
tação de escrituração e emissão de documentos fiscais eletrônicos 
informamos a alteração dos dois primeiros algarismos da inscrição 
cadastral dos contribuintes abaixo relacionados redirecionando as 
atividades conforme as necessidades pertinentes.

Procedimento esclarecido, a Prefeitura do Município de Serra 
Negra através da Secretaria Municipal da Fazenda NOTIFICA os pro-
prietários de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores 
de serviços, constantes da relação abaixo, para informar a alteração 
dos números dos cadastros e que a partir desta data todos os proce-
dimentos administrativos via Protocolo e/ou Eletrônico sejam realiza-
dos conforme a adequação.

Os procedimentos de escrituração e/ou emissão de docu-
mentos fiscais, bem como datas de vencimentos de recolhimento de 
impostos e taxas não sofreram alterações. 

O sistema eletrônico (via web) está programado para quando 
acessado, informar aos contribuintes a mudança.

A alteração não implica em prejuízo aos contribuintes e não 
gera direitos acessórios aos abaixo relacionados.

CADASTRO 
ANTIGO

CADASTRO 
NOVO

EMPRESA

342758 542758 ADRIELA BARBIN CREMASCO ME

343027 543027 ALESSANDRA C DA SILVA PAJOLA ME

343155 5431550 ALEXANDRE NADER INFORMATICA ME

342748 5427480 ANA MARIA BARBIN CREMASCO

343918 543918 APARECIDA CRISTINA P.B. FAVERO -ME

343969 543969 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA

343948 543948 CARLOS ALEXANDRE CORREA 
GALLEGO & CIA LTD

343620 5436200 CARLOS RODRIGUES PNEUS ME

342900 542900 CELSO LUIS BELON SERRA NEGRA EPP

343117 543117 CLAUDIA H. PALANDI GOTARDELO ME

343045 543045 CRUZ & BALDASSO LTDA ME

344303 544303 DAVID CORDEIRO GONÇALVES DA 
SILVA

343178 543178 EDER FISCHER SOARES ME

340104 540104 EDITORA E ARTES GRAFICASA O 
SERRANO LTDA.

343127 5431270 EDITORA E GRAFICA STUDIO F LTDA-
ME

342017 542017 ELIANI C V GODOY & CIA LTDA ME

343323 543323 ENGENHO DO SOM - COM PROD 
ELETR. LTDA ME

343583 543583 FLORIDA LOTERIAS LTDA ME

343085 543085 FRANCISCO CARLOS GIANOTTI ME

343504 543504 GIBATEL COM. E LOC. EQUIP. 
ELETRONICOS

343336 5433360 HOTEL CAZOTTI & VASCONCELLOS LT 
EPP

344048 544048 JOAQUIM BUENO DA SILVA ME

343495 543495 JORGE AUGUSTO APARECIDO 
ARGENTINI ME

343239 543239 JOSE ALFREDO DALLARI JUNIOR ME

347077 547077 JOSE OSWALDO MOREIRA JUNIOR

344308 544308 JOSE RICARDO SALZANI ME

343824 543824 LIDER DA SERRA COMERCIO DE AUTO 
PEÇAS E

342997 542997 LOTERICA SARAGIOTTO LTDA ME

343852 543852 MAIRA BARBIM ALBERTO POUSADA ME

343713 543713 MARCELO MAQUINA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

343855 543855 MARCIO BARBOSA CAVALCANTI ME

344172 544172 MATHEUS SIGOLO GABRIEL ME

343244 543244 MIELLI E MIELLI CARROS LTDA ME

343634 543634 MINI FAZ TIA LINDA EMPREEND. TUR. 
E LOC. DE

343658 5436580 NACARATO & FREITAS LTDA ME

343228 543228 NOGUEIRA/CARVALHO CORRET. DE 
SEGUROS DE

344018 544018 PAGLIUCA COMERCIO E SERVICOS 
TECNICOS LTDA

341766 541766 PAPELARIA E LIVRARIA SERRA NEGRA 
LTDA. ME

343507 543507 PEDRO HENRIQUE TIOSSE FIORINI ME

341903 541903 PHARMALO FARMACIA DE 
MANIPULACAO E

342978 542978 PIEMONTE - FLAT APART - HOTEL LT 
ME

342410 542410 QUOTA MILLE COMERCIO EXP. E 
IMPORT. LTDA.

342998 542998 REGINA A BALDINI MALHAS ME

342765 542765 RICARDO CAGNONI ME

344117 544117 SERGIO LIMA BOCCATO RISCHIOTTO 
- ME

343276 543276 SILVIA C RUZZA DELGADO NUNES ME

343949 543949 SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E 
COMERCIO

343208 543208 TECNOINFO- EQUIP E ACESS. INFO LT 
ME

343205 543205 TEMPO BOMBAS E AQUECEDORES LT

343875 543875 V. RODRIGUES DE SOUZA

343732 543732 VAGNER CARVALHO PISCINAS ME

344093 544093 VALTER AMANCIO DA SILVA ME

343377 543377 VIDEOGRAPH COM E PRODUCOES LT 
ME

344288 544288 VINICIUS M. DEI SANTI ME
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EXTRATO DE CONTRATO
- CONTRATO Nº 04/2017

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP.
Contratada: J.A.D. Soares (Estacionamento).
Objeto: Contrato para depósito e guarda (estacionamento) dos 
dois veículos oficiais do Poder Legislativo Municipal.
Modalidade: Dispensa de licitação – Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses – (01/02/2017 a 31/01/2018).
Valor: - R$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta centa-
vos) mensais por veículo, totalizando o valor mensal de R$ 325,00 
(trezentos e vinte e cinco reais).
 Valor anual total do contrato R$ 3.900,00 (três mil e novecentos 
reais).
Serra Negra, 01 de fevereiro de 2017.
Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca – Presi-
dente da Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Janilze Aparecida Demattê Soares.
Testemunhas: 
RG: 22.811.153-5
RG: 15.265.166
Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-

RA NEGRA/SP, através de suas Comissões Permanentes de Justiça e 
Redação e de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cultura, Edu-
cação, Esporte e Turismo, faz saber que, em conformidade com as 
disposições contidas nos artigos 77 a 82, especificamente no artigo 78, 
incisos V e VI e seu § 2º, todos do Regimento Interno da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, serão realizadas 03 (três) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
nos seguintes dias e horários:

1ª – 30/03/2017, quinta-feira, às 10h00min;
2ª – 31/03/2017, sexta-feira, às 10h00min;
3ª – 05/04/2017, quarta-feira, às 10h00min,
no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, instalada 

na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será analisado, 
avaliado e discutido o projeto de lei nº 014, de 02 de março de 2017, 
de autoria dos Vereadores Felipe Amadeu Pinto da Fonseca e Ricardo 
Favero Fioravanti, que altera e inclui dispositivos na Lei Municipal nº 
2288/1997, que dispõe sobre as condições gerais para as edificações 
no Município de Serra Negra, e dá outras providências. 

Participe, sua presença é muito importante!
Serra Negra, 14 de março de 2017.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA NE-
GRA/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CMSN/SP
COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICA URBANA, DE MEIO AMBIENTE 
E DE CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO DA CMSN/SP

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social 
participa do lançamento do Programa Federal Criança Feliz

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social par-
ticipou na última sexta-feira, 
10 de março, no Palácio do 
Governo, do lançamento no 
Estado de São Paulo do Pro-
grama Federal Criança Feliz. 
O município de Serra Negra 
fez adesão a esse programa 
no final de 2016 com a indi-
cação do Deputado Estadual, 
Edmir Chedid (DEM). A meta 
é atender 100 crianças e suas 
famílias, recebendo para isso 
um repasse mensal de 5 mil 
reais. 

O evento teve a presen-
ça do Ministro do Desenvolvi-
mento Social e Agrário, Os-
mar Terra, do Governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, da Primeira-Dama, 
Lu Alckmin e do Secretário 
Estadual de Desenvolvimento 
Social, Floriano Pesaro. 

 O programa tem 
como público alvo gestan-
tes e crianças de até 6 anos 
de idade e suas famílias, e a 
prioridade são os seguintes 
casos: gestantes, crianças 
até 3 anos e suas famílias be-
neficiárias do Programa Bol-
sa Família; crianças de até 6 
anos e suas famílias favore-
cidas do benefício de Pres-

tação Continuada e crianças 
de até 6 anos afastadas do 
convívio familiar em razão 
da aplicação de medida de 
proteção.

O objetivo do Progra-
ma Federal Criança Feliz é 
trabalhar de forma integrada, 
envolvendo Assistência So-
cial, Saúde, Educação, Cultu-
ra, Direitos Humanos, Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
entre outros setores, através 
de visitas domiciliares pe-
riódicas, capacitação e for-
mação continuada de profis-
sionais que atuem junto ao 
público alvo, desenvolvimen-
to de conteúdo e material de 
apoio e promoção de estudos 
e pesquisas acerca do desen-
volvimento infantil integral.

A Secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social de Serra Negra  esteve 
presente no lançamento e en-
fatizou que a “meta central do 
programa é ir para além dos 
cuidados básicos com as ges-
tantes e crianças, buscando 
trabalhar de forma próxima e 
sistemática o desenvolvimento 
cognitivo, habilidades sociais, 
relações afetivas, entre outros 
fatores”, disse. O município 
ainda receberá o material para 
a implementação do Progra-
ma.

DECRETO DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE 
SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS 2017

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atri-
buições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Em cumprimento as Leis Federais 13.019 de 31 de ju-
lho de 2014, 13.204 de 14 de dezembro de 2015, Decreto Federal 
Nº 8.726 de 27 de abril de 2016 que estabelecem e regulamen-
ta o regime jurídico das parceria voluntárias envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros entre a administração pú-
blica e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação para a consecução de finalidades de interesse públi-
co na área socioassistencial deste município.
Art. 2º. Nomeação da COMISSÃO DE SELEÇÃO dos projetos de 
prestação de serviços que envolvam propostas da sociedade ci-
vil para as atividades referenciadas na área socioassistencial;
I.Comissão de Seleção:
a.Cássio Mazano – Departamento de Contabilidade;
b.Christian Capato de Oliveira – Departamento Jurídico;
c.Daniele Brandini Pachioni Siloto – Secretaria de Ação e Desen-
volvimento Social;
d.Giuliana Mitestainer – Setor de Compras; e 
e.Renan Fasolin Medeiros – Secretaria de Ação e Desenvolvi-
mento Social.
II.Presidente da comissão:
a.Daniele Brandini Pachioni Siloto – Secretaria de Ação e Desen-
volvimento Social.
Art. 3º. Os objetivos desta comissão são:
a.Lançamento do edital de chamamento público em até 30 dias 
da divulgação deste decreto;
b.Receber, controlar e julgar as propostas de projetos socioas-
sistênciais; e
c.Divulgar os resultados em 30 dias a contar da data de encer-
ramento do recebimento das respectivas propostas de projetos.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
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EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, FIRMADO 
EM 03 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE SERRA NEGRA, ESTADO 
DE SÃO PAULO, ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA. INQUERITO 
CIVIL N° 01/17. OBJETO: CAPINA QUIMICA. A PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SERRA NEGRA se obriga a abster-se de realizar ou concor-
dar com a realização da “capina química”, assim entendido o uso 
irregular de produto agrotóxico para o controle de plantas daninhas 
no meio ambiente. o não cumprimento da obrigação prevista do 
presente acordo ensejará o pagamento de multa no valor equivalente 
a R$ 30.000 (trinta mil) reais, quando constatada a realização da 
atividade ilícita e potencialmente poluidora. Texto integral do termo 
encontra-se a disposição na PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NE-
GRA, para quaisquer interessados.
SERRA NEGRA, 03 DE MARÇO DE 2017 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 043/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SOLLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA PARA CON-
CLUSÃO DA EXECUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA 
MUNICIPAL PROFESSORA ARACY PATRICIO, NESTE MUNICIPIO.
PRAZO: 30 DIAS
DATA: 10/03/2017

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 010/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – S.M.N. BERTAO ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE 
OBRAS ME
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS.
PRAZO: 12 MESES
DATA: 24/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME
OBJETO FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS.
VALOR: R$ 77.000,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO RPESENCIAL N. 010/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMERCIO DE 
MATERIAIS CONTRA INCENDIOS LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PÓ ABC 4 KG.
VALOR: R$ 5.830,00
DATA: 21/02/2017

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 021/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-

NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES LTDA
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA OXIGENIO E CORRELATOS, OXIMETRO E RECARGA DE 
OXIGENIO.
PRAZO: 6 MESES
DATA: 04/01/2017
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 021/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PARA OXIGENIO E CORRELATOS, OXIMETRO E RECARGA DE 
OXIGENIO.
PRAZO: 6 MESES
DATA: 04/01/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 28
PROCESSO 22/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
12/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES EM GE-
RAL PARA MERENDA ESCOLAR.
 Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
12/2017, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 
quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem:

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

Empresa  
: M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES EIRELI 
CNPJ nº: 03.630.083/0001-90
Endereço RUA NAGIB MATTE MARHEJ, 685 – JARDIM SUECIA – MOGI 
GUAÇU – SP – CEP: 13.848-390
Telefone: 19-3891-3955
Representada por: MILAD NEHMEH – CPF: 107.912.398-96

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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ITEM
*QUANTIDADE 
TOTAL / ANUAL 

ESTIMADA
UNIDADE DESCRIÇÃO DOS ITENS EM 

RESUMO MARCA PREÇO 
UNITARIO

PREÇO 
TOTAL

4 4.200 KG Carne bovina (acém em cubos) 
pacote de 5 kg Frigobon 10,10 42.420,00

6 4.200 KG Carne bovina (acém moído) pacotes 
de 5 kg Frigobon 9,70 40.740,00

TOTAL 83.160,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 12/2017, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
83.160,00 (Oitenta e três mil cento e sessenta reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 21 de Fevereiro de 2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) M. NEHMEH ENTREPOSTO 
DE CARNES EIRELI MILAD NEHMEH

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24
PROCESSO 22/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
12/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES EM GE-
RAL PARA MERENDA ESCOLAR.
Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
12/2017, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 

quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME 
CNPJ nº: 21.488.453/0001-89
Endereço: RUA DR. LUIZ ARANTES DANTAS, 273 – BAIRRO RIBEIRAO 
PRETO – SOCORRO – SP – CEP: 13.960000
Telefone: 19-3895-1100
Representada por: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI – CPF: 
478.364.948-02

ITEM
*QUANTIDADE 
TOTAL / ANUAL 

ESTIMADA
UNIDADE DESCRIÇÃO DOS ITENS EM RESUMO MARCA PREÇO 

UNITARIO PREÇO TOTAL

2 4.000 KG

Carne de frango coxa e sobre coxa 
pacote de até 2 kg

Item exclusivo para me/epp - lei 
complementar nº 147/14

Carraro 4,40 17.600,00

3 7.000 KG

Carne de frango (carcaça), unidade
Item / cota exclusiva

Para me/epp (art. 48 – iii lei 
complementar nº 147/14)

Carraro 5,00 35.000,00

TOTAL 52.600,00

 2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 12/2017, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
52.600,00 (Cinqüenta e dois mil e seiscentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 21 de Fevereiro de 2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) MARIA LUIZA DE SOUZA 
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MAZZOLINI ME MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 27
PROCESSO 22/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
12/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES EM GE-
RAL PARA MERENDA ESCOLAR.
 Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
12/2017, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 
quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada 
a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETENTOR 
registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de for-
necimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.

Empresa: EMPORIO PEIXE BOM EIRELI EPP 
CNPJ nº: 17.090.767/0001-51
Endereço: AV NEWTON PRADO, 3697 – CENTRO – PIRASSUNUNGA 
– SP – CEP: 13.631-045
Telefone: 19-3563-1849 
Representada por: BRUNA MARUCCI THOMAZ – CPF: 324.036.308-96

ITEM
*QUANTIDADE 
TOTAL / ANUAL 

ESTIMADA
UNIDADE DESCRIÇÃO DOS ITENS EM RESUMO MARCA PREÇO 

UNITARIO PREÇO TOTAL

8 3.750 KG Carne de peixe cação (postas) pacotes 
de 10 kg Só Peixe 10,90 40.875,00

9 1.250 KG

Carne de peixe cação (postas) pacotes 
de 10 kg

Item / cota exclusiva 
Para me/epp (art. 48 – iii lei complementar 

nº 147/14)

Só Peixe 9,35 11.687,5

TOTAL 52.562,50

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 12/2017, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 

52.562,50 (Cinqüenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e 
cinqüenta centavos)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 21 de Fevereiro de 2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) EMPORIO PEIXE BOM EI-
RELI EPP BRUNA MARUCCI THOMAZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25
PROCESSO 22/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
12/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES EM GE-
RAL PARA MERENDA ESCOLAR.
     Aos 21 dias do mês 
de Fevereiro de 2017, de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede localizada à Praça John 
F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-
11, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PRE-
FEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 12/2017, e de outro 
lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 
de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 
2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, quando pu-
blicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, observada as 
condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusu-
las que se seguem:

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

Empresa: PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI-
RELI EPP 
CNPJ nº: 00.498.571/0001-06
Endereço: AV JAIME TORRES, 1211 – SALAO 02 – JARDIM POPULAR – 
SÃO PAULO – SP – CEP: 03.670-000
Telefone: 11-4561-1231
Representada por: DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO – CPF: 
376.206.278-12
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ITEM
*QUANTIDADE 
TOTAL / ANUAL 

ESTIMADA
UNIDADE DESCRIÇÃO DOS ITENS EM RESUMO MARCA PREÇO 

UNITARIO
PREÇO 
TOTAL

5 1.400 KG

Carne bovina (acém em cubos) pacote de 5 kg
Item / cota exclusiva 

Para me/epp (art. 48 – iii lei complementar 
nº 147/14)

Morro 
grande 12,10 16.940,00

10 3.600 KG

Carne de porco (pernil) pacotes de 3 kg
Item / cota exclusiva 

Para me/epp (art. 48 – iii lei complementar 
nº 147/14)

Morro 
grande 10,75 38.700,00

TOTAL 55.640,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 12/2017, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
55.640,00 (Cinqüenta e cinco mil seiscentos e quarenta reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 21 de Fevereiro de 2017. DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) PERFIL JD COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP DIEGO NASCIMENTO DE 
CARVALHO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 26
PROCESSO 22/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
12/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES EM GE-
RAL PARA MERENDA ESCOLAR.
Aos 21 dias do mês de Fevereiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
12/2017, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-

pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 
quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: VIDABRAS – COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME 
CNPJ nº: 15.403.734/0001-99
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO, 1402 – SALA 01 – BAIRRO ROSARIO 
– PIRASSUNUNGA – SP – CEP: 13.634-010
Telefone: 19-3561-4613
Representada por: ADRIANO DEVITTE SPOLJARIC – CPF: 295.102.128-
30

ITEM
*QUANTIDADE 
TOTAL / ANUAL 

ESTIMADA
UNIDADE DESCRIÇÃO DOS ITENS EM RESUMO MARCA PREÇO 

UNITARIO
PREÇO 
TOTAL

1 2.700 KG
Salsicha hot dog pacote de 3 kg 
Item exclusivo para me/epp - lei 

complementar nº 147/14
Estrela 4,30 11.610,00

7 1.400 KG

Carne bovina (acém moído) pacotes 
de 5 kg

Item / cota exclusiva 
Para me/epp (art. 48 – iii lei complementar 

nº 147/14)

Morro 
grande 9,90 13.860,00

11
1.500
KG

Almondega de carne bovina pacotes de 6 kg
Item / cota exclusiva 

Para me/epp (art. 48 – iii lei complementar nº 147/14)
Morro grande

8,50

12.750,00

TOTAL 38.220,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 12/2017, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
38.220,00 (Trinta e oito mil duzentos e vinte reais)

7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
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Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 21 de Fevereiro de 2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) VIDABRAS – COMERCIAL 
DO BRASIL LTDA ME ADRIANO DEVITTE SPOLJARIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142
PROCESSO ADM. 87 / 2016 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 030/2016 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Aos 06 dias do mês de Janeiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denomina-
da simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial 
nº 030/2016, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) 
abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de forneci-
mento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 
CNPJ nº: 01.466.091/0007-03
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 143 – S/N – SALA 03 – JAR-
DIM DIAMANTE – SÃO JOSE DOS CAMPOS – SP – CEP: 12.223-900
Telefone: 12-3929-3060
Representada por CLAUDINEI FERRARI – CPF: 018.566.479-27

Item Quant. Estimada Descrição Marca Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

03 120.000 litros Gasolina comum Ciapetro 3,140 376.800,00

TOTAL 376.800,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 030/2016, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
376.800,00 (Trezentos e setenta e seis mil, oitocentos reais)

7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 06 de Janeiro de 2017.SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PRE-
FEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA SECRETÁRIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS GESTOR DA 
ATA P/ DETENTORA(S) CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-
VEIS LTDA CLAUDINEI FERRARI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141
PROCESSO ADM. 87 / 2016 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 030/2016 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Aos 06 dias do mês de Janeiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denomina-
da simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial 
nº 030/2016, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) 
abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de forneci-
mento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 
CNPJ nº: 33.337.122/0053-58
Endereço: AV SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA, 1879 – CASCATA – PAU-
LINIA – SP – CEP: 13.140-000
Telefone: 11-3429-4478
Representada por: LUCAS CARDOSO COSTA – CPF: 649.424.226-04
 LAERCIO GARBO – CPF: 094.817.208-88
 

Item Quant. Estimada Descrição Marca Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

01 300.000 litros Óleo diesel comum Ipiranga 2,535 760.500,00



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 17 de março de 2017 - Ano VIII - n.º 53017

02
100.000 litros

Óleo diesel “S10”
Ipiranga
2,635

263.500,00

TOTAL 1.024.000,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 030/2016, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
1.024.000,00 (Um milhão e vinte e quatro mil reais)

7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 06 de Janeiro de 2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA SECRETÁRIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS GES-
TOR DA ATA P/ DETENTORA(S) IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 
S.A LUCAS CARDOSO COSTA E LAERCIO GARBO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 143
PROCESSO ADM. 87 / 2016 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 030/2016 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

Aos 06 dias do mês de Janeiro de 2017, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
030/2016, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 

quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: TRANSO COMBUSTIVEIS LTDA 
CNPJ nº: 01.136.600/0001-44
Endereço AV ESTOCOLMO, 1438 – SALA 01 – CASCATA – PAULINIA – 
SP – CEP: 13.140-000
Telefone: 16-3286-3919
Representada por JOSE JOAQUIM MORETE – CPF: 273.876.968-37

Item Quant. Estimada Descrição Marca Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

04 50.000 litros Etanol Transo 2,47 123.500,00

TOTAL 123.500,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 030/2016, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
123.500,00 (Cento e vinte e três mil, quinhentos reais)

7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.

8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 06 de Janeiro de 2017.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA SECRETÁRIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS GES-
TOR DA ATA P/ DETENTORA(S) TRANSO COMBUSTIVEIS LTDA JOSE 
JOAQUIM MORETE
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
secretaria de Saúde, realiza 
no dia 28 de março, às 8h, 

no Palácio das Primaveras, 
um encontro para apresen-
tar o projeto “Transformando 
Desafio em ação- Produzin-
do Mudanças! Da sociedade 
que temos à sociedade que 
queremos” #todosportodos-

serranegra.  O projeto é uma 
parceria da secretaria de 
Saúde com a secretaria de 
Assistência Social e a secre-

taria de Educação e Cultura.  
E o seu principal objetivo é 
mobilizar toda a sociedade a 
pensar sobre os desafios que 
enfrentamos diariamente, 
como drogas, violência, cor-
rupção, medicalização do so-

frimento, consumismo. Mais 
do que pensar juntos, a ideia 
é o comprometimento de to-
dos em construir ações que 

possam efetivamen-
te levar a resultados 
positivos.

O projeto con-
ta com 3 módulos e 
cada módulo quatro 
encontros. O primei-
ro encontro é uma 
palestra de impacto 
sobre o tema esco-
lhido, o segundo e 
terceiro encontro 
são acompanha-

mento do tema e o quarto 
encontro é a mobilização de 
todas as pessoas envolvidas 
para a construção de uma 
ação que será colocada em 
prática.  Durante a reunião de 
apresentação do projeto será 

decidido os temas que serão 
trabalhados por todo o ano. 

Segundo a secretária 
de Saúde, “ esse projeto não 
somente vai ter um impacto 
social como vai mobilizar a 
todos na transformação da 
saúde dos nossos munícipes. 
Vai mover a economia de 
nossa cidade trazendo futu-
ras convenções e tornando 
a cidade de Serra Negra não 
somente cidade da saúde 
mas do desenvolvimento so-
cial”, salienta.

Para a coordenadora 
de Saúde Mental, “ nós acre-
ditamos que uma mudança 
real dos desafios que enfren-
tamos só é possível com o 
comprometimento de todos 
e com atitudes. Por isso, o su-
cesso desse projeto depende 
de todos nós”, afirma. 

Secretaria de Saúde apresenta 
projeto social dia 28 de março

A secretaria de Saúde e o 
Conselho Municipal de Saúde reali-
zam a 1ª Conferência Municipal de 
Saúde da Mulher, com o tema “Desa-
fios para Integralidade com Equida-
de”, e convida a todos para participa-
rem no dia 23 de março, às 13h, no 
Palácio Primavera “Deputado Ricar-
do Nagib Izar”, localizado na Praça 
Sesquicentenário, s/n, Centro. 

O objetivo do encontro é 
discutir os principais eixos sobre a 
saúde da mulher como, o papel do 
Estado no desenvolvimento socioe-
conômico e ambiental e seus refle-
xos na vida e na saúde das mulheres; 
o mundo do trabalho e suas consequ-
ências na vida e na saúde da mulher. 
Desenvolver estratégias de enfren-
tamento ao machismo, ao sexismo 

e à misoginia, por meio de políticas 
públicas; mobilizar e estabelecer diá-
logos com a sociedade brasileira, em 
especial a sociedade paulista, acerca 
do direito das mulheres à saúde e em 
defesa do SUS, para o enfrentamento 
da violência institucional; avaliar a si-
tuação de saúde, elaborar propostas 
a partir das necessidades de saúde e 
participar da construção das diretri-
zes, de forma ascendente, nos Pla-
nos Municipal, Estadual e Nacional 
de Saúde.

Os eixos a serem discutidos 
foram deliberados pelo Conselho Na-
cional de Saúde (CNS), órgão vincu-
lado ao Ministério da Saúde, para se 
pensar os desafios atuais da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Mulheres

Serra Negra realizará 1ª Conferência 
Municipal de Saúde da Mulher

No último domingo, 
12 de março, ocorreu a Copa 
Verão Velocross Circuito das 
Águas Paulista, no  recinto 
Casco de Ouro. O campeão 
das três baterias: VX3, VX2 e 
Força Livre Pró, foi o Edmar 
Eleutério, mais conhecido 
como “Sagui” e segundo ele,  
“O evento foi bacana e fiquei 
surpreendido pelo número 
de participantes com 143 cor-
redores. Agradeço pela força 
e apoio da Prefeitura Munici-
pal”, disse. 

A final da etapa Velo-
cross acontece nos dias 25 e 

26 de março, sendo o primeiro 
dia reservado para os  treinos 
livres e o segundo dia ,a partir 
das 11h, o campeonato final, 
onde concorre bateria infantil, 
feminina e a principal. Para o 
campeão da etapa passada, 
o “Sagui”, “volto sempre con-
fiante com a chance de ser 
campeão na etapa final”, afir-
ma.

A corrida tem a organi-
zação do Sport  Race Adven-
ture e o apoio da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e o 
Consórcio Turístico do Circuito 
das Águas Paulista.

Corredor de Serra Negra 
vence as três baterias da 

Copa Verão Velocross

A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra com apoio da Se-
cretaria de Educação e Cultura 
promove o espetáculo teatral “A 
Paixão de Cristo” que será en-
cenado no dia 14 de abril, sexta-
-feira Santa, a partir das 21h.

O trajeto tem início na 
Praça Barão do Rio Branco 
(Frente ao Fórum) – O Monte 
das Oliveiras e Palácio de Annás 
e Caifás e seguirá para a Praça 
João Zelante, em frente ao Edi-

fício Cisne - O Palácio de Pilatos 
e o Palácio de Heródes, na Rua 
Padre João Batista Lavello - a Su-
bida do Calvário e a Crucificação 
em frente ao Mercado Cultural, 
dando-se o encerramento da en-
cenação com a Ressurreição.

O espetáculo é produzido 
pela Cia Arte e Alegria e  há apro-
ximadamente de 80 a 100 pes-
soas envolvidas entre atores e 
colaboradores no projeto como 
voluntários. 

Acontece a 55ª encenação 
“A Paixão de Cristo”


