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Prefeitura Municipal oferece cursos 
gratuitos de Manipulação e Higienização 

de Alimentos e Mecânico de Motos 

Fundo Social oferece 
curso de chocolate nas 

escolas estaduais

Escola de Beleza de Serra 
Negra inicia curso de 

Auxiliar de Cabeleireiro

Prefeitura Municipal realiza atividades para 
comemorar Dia Internacional da Mulher
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da secretaria de Edu-
cação e Cultura apresenta 
o 2º Sarau Lítero-Musical, 
dia 18 de março, às 19h, 
no Centro Cultural Prefei-
to José Pedro Salomão - o 
Mercado Cultural. A entra-
da é gratuita.

 As apresentações 
serão de canto, coral, 
contação de história, pia-
no, violino, poesia, teatro, 
dança e voz (cavaquinho/
pandeiro).

O Sarau é um 
evento cultural e tem o 
significado de finalidade 
literária, reunião festiva, 
noturna, para ouvir músi-
ca, conversar e dançar. 

 
Serviço
2° Sarau Lítero-Musical

Dia: 18 de março
Horário: às 19h
Local: Centro Cultural Prefeito 
José Salomão, Mercado Cultural- 
Praça XV de Novembro, s/n. 

Secretaria de Educação e Cultura 
apresenta 2° Sarau Lítero-Musical

 A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da se-
cretaria de Saúde e secretaria 
de Esporte e Lazer promoveu 
no dia 08 de março, das 8h às 
12h, na Praça João Zelante o 
evento comemorativo do dia 
Internacional da Mulher. 

A secretaria de Espor-
tes e Lazer ofe-
receu ginástica 
para mulheres, 
durante toda 
a manhã, com 
muita música 
e entusiasmo. 
Além disso, a 
secretaria de 
Saúde distri-
buiu preservati-
vos femininos e 
masculinos com 

orientação especial, aferição 
de pressão arterial, orientação 
sobre mamografia e realiza-
ção do teste rápido de HIV, sífi-
lis, hepatite B e C.

O evento contou com a 
presença da secretária de Saú-
de, do secretário de Esporte e 
Lazer e do Vice-Prefeito. 

Prefeitura Municipal realiza 
atividades para comemorar 
Dia Internacional da Mulher 

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 ence-
nado 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”

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
secretaria de Saúde enviou 
nos dias 6 e 7 de março, uma 
profissional de enfermagem 
para treinamento no Hospi-
tal de Câncer de Barretos. O 
obejtivo é a capacitação dessa 
profissional para que o muni-
cípio de Serra Negra possa re-
ceber a carreta de prevenção, 
enviada a todas as cidades 
que tem o comprometimento 
com o Hospital de Barretos.

Segundo a secretária 
de Saúde, vários pacientes 
de Serra Negra são atendidos 
por este serviço. “ O trabalho 
preventivo é de fundamental 
impôrtancia para o diagnósti-
co precoce. A participação do 
coordenador representante 
do Hospital de Câncer de Bar-
retos de Serra Negra tem sido 
fundamental nesse processo 
de estreitamento de relações 
entre a municipalidade e o 
serviço de Barretos”, afirma. 

Secretaria de Saúde participa 
de treinamento no Hospital 

de Câncer de Barretos
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2017. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. DATA: 
24/03/2017 – 14H00M. Edital completo deverá ser retirado gra-
tuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Es-
tância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kenne-
dy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo 
o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou 
ainda pelo site WWW.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 10 de março de 2017. Dr SIDNEY AN-
TONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS.
VALOR: R$ 8.020,00
DATA: 13/02/2017
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – AUTO PEÇAS UNIAO DE SERRA NEGRA LTDA 
ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS.
VALOR: R$ 808,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 009/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – JOSE ANTONIO BIGARELLI ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA PROVISORIA NA VA 
LAUDO NATEL, PARA ATENDER OS FESTEJOS CARNAVALES-
COS DE 2017.
VALOR: R$ 24.454,40
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 007/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
TENDAS PARA ATENDER OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 
2017.
VALOR: R$ 19.800,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 006/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – EFICAZ LOCADORA LTDA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
SANITARIOS QUIMICOS PARA ATENDER OS FESTEJOS CARNA-
VALESCOS DE 2017.
VALOR: R$ 11.100,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 008/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – IVANILDE RIBEIRO DE SOUZA MONEGO
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS FESTEJOS 
CARNAVALESCOS DE 2017.
VALOR: R$ 16.000,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 005/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA 
ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE EQUIPE DE APOIO PARA ATENDER OS FESTEJOS CAR-
NAVALESCOS DE 2017.
VALOR: R$ 53.500,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 004/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA 
ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS FESTEJOS 
CARNAVALESCOS DE 2017.
VALOR: R$ 32.000,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 003/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
TRIO ELETRICO (COM DJ) PARA ATENDER OS FESTEJOS CAR-
NAVALESCOS DE 2017.
VALOR: R$ 44.000,00
DATA: 13/02/2017

EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 001/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – VAREJÃO PIONEIRO SERRA NEGRA LTDA ME
OBJETO – FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM 
GERAL.
VALOR: R$ 8.039,20
DATA: 13/02/2017
EXTRATO DE CONTRATO
CARTA CONVITE N. 001/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME
OBJETO – FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM 
GERAL.
VALOR: R$ 4.168,20
DATA: 13/02/2017

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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Lei no 3.997 de 3 de março de 2017
Projeto de Lei no 10/2017

Autoria dos Vereadores: Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri e Paulo Sérgio Osti

(Dá denominação à Viela Pública)

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 pro-
mulga a seguinte Lei: 
Art. 1o A Viela que liga as Ruas Boa Vista e José Rizzieri, Centro, Serra 
Negra/SP, passa a denominar-se “Viela ALVARO FEDEL FRIZERA”.
Art. 2o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à con-
fecção da placa indicativa respectiva da referida denominação.
Art. 3o As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 3 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 4.605 de 24 de fevereiro de 2017
(Abre um crédito adicional suplementar)

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

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
31.000,00 (trinta e um mil reais), para reforço das dotações orçamen-
tárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física.................................................R$ 2.000,00
01.01.04.122.0002.2.002.449052.01
Equipamento e material permanente....................................R$ 3.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.449052.01
Equipamento e material permanente...................................R$ 10.000,00
06.01.28.843.0011.0.002.469171.01
Princ. da div. contr. resgatada intra......................................R$ 15.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.449052.01
Equipamento e material permanente.....................................R$ 1.000,00
Total.........................................................................................R$ 31.000,00

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

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo..............................................................R$ 5.000,00
04.01.13.392.0008.2.011.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..........................................R$ 10.000,00
06.01.28.843.0011.0.002.469091.01
Sentenças Judiciais................................................................R$ 15.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339030.01
Material de consumo...............................................................R$ 1.000,00
Total..........................................................................................R$ 31.000,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 24 de 
fevereiro 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 4.606 de 3 de março de 2017
(Abre um crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.972, de 6 de dezembro de 
2016,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para reforço da dotação or-
çamentária, a saber:

03.01.01.09.272.0019.2.026.339039.00 
Serv. terceiros – P. Jurídica..................................................R$ 140.000,00
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, cor-
rerão por conta da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo:

03.03.01.09.272.0019.2.026.999999.00
Reserva de Contingência....................................................R$ 140.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 3 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 -

Portaria no 97 de 7 de março de 2017
O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Federal no 
10.520/2002 e alterações posteriores, e com base na Lei Municipal no 
3.613/2013, 
R E S O L V E:
NOMEAR os seguintes servidores para comporem a equipe que reali-
zará a modalidade de licitação - Pregão, a saber:
Pregoeiros:Mateus Guedes Berton
Giuliana Mittestainer Vicente
Juliana Moraes Dalonso
Equipe de Apoio: Cássio Mendes Manzano, José Antonio Zanesco, 
Marcos Elias Dionísio, Elis Regina Del Buono, Renato Cazotto De Santi 
e Sérgio Luis Polidoro.
Dentre os servidores nomeados para a equipe de apoio, a critério e 
juízo do Senhor Prefeito, serão designados pelo menos três mem-
bros, escolhidos segundo a natureza do assunto e sua especialidade, 
considerada a correlação entre a qualificação dos nomeados, tanto 
quanto possível e a atividade que exercerá a equipe.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 7 de 
março de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -
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NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura do Município de Serra Negra através da Secretaria 

Municipal da Fazenda NOTIFICA os proprietários de estabelecimen-
tos comerciais, industriais, prestadores de serviços e autônomos, 
constantes da relação abaixo, para apresentação de documentação 
faltante e/ou adequações exigidas nos procedimentos administrati-
vos requeridos através de pedido formal, até o dia 17 de março de 
2017 sob pena de aplicação de medidas oficiais e judiciais. 

A presente publicação não gera direitos acessórios aos abaixo 
relacionados.

Caso já tenha providenciado, desconsiderar a presente noti-
ficação.

Serra Negra, fevereiro de 2017

Secretaria Municipal da Fazenda

A.A.B. MENEGATTI FERRARESSO ME (MORHUA)

ACQUAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA EPP

ADRIANO CANHASSI BROTTO ME (FILIAL)

ANA MARIA BELO BERTOLINI ME (FILIAL)

ANDERSON BUENO RODRIGUES ME

ANTONIO ALBERTO FINETO DE LIMA

APARECIDO MARCOS DA ROCHA VASCONCELOS

CARLOS ROBERTO DA SILVA COSTA

CARMO APARECIDO GODOY DE PAULA ME

CASA DE RECUP E INTEG SOCIAL DE SN

CASSIO SALOMÃO MOLINA & CIA LTDA ME

COLATTO & SILVA LTDA ME

CONCRIEL PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

EDENILSON DOS SANTOS CHAVES

EDMAR XAVIER

EDUARDO COELHO NUNCIARONI

ELIANE C. V. GODOY & CIA LTDA ME

ELIETE CAROLINE SIQUEIRA

ELZA PINTO DE GODOY ME

EMPREEITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP

EUNICE MENDES DOS SANTOS

FARIA E BATISTA LTDA

FEDEL E OLIVEIRA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

G.G INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOSLTDA ME

GILSON GALDINO DE FARIAS RESTAURANTE ME

GIULIANO DE OLIVEIRA LUGLI

GLAUCO FAVERO

GRUPO ESPIRITA LUZ E CARIDADE

GUERRA FIORAVANTE & FRANCO LTDA ME

HOTEL FAXZENDA SANTA MARIA LTDA ME

HOTEL MOINHO DE PEDRA

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

IGREJA MISSIONARIA UNIDA DE S.N

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

IND E COM DE CONFECÇÕES FEDEL LTDA

INSTITUTO EVANGELICO DO BRASIL IEB

J.S. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

JD DE SOUZA E FILHOSLTDA ME

JOSE AUGUSTO LUPPI BAPTISTA

JOSÉ BENEDITO PEREIRA 

JOSÉ CLOVIS VENACIO

JOSÉ EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS

JOSÉ LUIZ GOMES MACHADO POUSADA ME

JULIANO APARECIDO JUSTINO

JURACI  IGNACIO 

LAURA CORREA CIAMBELLI

LEILA APARECIDA MOREIRA

LUCIANA MUCHACHITO DE CARVALHO ME

LUCIANO HENRIQUE DE CARVALHO

LUGOBONE &CIA LTDA ME

LUMEAR ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA ME

MA FERRAGENS E FERRAMENTAS SERRA NEGRA LTDA

MADALENA DE SOUZA INVENCIONI

MARCHI & ALVES ME

MARCIO ANDRADE BARBOSA CAVALCANTI ME

MARCIO ROBERTO DIAS ME

MARCOS ROBERTO SOARES PEREIRA & CIA LTDA ME

MARIA CRISTINA JORGE DE GODOY

MARIA RITA DE FATIMA LEME FRANCA

MARIANA GUEDES MANGEON

MARIO APARECDO BONA

MAURO JAIME OLIVOTO

MINOX PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

ORG NÃO GOV TRILHAS DA SERRA  EDU CULT E  CIDA

PAULA LUCIANE POLIDORO

PIFON MID E COM DE ARTESANATO MADEIRA LTDA

QUOTA MILLE COM EXP E IMP LTDA EPP

RAFAEL GUESDES MENEGATTI ME

RAMON  ATHOS ROMANO

REGINA CELIA PAGANINI FORTUNATO

RESTAURANTE LA TERRAZZA LTDA ME

ROBERTO CIAMBELLI POSTALLI FILHO

RODRIGO VICENZUTO SOLOTTO E CIA LTDA ME

ROSELY GUANDALINI PEREIRA

ROSSANA DI SCHIAVI

SARAGIOTTO & SARAGIOTTO LTDA EPP

SOUZA CENTRO AUT. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

STARMED COME ATAC A E VAREJ  DE UNIFORMES LTDA ME

SUMAN &SCHIAVO LTDA ME (CHOPP 40)

TERESA CRISTINA CESAR FERNANDES VASCONCELLOS

VALDECIR MOREIRA DE OLIVEIRA ME

VAREJÃO MODAS E VESTUARIO LTDA

VERA ALICE APARECIDA DE GODOI BATISTA

VERA LUCIA GIRALDI DE SOUZA ME

Até 10/3
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NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura do Município de Serra Negra através da Secretaria 

Municipal da Fazenda NOTIFICA os proprietários de estabelecimen-
tos comerciais, industriais, prestadores de serviços e autônomos, 
constantes da relação abaixo, para a imediata retirada dos livros e 
talonários fiscais colocados a disposição da municipalidade para fins 
de fiscalização e que se encontram liberados no setor de tributação 
de 2ª a 6ª feiras das 08:00 as 11:30 hs e das 13:00 as 18:00 hs. 

A não retirada até o prazo de 17 de março de 2017 permitirá 
que o município inutilize a documentação.

A presente publicação não gera direitos acessórios aos abaixo 
relacionados.

Desconsiderar caso já tenha providenciado a retirada.
Serra Negra, fevereiro de 2017

Secretaria Municipal da Fazenda

140243 AZEVEDO & SCHIAVO DIAS LTDA

526058 DAYANA BRUNHARA REZENDE

543473 EST METALICAS REFUGIO DA SERRA LTDA ME

343373 GODOY & ALVES LTDA ME

528540 GUILHERME BRITO DIAS

525301 JILVAN MACHADO ALVES CORREA

568879 JOAO MARCELO DE GODOY

527020 JOSE ANTONIO DOS SANTOS

525896 JOSE CARLOS VICENTINI JR

524717 JOSÉ DOS SANTOS TORRES

342308 JOSE ENRIQUE ACCORSI FERRAGENS ME

528173 JOSE ROBERTO BEARARI

528747 LAURA REGINA ESTEVES FRASSON

528105 LUCIANA BENEDITA SILVA RAMOS

528591 LUCIARA APARECIDA MARTINS GODOI

525121 LUIS FERNANDO RONCATTI BONFIN

525702 LUIZ FREDERICO XAVIER DE MORAES

544705 MARCOS CESAR MOREIRA SERRA NEGRA ME

548380 MINGRONE E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA

343704 PAULO ALBERTO BEARARI FACCION-ME

568199 RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA LIMA

523283 ROBERTO ANTONIO POLIDORO

525706 ROSANGELA MACHADO LEME

568578 SERGIO PEREIRA DA CRUZ

343732 VAGNER DE CARVALHO PISCINAS ME

525379 VICENTE DO CARMO ROMANO

Até 10/3

PORTARIA N.º004, DE 23
DE  FEVEREIRO DE 2017

Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência 
Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, usando 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 
33, inciso XII, da Lei 2.612/01, com as alterações introduzi-
das pela Lei Complementar n. º 79/05, conforme decisão do 
Conselho Administrativo do Serprev, constante em Ata n.º 
011 de 06 de novembro de 2015;

RESOLVE:

CONCEDER  a aposentadoria por tempo de contribuição, 
nos termos da Lei Municipal n.º 2.612/01, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar n.º 79/05, artigo 78 
da Lei Complementar n.º 79/05; Orientação Normativa n.º 
03/04,  anexo II, e artigo 40, § 1º, III, “a” C/C Art. 40 §§ 3 e 17, 
da Constituição Federal, a Sra. Cassia Gama Pola, funcioná-
ria pública estatutária, lotado no cargo efetivo de Secretária. 
Esta Portaria entrará em vigor a partir de 24 de fevereiro de 
2017.

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

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais 
de Serra Negra, em 23 de fevereiro de 2017.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev

PORTARIA N.º 003, DE 23 
DE FEVEREIRO DE 2017

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

RESOLVE:

CONCEDER  a aposentadoria voluntária por tempo 
de contribuição, nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e al-
terações Lei Complementar n. º 79 de 20 de maio de 2005 
– Artigo n. º 96 A,  Orientação Normativa de Nº 03, de 12 
de agosto de 2004, ANEXO IV  - artigo 40, § 1º§, inciso III, a, 
da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, a Sra. Maria 
Adelaide Formagio de Godoy funcionária pública estatutá-
ria, lotado no cargo efetivo de auxiliar de serviços. 

Esta Portaria entrará em vigor a partir de 24 de feve-
reiro de 2017.

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

Serviço de Previdência Social dos Funcionários Mu-
nicipais de Serra Negra, em 23 de fevereiro de 2017.

Claudia Tomé
Diretora do Serprev.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TERCEIRA SES-

SÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEI-
RA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

Aos vinte dias do mês 
de fevereiro, do ano de dois 
mil e dezessete, às 19h30min, 
a Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra Ne-
gra/SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador Fe-
lipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, e secretariando os traba-
lhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 
03ª Sessão Ordinária, da 01ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Le-
gislatura, com a presença dos 
vereadores Eduardo Apareci-
do Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apare-
cido Orlandi, Leandro Gianot-
ti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Maria Rita Menegat-
ti Pinton Tomaleri, Paulo Sér-
gio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foi lida, discuti-
da, votada e aprovada, por 
unanimidade (10 votos), a ata 
da 02ª sessão ordinária, da 
01ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 13 
de fevereiro de 2017. EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - EDI-
TAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE FINANÇAS E ORÇAMEN-
TO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SERRA NEGRA – ESTADO DE 
SÃO PAULO, nos termos do 
artigo 9º, § 4º, da Lei Comple-

mentar nº 101/2000, faz saber 
que realizará audiência públi-
ca no dia 22 de fevereiro de 
2017, quarta-feira, à partir das  
14h30min, na sede do Poder 
Legislativo, instalada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – meza-
nino – salas 06 e 07, quando 
será avaliado o cumprimento 
das metas fiscais estabeleci-
das pelo Poder Executivo Mu-
nicipal, referente ao 3º qua-
drimestre do exercício de 
2016. Serra Negra, 06 de feve-
reiro de 2017. Presidente da 
Comissão de Finanças e Or-
çamento da Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP. – Ofício nº 
009/DI/17 da Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, propon-
do dias e horários, durante os 
meses do ano de 2017, para 
serem realizadas reuniões 
entre os vereadores de Serra 
Negra e a diretoria do Hospi-
tal Santa Rosa de Lima, con-
forme 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 
Hospital Santa Rosa de Lima. 
Solicita que, após avaliação 
dos senhores vereadores, 
seja encaminhado retorno 
até 03/03/2017, informando 
se concordam com a propos-
ta apresentada. – Acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, que julgou IM-
PROCEDENTE, por votação 
unanime, (autos nº 2171378-
34.2016.8.26.0000), a Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade  
da Lei Municipal (Serra Ne-
gra/SP) nº 3643/2013 e, por 
arrastamento, a Lei Municipal 
(Serra Negra/SP) nº 
1930/1992, que regulamen-
tam, a critério da Administra-
ção Municipal, os Loteamen-
tos Fechados, incluindo nesta 
denominação o Condomínio 
Monte Samkhya, de Serra Ne-

gra/SP. – E-mail da assessoria 
do Deputado Estadual Jorge 
Caruso, em resposta ao ofício 
nº 01738/2016, de autoria do 
vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que solicitou emen-
da parlamentar no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) para a construção de 
01 (um) Campo de Futebol 
Society, em área pública per-
tencente ao Município de Ser-
ra Negra/SP, situada no Bairro 
das Tabaranas, esclarecendo 
a Secretaria de Estado de Es-
porte, Lazer e Juventude, no 
sentido de que a solicitação 
deve ser encaminhada ao se-
tor competente para que, em 
sendo conveniente e haja re-
cursos disponíveis na Pasta, 
seja autorizada a celebração 
de convênio para tal finalida-
de. – Ofício SLT GD nº 
070/2017 do Governo do Esta-
do de São Paulo – Secretaria 
de Logística e Transportes – 
Gabinete do Secretário, em 
resposta a indicação nº 
557/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita sejam feitos 
os reparos necessários e a 
pavimentação asfáltica dos 
acostamentos da Avenida 
Ariovaldo Viana – SP-360/
Grand Resort Serra Negra, es-
clarecendo que as Estradas 
Vicinais são de jurisdição dos 
Municípios, cabendo-lhes sua 
gestão, conservação e opera-
ção e que eventuais interven-
ções com a participação do 
Estado dependem de Autori-
zação Governamental, cele-
bração de convênio e dispo-
n i b i l i d a d e 
orçamentária. - Correspon-
dências recebidas no período 
de 14 a 20 de fevereiro de 
2017, dentre elas os seguintes 
telegramas informando a li-
beração de verbas: - Telegra-
mas do Ministério da Educa-
ção – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, comunicando a libera-
ção de recursos financeiros, 
em 28/12/2016, referentes ao 
Programa PDDE, às APM’s 
das seguintes Escolas Munici-
pais: - E.E. Doutor Jovino Sil-
veira R$  1.656,00; - E.E. Lou-

renço Franco de Oliveira R$  
9.936,00; - E.E. Professora Ma-
ria do Carmo Godoy Ramos 
R$  9.936,00; - E.E. Professora 
Nair de Almeida R$ 20.799,00; 
- E.E. Deputado Romeu de 
Campos Vergal R$ 14.202,00; 
- EMEI Olga de Souza Vichi R$ 
8.300,00. - Telegrama do Mi-
nistério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação, comunican-
do a liberação de recursos fi-
nanceiros, em 28/12/2016, 
referentes ao Programa PAR 
– TD, para a Prefeitura Muni-
cipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP, no valor total de R$ 
148.900,00. - Telegrama do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, comu-
nicando a liberação de 
recursos financeiros, em 
13/01/2017, referentes ao Pro-
grama QUOTA – Parcela 012, 
para a Prefeitura Municipal da 
Estância de Serra Negra/SP, 
no valor de R$ 81.036,99. To-
dos os documentos ficaram à 
disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em se-
guida, foi proferida à leitura 
das INDICAÇÕES: Indicação 
nº 121/2017, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, que 
indica ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada opera-
ção tapa-buracos em toda a 
extensão da Estrada Munici-
pal Antonio Renato Gasparini 
Marson, situada no Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 122/2017, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser corta-
do o mato em ambos os la-
dos da Estrada Municipal 
Antonio Renato Gasparini 
Marson, situada no Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP, vez que 
o mato alto está atrapalhando 
a visão dos motoristas, geran-
do o risco de ocorrerem aci-
dentes. Indicação nº 
123/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica ao Senhor Prefeito Muni-
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cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser passada a máquina 
motoniveladora nas ruas de 
acesso aos arredores da anti-
ga Estação de Trem do “Bru-
mado”, situada no final da 
Estrada Municipal Antonio 
Renato Gasparini Marson, ao 
lado da SP-105, Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 124/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
providenciadas a cobertura e 
a fixação das grades laterais 
que estão soltas ou faltando 
no Campo de Futebol Society 
situado no Parque Represa 
Doutor Jovino Silveira, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 125/2017, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que 
indica à Empresa Renascer 
Construções Elétricas, para 
que providencie a troca de 
todas as lâmpadas que estão 
queimadas na Rua Antonio 
Jorge José, Centro, Serra Ne-
gra/SP, próximo à SP-360. In-
dicação nº 126/2017, de auto-
ria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com a máxima ur-
gência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser cortado o mato que está 
extremamente alto no terre-
no pertencente à municipali-
dade, situado na Rua Maria 
Angelina Conti Bueno, Lotea-
mento Alto das Palmeiras, 
Serra Negra/SP, próximo ao 
número 76, vez que estão 
surgindo muitos animais pe-
çonhentos e mosquitos nos 
imóveis vizinhos. Indicação 
nº 127/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
adote os procedimentos ne-
cessários para que seja dis-
ponibilizada iluminação pú-
blica para a Rua Carlos 
Ungaratto, Loteamento Jar-
dim Placidolândia. Indicação 
nº 128/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 

asfaltar toda a extensão da 
Rua Carlos Ungaratto, Lotea-
mento Jardim Placidolândia. 
Indicação nº 129/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal de Serra Negra, para que 
estude a viabilidade de insta-
lar câmeras de monitora-
mento no Loteamento Jar-
dim do Salto. Indicação nº 
130/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal de 
Serra Negra, para que estude 
a viabilidade de canalizar 
uma mina de água e transfor-
má-la em uma fonte na Rua 
Eronice Benedita Marques 
Lopes, antiga Avenida 03 
(perto do poço artesiano), no 
Loteamento Jardim do Salto. 
Indicação nº 131/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades da Guarda Civil 
Municipal realizar rondas diá-
rias no Estádio Municipal An-
tonio Barbosa Pinto da Fon-
seca e no Campo do Sete, 
devido a inúmeros pedidos 
de munícipes. Indicação nº 
132/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas do Loteamento 
Jardim do Salto. Indicação nº 
133/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de colo-
car lombadas na Estrada Mu-
nicipal Carlos Cagnassi. 
Indicação nº 134/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, para que 
proceda a pintura dos bancos 
existentes nas praças públi-

cas municipais. Indicação nº 
135/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar toda a manutenção ne-
cessária na grama, vestiário, 
alambrado, demarcações no 
gramado do Campo do Que-
rência, localizado no Bairro 
das Posses. Indicação nº 
136/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de realizar todas as cobertu-
ras dos pontos de ônibus 
existentes em nosso municí-
pio que não possuem tal ben-
feitoria. Indicação nº 
137/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar toda a manutenção ne-
cessária na Quadra 
Poliesportiva Fioravante Ber-
tolini, localizada no Lotea-
mento Refúgio da Serra, bem 
como nos quiosques existen-
tes no local. Indicação nº 
138/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar toda a manutenção e re-
paros necessários no Parque 
Fonte São Luiz. Indicação nº 
139/2017, de autoria da vere-
adora Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser passada a máqui-
na motoniveladora em todas 
as ruas que são de terra no 
Loteamento Jardim Parque 
das Palmeiras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 140/2017, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 

que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizado o corte do mato e lim-
peza geral no Loteamento 
Jardim Parque das Palmeiras, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
141/2017, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
fazer uma inspeção a focos 
de água parada, em função 
do lixo acumulado atrás do 
muro de um terreno abando-
nado situado na Rua Coronel 
Estevão Franco de Godoi, 
Centro, próximo à Disneylân-
dia dos Robôs, e também 
atrás de muro do mesmo re-
ferido terreno, que se defron-
ta à Avenida 23 de Setembro, 
Centro, que podem resultar 
em criadouros do mosquito 
Aedes Egypt, transmitindo 
Dengue, Zika Vírus, Chicun-
gunha. Indicação nº 142/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado à Polícia Militar, 
para que fiscalizem o Espaço 
de Convivência, localizado 
no Loteamento Colina dos 
Ipês, visto que está sendo in-
vadido para consumo de dro-
gas dentro deste espaço, pois 
as janelas estão quebradas e 
propícias para entrada de 
qualquer pessoa sem nenhu-
ma segurança para morado-
res e crianças daquele bairro. 
Indicação nº 143/2017, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado à Guarda Civil Munici-
pal, para que fiscalizem o Es-
paço de Convivência, 
localizado no Loteamento 
Colina dos Ipês, visto que 
está sendo invadido para 
consumo de drogas dentro 
deste espaço, pois as janelas 
estão quebradas e propícias 
para entrada de qualquer 
pessoa sem nenhuma segu-
rança para moradores e 
crianças daquele bairro. Indi-
cação nº 144/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
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competente, no sentido de 
fazer um recapeamento na 
Rua dos Estudantes, pois en-
contra-se com muitos bura-
cos, onde põe em risco à vida 
de munícipes e turistas que 
usam ela como rota de passa-
gem para a cidade de Lindóia 
e para o Bairro da Serra. Indi-
cação nº 145/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
fazer limpeza e dedetização 
nos bueiros das Ruas André 
Fiorini Pedrotti e Ariadne Mi-
testainer, ambas no alto da 
Vila Dirce, pois estão muito 
sujas e infestadas de ratos e 
baratas. Indicação nº 
146/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
arrumar as tampas de buei-
ros quebradas na Rua Santo 
Antônio e Santa Carolina, 
Bairro das Palmeiras, pois re-
presentam muito perigo para 
pedestres adultos e crianças 
que frequentam as escolas 
que ali se encontram. Indica-
ção nº 147/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de construir dois ba-
nheiros na Rua Antonio Ricci 
(Rua da Feira), Centro, em 
proximidade com a Travessa 
que dá passagem à Rua dos 
Expedicionários, para os pro-
dutores rurais (feirantes) que 
ali se encontram possam uti-
lizar, e assim ficar higienica-
mente falando, mais atendi-
do às normas sanitárias, para 
os munícipes e turistas que 
ali fazem suas compras todos 
os domingos, na Feira Livre. 
Indicação nº 148/2017, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem afixadas novas 
placas indicando o trajeto 

para o “Ponto de Aluguel de 
Cavalos”, situado no final da 
Avenida Juca Preto, Serra Ne-
gra/SP, podendo estas placas 
serem instaladas nas entra-
das do município, para quem 
vem de Lindoia e de Amparo, 
outra próxima ao Teleférico, 
nas proximidades do Super-
mercado Pinheiro, próximo 
ao Casco de Ouro e no referi-
do Ponto, visando facilitar 
com que os turistas encon-
trem o local, que é um gran-
de atrativo turístico da nossa 
Estância. Indicação nº 
149/2017, de autoria do verea-
dor José Aparecido Orlandi, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizada uma reforma geral no 
Centro de Lazer dos Traba-
lhadores, situado no Bairro 
da Serra, ao lado da Escola 
Estadual Franca Franchi, rea-
lizando a troca do telhado, 
parte elétrica, troca das por-
tas, melhoria nos banheiros e 
encanamentos, pintura, etc., 
vez que no local são realiza-
dos muitos eventos tais como 
bingos beneficentes, casa-
mentos, aniversários, eventos 
da Pastoral da Criança, pales-
tras para o setor da agricultu-
ra, dentre outros, merecendo 
o local ser reformado para 
melhor abrigar os eventos. In-
dicação nº 150/2017, de auto-
ria do vereador José Apareci-
do Orlandi, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser reservado e pintado 
um local para estacionamen-
to de veículos para “carga e 
descarga” no cruzamento en-
tre as Ruas Coronel Pedro 
Penteado e Duque de Caxias, 
vez que no local há espaço 
suficiente para ser destinado 
para uma vaga de carga e 
descarga, considerando que 
os comerciantes próximos ao 
local estão reclamando da 
falta dessa melhoria naquela 
região central do nosso muni-
cípio. Indicação nº 151/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-

feito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora em 
toda a extensão da Estrada 
Municipal Hilda Beraldi de Al-
meida, Bairro Belo Horizonte, 
Serra Negra/SP, vez que a re-
ferida Estrada está com enor-
mes valetas e em alguns pon-
tos os veículos não estão 
conseguindo trafegar, inclusi-
ve as vans de transporte esco-
lar estão com grandes dificul-
dades de passar naquela 
Estrada. Indicação nº 
152/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, disponibilize pelo 
menos 01 (um) médico oftal-
mologista para atender em 
algum Posto de Saúde do 
nosso município, vez que a 
população de Serra Negra 
está totalmente desassistida 
nesta especialidade médica. 
Indicação nº 153/2017, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de realizar operação ta-
pa-buracos em toda a exten-
são da Estrada Municipal 
Sebastião de Godoy Bueno. 
Indicação nº 154/2017, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de realizar operação ta-
pa-buracos em toda a exten-
são da Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Bairro da Ra-
malhada. Indicação nº 
155/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar operação tapa-bura-
cos nas ruas do Loteamento 
Colina dos Ipês. Indicação nº 
156/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar corte do mato nas 
ruas do Loteamento Colina 
dos Ipês. Indicação nº 
157/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar corte do mato nas 
ruas do Loteamento Jardim 
do Salto. Indicação nº 
158/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar corte do mato nas 
ruas do Loteamento Jardim 
Serra Negra. Indicação nº 
159/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a 
Vigilância Sanitária, para que 
adote os procedimentos ne-
cessários com relação a uma 
piscina que está infestada de 
larvas, podendo ser um po-
tencial foco transmissor do 
mosquito da dengue, no imó-
vel localizado na Avenida Pro-
fessora Deize Caruso de Oli-
veira, número 119, 
Loteamento Residencial Ser-
ra Negra. Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente determi-
nou o encaminhamento das 
indicações aos setores com-
petentes para, dentro do pos-
sível, serem adotadas as me-
didas cabíveis. PEQUENO 
EXPEDIENTE: usaram da pa-
lavra os vereadores José Apa-
recido Orlandi, Roberto Se-
bastião de Almeida e Leandro 
Gianotti Pinheiro. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRAN-
DE EXPEDIENTE. REQUERI-
MENTOS DE INFORMAÇÕES: 
Requerimento nº 130/2017, 
de autoria da vereadora Ma-
ria Rita Menegatti Pinton To-
maleri, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
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tentes, informe a esta Casa 
de Leis, se o prédio onde atu-
almente funciona o “Corpo 
de Bombeiros de Serra Ne-
gra”, situado na Avenida Juca 
Preto, número 855, é um pró-
prio público pertencente ao 
Município de Serra Negra e se 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 131/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado à SABESP 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se está na programa-
ção dos serviços e obras a 
instalação/disponibilização 
da rede de esgoto para toda a 
Rua Carlos Ungaratto, Lotea-
mento Jardim Placidolândia, 
Serra Negra/SP. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
132/2017, de autoria do vere-
ador  Renato Pinto Giachetto, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio da Secretaria Municipal da 
Saúde, informe a esta Casa 
de Leis, se o Pronto Socorro 
Municipal que funciona ane-
xo ao Hospital Santa Rosa de 
Lima, possui  algum convênio 
com o Laboratório de Análi-
ses Clínicas que funciona no 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
encaminhando, se for o caso, 
cópia integral deste convê-
nio, bem como informações 
suplementares sobre o as-
sunto, vez que seria benéfico 
à população em geral fazer 
os exames quando passar 
pelo Pronto Socorro, ao invés 
de ser internado para se utili-
zar desta estrutura. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
139/2017, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
lembrando que no dia 22 de 
março próximo é comemora-
do o Dia Mundial da Água, en-
caminhe a esta Casa de Leis 
a questão de que se existe 
alguma reserva de manan-
ciais aquáticos preservados 
contra poluição e contamina-
ção no Município, esclare-
cendo se estes estão registra-
dos como Área de Proteção 
Permanente (APP)? Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
140/2017, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Presidente da Câ-
mara Municipal, para apre-
sentar, de maneira oficial, 
todas as regulamentações e 
ou legislações municipais de 
preservação do meio am-
biente atualizadas, se assim 
existirem. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 141/2017, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res competentes, responda 
qual a destinação prevista 
para o espaço do antigo Par-
que e Fonte São Luiz, que en-
contra hoje em estado de 
abandono, lembrando que 
este espaço já foi um dos 
“Cartões Postais” de nossa 
querida Estância Hidromine-
ral de Serra Negra. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
142/2017, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-

lio dos setores competentes, 
responda qual e como foi fei-
ta a base de cálculo e suas 
premissas, que determinou 
os valores de ajuda de custo, 
para o transporte dos univer-
sitários, segundo o Decreto 
4599/2017, assinado pelo 
querido Prefeito Municipal, 
que assim justifica a tabela 
de valores que determina o 
quanto será pago para trans-
portar o aluno para cada Mu-
nicípio citado no Decreto. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 143/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião 
de Almeida e Paulo Sérgio 
Osti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Presidente 
do CONISCA, para que infor-
me a esta Casa de Leis se há 
Empresa de Consultoria na 
área administrativa ou geren-
cial no CONISCA e, em caso 
positivo, encaminhar cópia 
integral deste contrato. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
144/2017, de autoria do vere-
ador José Aparecido Orlandi, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio do setor competente, 
informe a esta Casa de Leis 
se o “Centro de Lazer dos 
Trabalhadores”, situado na 
Estrada Municipal João Biga-
relli, ao lado da Escola Franca 
Franchi, Bairro da Serra, Ser-
ra Negra/SP, pertence ao Mu-
nicípio de Serra Negra e se 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 145/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis quais são as 
Fontes Mineradoras que co-

mercializem atualmente 
água extraída do solo do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, in-
formando a Razão Social e 
respectivos endereços. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). REQUERIMENTOS 
DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
133/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o experiente e de-
dicado Policial Militar WIL-
SON ESTATI LOPES, pelos 
vinte anos de relevantes ser-
viços prestados junto a Polí-
cia Militar do Estado de São 
Paulo, colaborando incansa-
velmente com a segurança 
pública do Município de Ser-
ra Negra/SP, sendo um exem-
plo de profissional. Desejo 
que Deus continue iluminan-
do diariamente o Policial Mili-
tar Wilson Estati Lopes, para 
que continue, por longa data, 
prestando seus relevantes 
serviços a toda comunidade. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao homenageado, ao Co-
mandante da Polícia Militar 
de Serra Negra, ao Coman-
dante da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo, ao Secre-
tário de Estado da Segurança 
Pública e ao Governador do 
Estado de São Paulo. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
134/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o experiente e de-
dicado ÉLCIO - CORRETOR 
DE IMÓVEIS, pelos relevantes 
serviços prestados à popula-
ção, desde o ano de 1978, re-
alizando um trabalho primo-
roso com atendimento 
atencioso, agradando a todos 
que são por ele atendidos. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
135/2017, de autoria do vere-
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ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos pela 
passagem do DIA DO REPÓR-
TER, comemorado em 16 de 
fevereiro, parabenizando pe-
los relevantes serviços pres-
tados na busca de reporta-
gens de interesse da 
população, sempre traba-
lhando com ética e o com-
promisso com a verdade dos 
fatos e das informações. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência para 
Carlos Valentino, extensivo a 
todos os repórteres do muni-
cípio de Serra Negra/SP. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 
136/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Dorival Moscão. Reque-
rimento nº 137/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Mercedes 

Buzzo Menegatti. Requeri-
mento nº 138/2017, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Thereza Andrade 
Fagionato. Os requerimentos 
de pesar são de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, sendo os mesmos de-
feridos pelo Presidente, de-
terminando fosse oficiado às 
famílias enlutadas. ORADO-
RES: usaram da palavra os ve-
readores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Wagner da Silva Del 
Buono e Leandro Gianotti Pi-
nheiro. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Ex-
pediente, passou-se à OR-
DEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores Edu-
ardo Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, Paulo Sérgio Osti, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-

bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
dos projetos constantes da 
pauta. I – 2ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
008/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 4.558,00 (quatro mil, qui-
nhentos e cinquenta e oito 
reais), para atender despesas 
com o Convênio “Escola de 
Beleza”. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os verea-
dores Renato Pinto Giachetto, 
Paulo Sérgio Osti, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida, Leonel 
Franco Atanázio e Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 

havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de 
todos e convocou os senho-
res vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que, em 
virtude do carnaval, será rea-
lizada no dia 02 de março de 
2017, quinta-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada 
a presente sessão às 
22h28min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-.

ATA DA QUARTA SES-
SÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEI-
RA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

Aos dois dias do mês 
de março, do ano de dois mil 
e dezessete, às 19h30min, a 
Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua 
sede localizada na Rua Nossa 
Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas”, nesta cida-
de, sob a Presidência do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
sua 04ª Sessão Ordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Eduardo Apa-
recido Barbosa, Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Maria Rita 

Menegatti Pinton Tomaleri, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com a ausência do vereador 
Paulo Sérgio Osti. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Em se-
guida convidou a todos, para 
juntos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foi lida, discu-
tida, votada e aprovada, por 
unanimidade (09 votos), a 
ata da 03ª sessão ordinária, 
da 01ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
20 de fevereiro de 2017. EX-
PEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 135/2017, em resposta ao 
requerimento nº 011/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, comu-
nicando que todas as oficinas 
culturais, “Dança Urbana 
Hip-Hop/Ritmos, Dança de 
Salão e Capoeira”, voltaram 
às atividades no dia 03 de fe-

vereiro de 2017. - Ofício nº 
110/2017, em resposta ao re-
querimento nº 013/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, informan-
do que, devido à grande 
quantidade de documentos, 
as prestações de contas da 
Associação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra 
– Hospital Santa Rosa de 
Lima, referentes ao exercício 
de 2016, estão à disposição 
do vereador para análise e 
extração de cópias. - Ofício 
nº 111/2017, em resposta ao 
requerimento nº 014/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, infor-
mando que, devido à grande 
quantidade de documentos, 
a prestação de contas da As-
sociação Amigo Bicho, refe-
rente ao exercício de 2016, 
está à disposição do verea-
dor para análise e extração 
de cópias. - Ofício nº 
112/2017, em resposta ao re-
querimento nº 015/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, informan-

do que o parcelamento do 
Loteamento situado na Rua 
Francisco Vicentini, foi apro-
vado na modalidade de des-
membramento de área, ou 
seja, quando já existe via pú-
blica aberta. Assim sendo, a 
solução apresentada pelo in-
teressado para o esgotamen-
to sanitário, foi o sistema de 
fossa séptica, que se devida-
mente implantada, nos ter-
mos das normas técnicas vi-
gentes, não traz qualquer 
tipo de problema. - Ofício nº 
113/2017, em resposta ao re-
querimento nº 018/2017, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
informando que a Estrada 
Municipal que se inicia na Es-
trada Municipal Romão Fran-
cisco Massaro, Bairro das Ta-
baranas, nas proximidades 
do sítio “Terra Roxa”, até a 
presente data não possui de-
nominação oficial. Informa 
ainda que a referida Estrada 
Municipal se inicia sob as co-
ordenadas geográficas UTM 
324.750 m E; 7.503.090 m N e 
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possui seu término sob as co-
ordenadas UTM 324.450 m E; 
7.503.750 m N, perfazendo 
um total de 920 metros. - Ofí-
cio nº 114/2017, em resposta 
ao requerimento nº 019/2017, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
informando que a Estrada 
Municipal que se inicia na Es-
trada Municipal Romão Fran-
cisco Massaro, Bairro das Ta-
baranas, até a presente data 
não possui denominação ofi-
cial. Informa ainda que a re-
ferida Estrada Municipal se 
inicia sob as coordenadas ge-
ográficas UTM 325.100 m E; 
7.503.640 m N e possui seu 
término sob as coordenadas 
UTM 324.700 m E; 7.503.725 
m N, perfazendo um total de 
470 metros. - Ofício nº 
136/2017, em resposta ao re-
querimento nº 034/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, solicitando 
a gentileza de ser esclarecido 
em qual ponto do Bairro das 
Tabaranas a coleta de lixo 
não vem sendo realizada 
deste outubro de 2016. - Ofí-
cio nº 115/2017, em resposta 
ao requerimento nº 038/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, infor-
mando que as escolhas das 
classes para os 
professores(as) municipais é 
feita de acordo com a Lei 
Municipal nº 3378, de 14 de 
dezembro de 2010 – Plano de 
Carreira do Magistério Públi-
co Municipal, e normatizada 
por deliberação anual. Para o 
próximo ano, em não haven-
do modificação na legisla-
ção, a escolha irá se proce-
der da mesma forma. - Ofício 
nº 116/2017, em resposta ao 
requerimento nº 039/2017, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, infor-
mando que a passarela que 
se inicia na Rua Luiz Rielli e 
segue até a Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, passando 
pelo “Ristorante Sciani”, tra-
ta-se de propriedade particu-
lar. - Ofício nº 118/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
085/2017, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, informando que a 
Rua Ida Fregoneze Valezi, Lo-
teamento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP, assim como 

outras em diversos Bairros 
do Município, está na progra-
mação da Secretaria de 
Obras e Infraestrutura para 
ser pavimentada. - Ofício nº 
117/2017, em resposta ao re-
querimento nº 083/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, informando 
que a rua popularmente co-
nhecida como “Rua Projeta-
da”, que tem seu início da 
Via Angelo Zanini e término 
na Rua João Zanona, Lotea-
mento Placidolândia, até a 
presente data, não  possui 
denominação oficial e que as 
obras de infraestrutura não 
foram concluídas, existindo 
como melhoria, a rede de 
água potável e rede de ener-
gia elétrica. - Ofício nº 
120/2017, em resposta ao re-
querimento nº 089/2017, de 
autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, informando que 
a Estrada que tem seu início 
na SP-147 – que liga as cida-
des de Lindoia/Serra Negra/
Socorro, e término no Bairro 
dos Rodrigues – Serra Negra/
SP, com a extensão aproxi-
mada de 1 Km, possui a de-
nominação oficial de Estrada 
Municipal Benedito Batista 
de Vasconcelos, em confor-
midade com a Lei Municipal 
nº 3839/2015. - Ofício nº 
119/2017, em resposta ao re-
querimento nº 088/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, infor-
mando que a Praça situada 
na Rua Erina Rosália Mathedi 
Santos, Loteamento Los Pi-
nos, até a presente data, não 
possui denominação oficial. 
- Ofício nº 121/2017, em res-
posta ao requerimento nº 
090/2017, de autoria do vere-
ador Paulo Sérgio Osti, infor-
mando que a Rua recente-
mente aberta, que tem seu 
início na Estrada Municipal 
Sebastião de Godoy Bueno, 
até o cruzamento com as 
Ruas Benjamin Lopes Filho e 
Esequias Marques, Lotea-
mento Jardim Residencial 
das Posses, Serra Negra/SP, 
até o presente momento não 
possui denominação oficial e 
que não possui qualquer me-
lhoramento. - Ofício nº 
122/2017, em resposta ao re-
querimento nº 091/2017, de 
autoria do vereador Paulo 

Sérgio Osti, informando que 
a Rua “C” do Loteamento 
Jardim Lucíola, Bairro das 
Três Barras, não possui deno-
minação oficial e possui so-
mente a rede de energia elé-
trica. - Ofício nº 124/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
094/2017, de autoria do vere-
ador Paulo Sérgio Osti, infor-
mando que a Rotatória locali-
zada na confluência das Ruas 
Brasil, Ana Belmira de Mora-
es e Gerônimo Dias (antiga 
Estrada Velha), Loteamento 
Estância Suíça, Serra Negra/
SP, até a presente data, não 
possui denominação oficial. 
- Ofício nº 123/2017, em res-
posta ao requerimento nº 
093/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, informando que a ro-
tatória existente na entrada 
do Loteamento Refúgio da 
Serra, até a presente data, 
não possui denominação ofi-
cial. - Ofício nº 125/2017, em 
resposta ao requerimento nº 
095/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, informando que a ro-
tatória existente na Avenida 
Ana Belmira de Novaes, no 
cruzamento entre a Avenida 
Antonio Novaes e a Rua Iri-
neu Perondini, Loteamento 
Estância Suíça, até a presen-
te data, não possui denomi-
nação oficial. - Ofício nº 
126/2017, em resposta ao re-
querimento nº 096/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, infor-
mando que a Estrada Munici-
pal que tem seu início no en-
troncamento da Estrada 
Municipal Amatis José Fran-
chi, defronte ao Pesqueiro 
Bonfim, passando pela entra-
da da Cachoeira dos Sonhos 
e tendo seu término na Estra-
da Municipal Basílio Silotto, 
Serra Negra/SP, com aproxi-
madamente 2.500 metros, 
não possui denominação ofi-
cial, deixando como suges-
tão, de que seja mantido o 
mesmo nome da Estrada Mu-
nicipal Basílio Silotto, com 
alteração da Lei Municipal nº 
2822/2004, para consolidação 
da referida Lei. - Ofício nº 
127/2017, em resposta ao re-
querimento nº 097/2017, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, infor-

mando que a Pista de Skate 
localizada na Praça Sesqui-
centenário, até a presente 
data, não possui denomina-
ção oficial. - Ofício nº 
128/2017, em resposta ao re-
querimento nº 098/2017, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, infor-
mando que a viela sanitária 
que liga a Rua Luiz Possagno-
lo à Rua Matheus Mattedi, Lo-
teamento Vila Dirce, Serra 
Negra/SP, é de domínio públi-
co e não possui denomina-
ção oficial. - Ofícios nºs 
129/2017, 130/2017, 131/2017, 
132/2017, 133/2017 e 34/2017 
em respostas aos requeri-
mentos nºs 099/2017, 
100/2017, 101/2017, 102/2017, 
103/2017 e 104/2017, todos de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, infor-
mando que o Loteamento 
“Madrid Residence Park” 
possui apenas três ruas, cujo 
proprietário, quando da apre-
sentação do projeto junto à 
Municipalidade, identificou 
as Ruas, como sugestão, com 
os seguintes nomes: Rua do 
Sol, Rua Bela Vista e Rua Belo 
Horizonte. Por fim, esclarece 
que o referido Loteamento 
está em fase de implantação 
e que ainda não foi aceito 
pela Municipalidade, sendo 
atualmente as referidas vias 
como de domínio privado. 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício do CONSEG – Conse-
lho Comunitário de Seguran-
ça do Município de Serra 
Negra/SP, informando que as 
reuniões mensais do CON-
SEG serão realizadas todas as 
primeiras quintas-feiras de 
cada mês, a partir das 
09h00min, no Palácio Prima-
vera, situado na Praça Ses-
quicentenário, Serra Negra/
SP. Ressalta que o CONSEG é 
um órgão atrelado à Secreta-
ria de Segurança Pública e 
visa a integração entre comu-
nidade e polícias, motivo 
pelo qual é indispensável o 
acompanhamento das ativi-
dades dos membros do Po-
der Legislativo Municipal, 
pois se tratam de requeri-
mentos e informações essen-
ciais ao Município, no que diz 
respeito à manutenção da 
segurança pública em nossa 
cidade. Atenciosamente, 
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Marcelo Wagner Cypriano 
Dias – Presidente do CONSEG 
de Serra Negra. - Ofício nº 
0141/2017, da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra/SP, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 032/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, enca-
minhando cópia da relação 
contendo os salários e atri-
buições dos servidores co-
missionados do Poder Legis-
lativo do Município de Serra 
Negra. - Ofício nº 0142/2017, 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra/SP, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 037/2017, de auto-
ria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, encaminhando 
as informações solicitadas 
com relação a Empresa que 
realizava os serviços de trans-
missão ao vivo das sessões 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra. - Ofício nº 
0214/2017, da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra/SP, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 140/2017, 
de autoria dos vereadores 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Roberto Sebastião de Almei-
da e Paulo Sérgio Osti, enca-
minhando cópia das Leis do 
Município de Serra Negra/SP, 
que dispõem sobre a preser-
vação do meio ambiente. - 
Correspondências recebidas 
no período de 21 de fevereiro 
de 2017 a 02 de março de 
2017. PROJETOS DE LEIS DE 
AUTORIA DOS VEREADORES: 
- Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica nº 01/2017, de auto-
ria dos vereadores Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Ricardo Favero Fio-
ravanti, Leonel Franco Ata-
názio, José Aparecido Orlan-
di, Renato Pinto Giachetto e 
Wagner da Silva Del Buono, 
que altera o disposto no ca-
put do artigo 73, da Emenda 
n.º 28/2004 - Lei Orgânica do 
Município de Serra Negra, al-
terando o prazo da tramita-
ção legislativa em regime de 
urgência. - Projeto de Lei nº 
011/2017, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que altera o artigo 
1º, da Lei Municipal nº 
2649/2001, denominando o 

próprio público situado na 
Praça XV de Novembro, Cen-
tro, Serra Negra/SP, com o 
nome de Mercado Cultural 
Prefeito José Pedro Salomão. 
- Projeto de Lei nº 012/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que cria a 
“ROTA TURÍSTICA DO BAIR-
RO DAS TRÊS BARRAS”, Ser-
ra Negra/SP. - Projeto de Lei 
nº 013/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que cria a “ROTA TURÍSTI-
CA DO BAIRRO DAS POSSES”, 
Serra Negra/SP. - Projeto de 
Lei nº 014/2017, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, que altera e 
inclui dispositivos na Lei Mu-
nicipal nº 2288/1997, que dis-
põe sobre as condições ge-
rais para as edificações no 
Município de Serra Negra, e 
dá outras providências. PRO-
JETOS DE RESOLUÇÃO E DE 
DECRETO LEGISLATIVO: - 
Projeto de Resolução nº 
01/2017, de autoria dos vere-
adores Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Ricar-
do Favero Fioravanti, Leonel 
Franco Atanázio, José Apare-
cido Orlandi, Renato Pinto 
Giachetto e Wagner da Silva 
Del Buono, que dá nova reda-
ção ao caput do artigo 153, 
ao § 1º, do artigo 150 e ao in-
ciso V, do artigo 132, todos da 
Resolução nº 328/2004 – “Re-
gimento Interno da Câmara 
Municipal de Serra Negra”, 
alterando prazos referentes à 
tramitação legislativa de pro-
jetos. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi proferida 
à leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 160/2017, de au-
toria da vereadora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de implantar no município 
de Serra Negra/SP, um “Plano 
de Arborização Urbana”, com 
doação e orientação sobre as 
espécies de árvores que não 
danifiquem as vias públicas e 
as calçadas, que além de 
embelezar elas possuem im-
portante papel no equilíbrio 

térmico, reduz a poluição so-
nora e do ar e, ainda, fornece 
sobra, abrigo e alimentos aos 
pássaros. Indicação nº 
161/2017, de autoria da vere-
adora Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que seja instala-
da uma Academia ao Ar Livre 
para atender a população do 
Loteamento Jardim do Salto, 
Serra Negra/SP, podendo esta 
Academia ao Ar Livre ser ins-
talada ao lado do Campo 
existente no Loteamento. In-
dicação nº 162/2017, de auto-
ria da vereadora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que seja instalada uma Aca-
demia ao Ar Livre para aten-
der a população do Lotea-
mento Residencial Serra 
Negra, Serra Negra/SP, po-
dendo esta Academia ao Ar 
Livre ser instalada em uma 
área pública no referido Lo-
teamento. Indicação nº 
163/2017, de autoria do vere-
ador José Aparecido Orlandi, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser ni-
velado o asfalto no entronca-
mento da Travessa Francisco 
Vicentini com a Rua Coronel 
Estevão Franco de Godoi, vez 
que no local há anos existe 
uma enorme valeta, onde os 
motoristas tem de adentrar 
esterçando seu veículo e em 
baixíssima velocidade para 
que não tenha o assoalho do 
carro danificado. Indicação 
nº 164/2017, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de construir pelo me-
nos uma malha para jogar 
bocha, na Praça Angelo Zani-
ni - Campo do Sete, ao lado 
da quadra poliesportiva, pró-
ximo à Rua Luiz Vaz de Ca-
mões. Este é um pedido dos 
moradores do Bairro do 
Campo do Sete, que há tem-
pos solicitam esta benfeito-
ria, levando-se ainda em con-

sideração que no local acima 
indicado, há espaço suficien-
te para construir duas malhas 
para jogar bocha. Indicação 
nº 165/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de construir vestiário e 
banheiro próximo ao Campo 
de Futebol Society da Praça 
Angelo Zanini, Campo do 
Sete, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 166/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem varridas todas as 
ruas do Loteamento Colina 
dos Ipês, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 167/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem varridas todas as 
ruas do Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 168/2017, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem varridas todas 
as ruas do Loteamento Jar-
dim Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 169/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, in-
vocando a Lei Municipal nº 
2411/2002, notifique os pro-
prietários dos terrenos, sem 
construção e que estejam 
com mato alto, em todo o Lo-
teamento Estância Suíça, 
Serra Negra/SP, para que rea-
lizem a limpeza geral com o 
corte do mato, haja vista a 
grande proliferação de ani-
mais peçonhentos no referi-
do Loteamento. Indicação nº 
170/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
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nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de colocar corrimão nas es-
cadas da Praça São Benedito. 
Indicação nº 171/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de realizar operação tapa bu-
racos na Rua dos Expedicio-
nários, em frente ao número 
385. Indicação nº 172/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de realizar recapea-
mento de toda a extensão da 
Rua Luiz Bulk, Serra Negra/
SP. Indicação nº 173/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de realizar recapeamen-
to de toda a extensão da Rua 
Nossa Senhora das Brotas, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
174/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine a Guarda Civil 
Municipal para que disponi-
bilize pelo menos um Guarda 
Civil Municipal para auxiliar 
no trânsito, nos horários de 
entrada e saída dos alunos 
das Escolas Públicas Estadu-
ais e Municipais de nosso 
município. Indicação nº 
175/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar manutenção nos apare-
lhos da Academia ao Ar Livre 
localizada na Praça Sesqui-
centenário. Indicação nº 
176/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar limpeza nas bocas de 

lobo existentes na Rua Irmã 
Dulce, principalmente na al-
tura do Mercadinho São Be-
nedito. Indicação nº 
177/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas de terra do 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 178/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de passar máquina 
motoniveladora em todas as 
ruas de terra do Loteamento 
Belvedere do Lago, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 179/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser feito um ponto 
de ônibus na Rua Paulo Mar-
chi, altura do número 1.000, 
nas proximidades do cruza-
mento com a Estrada Munici-
pal José Renato Pulini Mar-
chi. Indicação nº 180/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de realizar o corte do 
mato em ambos os lados da 
Rua Paulo Minardi - Três Bar-
ras, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 181/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que forneça lanches às 
pessoas que se utilizam das 
ambulâncias e ônibus para 
serem atendidas fora da nos-
sa cidade.  Indicação nº 
182/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de colocar lixeiras em todas 
as ruas centrais de nosso Mu-
nicípio. Indicação nº 

183/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de, com 
a máxima urgência, ser cor-
tado o mato e realizada lim-
peza geral no jardim e nos 
arredores da Creche Albino 
Brunhara, vez que no local 
há proliferação de animais 
peçonhentos e há indícios de 
no local haver cobra, segun-
do o relato de uma mãe de 
aluno, o que pode estar colo-
cando em risco as crianças 
que permanecem naquela 
área. Indicação nº 184/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que inclua 
nas prioridades das obras 
municipais a pavimentação 
asfáltica de toda a extensão 
da Rua Benedito Manoel Joa-
quim, situada no Loteamen-
to Nova Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 185/2017, de autoria 
da vereadora Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser cortada 
a grama da Escola Especial 
Olga de Souza Vichi. Indica-
ção nº 186/2017, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao Departamento Municipal 
de Trânsito, para que instale 
nos locais estratégicos e de 
costume, placas indicando o 
trajeto para chegar até a Igre-
ja Matriz de Nossa Senhora 
do Rosário e da Igreja Matriz 
de São Francisco de Assis, 
considerando que muitos tu-
ristas estão tendo dificulda-
des de encontrar as referidas 
igrejas matrizes, por falta da 
correta indicação em placas 
indicativas. Indicação nº 
187/2017, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 

serem pintadas todas as sina-
lizações de solo necessárias 
em todas as Ruas do Lotea-
mento Estância Suíça, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
188/2017, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feita uma nova rotatória 
com tachões na Avenida 
Juca Preto, cruzamento com 
a Rua Petrópolis, vez que os 
motoristas não estão respei-
tando as demarcações de 
solo existentes no local, po-
dendo gerar graves aciden-
tes. Indicação nº 189/2017, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de fazer 
nova rotatória com tachões 
na Rua dos Italianos, cruza-
mento com a Rua Adelina 
Humbert de Quency, Rua Co-
ronel Pedro Penteado e Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 
vez que os motoristas não es-
tão respeitando as demarca-
ções de solo existentes no 
local, podendo gerar graves 
acidentes. Indicação nº 
190/2017, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que determine aos seto-
res competentes, seja cons-
truída uma rotatória no peri-
goso cruzamento das Ruas 
Rodolfo Marchi, João Lom-
bardi e Luigi Bernardo Mar-
chi, Chácara Nhozinho, Serra 
Negra/SP, vez que os motoris-
tas estão trafegando em altís-
sima velocidade no local, 
sem respeitar as normas e 
Leis de Trânsito e muitas ve-
zes na contramão de dire-
ção, o que pode gerar gravís-
simos acidentes no local. 
Indicação nº 191/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, ou seja, Departamento 
Municipal de Trânsito, para 
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que coloque todas as placas 
de sinalização bem como as 
demarcações de solo neces-
sárias, no cruzamento da 
Avenida Ana Belmira de No-
vaes com a Rua Antonio Tes-
ta, Loteamento Estância Suí-
ça, Serra Negra/SP, vez que os 
motoristas não sabem de 
quem é a preferencial, não 
há faixa de pedestres e as de-
mais demarcações necessá-
rias, o que pode gerar graves 
acidentes. Indicação nº 
192/2017, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que juntamente com o 
Departamento Municipal de 
Trânsito, estudem as manei-
ras viáveis para facilitar a flui-
dez do trânsito no cruzamen-
to da Avenida Juca Preto com 
a Rua Juca Cintra, citando 
como exemplo proibir o esta-
cionamento de veículos ao 
lado da Praça Sesquicentená-
rio; melhorar a sinalização de 
solo; colocação de lombadas 
e principalmente criar uma 
terceira faixa exclusiva para 
quem vem da Avenida Juca 
Preto (sentido Obelisco/Hotel 
Montana) para facilitar a en-
trada na Rua Juca Cintra, 
conforme croqui em anexo. 
Indicação nº 193/2017, de au-
toria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser feito o recape-
amento asfáltico no cruza-
mento entre as Ruas Maestro 
Ângelo Lamari e Antonio 
Gambetta (Rua do Supermer-
cado União), Serra Negra/SP, 
considerando a quantidade 
de buracos e desníveis exis-
tentes naquele local. Indica-
ção nº 194/2017, de autoria 
do vereador  Leandro Gianot-
ti Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de construir Sanitários 
Públicos no Casco de Ouro. 
Indicação nº 195/2017, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal, para que estude as 
possibilidades de construir 
Sanitários Públicos no Cam-
po do Sete. Indicação nº 
196/2017, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que notifique os pro-
prietários dos imóveis situa-
dos à direita (sentido da mão 
de direção dos veículos) da 
Rua Nove de Julho, centro, 
Serra Negra/SP, para que pro-
cedam o nivelamento e a co-
locação correta de pisos em 
suas calçadas, tendo em vis-
ta que muitas pessoas estão 
se acidentando no local. Indi-
cação nº 197/2017, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de construir 
uma lombada na Rua Ma-
theus Mattedi, número 326, 
Loteamento Vila Dirce. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o encami-
nhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas ca-
bíveis. PEQUENO EXPEDIEN-
TE: usaram da palavra os 
vereadores Roberto Sebas-
tião de Almeida e Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
146/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes,  informe a esta 
Casa de Leis, qual foi o gasto 
total com o Carnaval “Serra 
Folia” realizado neste ano de 
2017 pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, encami-
nhando relação detalhando, 
despesa por despesa, os res-
pectivos valores pagos dos 
itens abaixo relacionados: 1) 
Gastos com o grito de carna-
val; 2) Gastos com a escolha 

da Corte do Carnaval/2017; 3) 
Gastos com a corte do Carna-
val/2017; 4) Gastos com Blo-
cos (informando quanto fo-
ram os Blocos e quantidade 
de integrantes de cada um); 
5) Gastos com Escolas de 
Samba (informando quantas 
e quais Escolas de Samba 
desfilaram); 6) Gastos com 
Trio Elétrico; 7) Gastos com a 
Banda Ritmos Dança; 8) Gas-
tos com a Banda Live; 9) Gas-
tos com a apresentação de 
dança - tema: Harlequinade; 
10) Gastos com a Banda Lira; 
11) Gastos com a Banda de 
Marchinha Itinerante Lira; 
12) Gastos com a Banda 
Lejo; 13) Gastos com demais 
conjuntos, Bandas e Grupos; 
14) Gastos com iluminação; 
15) Gastos  com seguranças 
(informando nome da (s) 
empresa (s) contratada (s) e 
quantidade de seguranças 
contratados; 16) Gastos com 
som e equipamentos de som; 
17) Gastos com banheiros 
químicos (informar a quanti-
dade) total de banheiros quí-
micos alugados/contratados; 
18) Gastos com DJ e Sono-
plastas; 19) Gastos com pro-
pagandas em rádio, TV, jor-
nais, folders e cartazes, etc.; 
20) Gastos com camarote/lo-
cal destinado para autorida-
des; 21) Gastos com palco 
montado na Avenida Gover-
nador Laudo Natel; 22) Gas-
tos com coberturas e arqui-
bancadas de parte da 
Avenida Governador Laudo 
Natel; 23) Gastos com locu-
ção; 24) Gastos com medica-
mentos no ambulatório; 25) 
Gastos com alimentação; 26) 
Gastos com transporte; 27) 
Valor pago aos jurados e de-
mais despesas correlatas; 28) 
Gastos com camisetas; 29) 
Gastos com premiações; 30) 
Demais gastos com a organi-
zação e realização do Carna-
val Serra Folia 2017, realizado 
pelo município de Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 147/2017, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se possui denomina-
ção oficial a Rodoviária do 
município de Serra Negra/SP, 
localizada na Praça Sesqui-
centenário. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 148/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes a even-
tual parceria existente entre 
o município de Serra Negra/
SP e a Associação Ambienta-
lista Copaíba - Organização 
Privada Sem Fins Lucrativos, 
qualificada como OSCIP - Or-
ganização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, que 
tem por finalidade institucio-
nal a restauração florestal e 
da mata ciliar. 1) A Prefeitura 
Municipal mantém ou man-
teve alguma parceria, termo 
de colaboração ou algum 
tipo de contrato com a Asso-
ciação Ambientalista Copaí-
ba? Em que data ou desde 
que data? 2) A Associação 
Ambientalista Copaíba já rea-
lizou algum trabalho ou ação 
ambientalista para o municí-
pio de Serra Negra? Em caso 
positivo, informar o que foi 
realizado, em que local e 
data. 3) Quais são as Políticas 
Públicas Ambientais que o 
município de Serra Negra 
pretende realizar dentro dos 
próximos 03 (três) anos? Por 
quê? 4) Há possibilidade da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra solicitar à Associação 
Ambiental Copaíba a realiza-
ção de novas ações ambien-
tais, tais como a destinação/
plantio de mudas nativas, 
restauração florestal, sensibi-
lização ambiental através da 
realização de palestras, etc.? 
Em caso positivo, quais po-
derão ser as ações solicita-
das para qual região do nos-
so município e em que data? 
5) Há áreas no município de 
Serra Negra que estão atual-
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mente necessitando serem 
restauradas florestalmente 
ou havendo a necessidade 
de ocorrer o plantio de mu-
das nativas? Em caso positi-
vo, qual (is) é (são) este (s) 
local (is) e por qual motivo 
houve a degradação ambien-
tal neste (s) local (is). 6) Ou-
tras informações adicionais e 
de interesse sobre o assunto. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 149/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, to-
das referentes a possibilida-
de de ser criada a Patrulha 
Rural Municipal para atender 
a cidade de Serra Negra/SP. 
1) Há possibilidade legal, jurí-
dica e financeira do municí-
pio de Serra Negra/SP criar a 
Patrulha Rural Municipal? Em 
caso positivo, em que data? 
2) Quais serão os bairros ou 
locais do município de Serra 
Negra/SP que poderão ser 
atendidos pela Patrulha Rural 
Municipal? 3) Quais as ações 
de policiamento e de segu-
rança poderão ser realizadas 
pela Patrulha Rural Munici-
pal? 4) Os integrantes da Pa-
trulha Rural Municipal pode-
riam receber algum tipo de 
armamento? Qual (is) e por 
quê? 5) Há possibilidade fi-
nanceira e legal do municí-
pio de Serra Negra realizar a 
aquisição de veículos para 
serem utilizados pela Patru-
lha Rural Municipal, caso esta 
seja criada? 6) Existe a possi-
bilidade de ser firmado al-
gum tipo de parceria ou de 
colaboração para que o mu-
nicípio de Serra Negra crie e 
implante a Patrulha Rural Mu-
nicipal? Em caso positivo, 
com qual setor, órgão ou en-
tidade poderiam ser firma-
dos? 7) Outras informações 
adicionais e de interesse so-
bre o assunto. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 

150/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
através dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se será construído o 
Posto de Saúde para atender 
a população residente no 
Campo do Sete, Serra Negra/
SP, e, em caso positivo, infor-
mar qual a data prevista para 
o início e término desta im-
portante obra. Requeiro 
mais, seja informado se o 
município de Serra Negra re-
cebeu, há alguns anos, a ver-
ba financeira oriunda de 
emenda parlamentar do en-
tão Deputado Estadual Major 
Olimpio, que é destinada 
para a construção do Posto 
de Saúde do Campo do Sete, 
esclarecendo, em caso posi-
tivo, em que data foi disponi-
bilizado este recurso público, 
em que local está depositado 
ou onde foi aplicado/empre-
gado? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 158/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se a Academia ao Ar 
Livre localizada no Lotea-
mento Parque Fonte São 
Luiz, possui denominação 
oficial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 159/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se o Parque Fonte 
São Luiz, possui denomina-
ção oficial. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 160/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-

rano Plenário, seja oficiado à 
Sabesp, para que informe a 
esta Casa de Leis, se existe 
previsão para solucionar o 
problema do esgoto que está 
desembocando diretamente 
no Lago do Recanto Querên-
cia. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 161/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado à 
Sabesp, que presta relevan-
tes serviços ao Município de 
Serra Negra/SP, para que in-
forme a esta Casa de Leis se 
está na programação dos ser-
viços a implantação da rede 
de esgoto no Loteamento Su-
íza Park, Serra Negra/SP, e, 
em caso positivo, em que 
data. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 162/2017, de 
autoria dos vereadores Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, através da 
Secretaria Municipal da Saú-
de, informe a esta Casa de 
Leis, qual foi o número de 
atendimentos, realizado dia a 
dia, no Pronto Socorro Muni-
cipal, que funciona junto ao 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
durante os quatro dias do 
Carnaval/2017 (25/02/2017 a 
28/02/2017), descrevendo, se 
possível, as quantidades de 
atendimentos por tipos de 
ocorrências. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
163/2017, de autoria dos ve-
readores Roberto Sebastião 
de Almeida e Leandro Gia-
notti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado a As-
sociação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra/
SP - Hospital Santa Rosa de 
Lima, para que, no prazo re-
gimental de 15 (quinze) dias, 
informe a esta Casa de Leis, 
qual foi o número de atendi-

mentos, realizado dia a dia, 
pelo Hospital Santa Rosa de 
Lima, durante os quatro dias 
do Carnaval/2017 (25/02/2017 
a 28/02/2017), descrevendo, 
se possível, as quantidades 
de atendimentos por tipos de 
ocorrências. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
164/2017, de autoria dos ve-
readores Roberto Sebastião 
de Almeida e Leandro Gia-
notti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à De-
legacia de Polícia de Serra 
Negra/SP para que, no prazo 
regimental de 15 (quinze) 
dias, informe a esta Casa de 
Leis, qual foi o número diário 
de ocorrências apresentadas 
e/ou atendidas pela Polícia 
Civil de Serra Negra, durante 
os quatro dias do Carna-
val/2017 (25/02/2017 a 
28/02/2017), descrevendo, se 
possível, as quantidades por 
tipos de ocorrências. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
165/2017, de autoria dos ve-
readores Roberto Sebastião 
de Almeida e Leandro Gia-
notti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado a Polí-
cia Militar de Serra Negra/SP 
para que, no prazo regimen-
tal de 15 (quinze) dias, infor-
me a esta Casa de Leis, qual 
foi o número diário de ocor-
rências apresentadas e/ou 
atendidas pela Polícia Militar 
de Serra Negra, durante os 
quatro dias do Carnaval/2017 
(25/02/2017 a 28/02/2017), 
descrevendo, se possível, as 
quantidades por tipos de 
ocorrências. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
166/2017, de autoria dos ve-
readores Roberto Sebastião 
de Almeida e Leandro Gia-
notti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à 
Guarda Civil Municipal de 
Serra Negra/SP para que, no 
prazo regimental de 15 (quin-
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ze) dias, informe a esta Casa 
de Leis, qual foi o número di-
ário de ocorrências apresen-
tadas e/ou atendidas pela 
Guarda Civil Municipal de 
Serra Negra, durante os qua-
tro dias do Carnaval/2017 
(25/02/2017 a 28/02/2017), 
descrevendo, se possível, as 
quantidades por tipos de 
ocorrências. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
172/2017, de autoria dos ve-
readores Roberto Sebastião 
de Almeida e Leandro Gia-
notti Pinheiro, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
através da Secretaria Munici-
pal da Saúde, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, to-
das referentes ao número de 
atendimentos realizados no 
Pronto Socorro Municipal e 
na rede municipal de saúde, 
gerados pelo consumo de 
bebidas alcoólicas e o uso de 
entorpecentes, inclusive por 
menores de idade, durante o 
Carnaval/2017, no município 
de Serra Negra/SP. 1) Quan-
tos atendimentos foram reali-
zados no Pronto Socorro Mu-
nicipal e na rede municipal 
de saúde, em virtude do uso 
de bebidas alcoólicas? Des-
tes atendimentos, quantos 
eram menores de 18 anos? 2) 
Quantos atendimentos foram 
realizados no Pronto Socorro 
Municipal e na rede munici-
pal de saúde, em virtude do 
uso de entorpecentes? Des-
tes atendimentos, quantos 
eram menores de 18 anos? 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 173/2017, de autoria 
dos vereadores Roberto Se-
bastião de Almeida e Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que so-
licita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado à 
Provedoria da Associação 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra - Hospital 
Santa Rosa de Lima, para 
que, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, encaminhe 
a esta Casa de Leis as infor-

mações abaixo solicitadas, 
todas referentes ao número 
de atendimentos realizados 
no Hospital Santa Rosa de 
Lima, gerados pelo consumo 
de bebidas alcoólicas e o  
uso de entorpecentes, inclu-
sive por menores de idade, 
durante o Carnaval/2017, no 
município de Serra Negra/SP. 
1) Quantos atendimentos fo-
ram realizados no Hospital 
Santa Rosa de Lima, em vir-
tude do uso de bebidas alco-
ólicas? Destes atendimentos, 
quantos eram menores de 18 
anos? 2) Quantos atendimen-
tos foram realizados no Hos-
pital Santa Rosa de Lima, em 
virtude do uso de entorpe-
centes? Destes atendimen-
tos, quantos eram menores 
de 18 anos? Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 174/2017, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe as informações que 
abaixo seguem, consideran-
do o aumento no número de 
ambulantes que estão reali-
zando comércio informal no 
município de Serra Negra/SP, 
muitos deles vindos de ou-
tros municípios, sem reco-
lher os devidos impostos e 
taxas dos cofres públicos, in-
clusive em locais e bairros 
mais distantes da área cen-
tral do nosso Município. 1) 
Qual o número de fiscais que 
a municipalidade possui atu-
almente para fiscalizar o co-
mércio de ambulantes no 
Município de Serra Negra? 2) 
A Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra verificou ser verídi-
ca a informação de que está 
aumentando o surgimento 
de ambulantes no Município 
de Serra Negra, inclusive em 
locais ou bairros mais distan-
tes da área central do Municí-
pio? 3) Quais medidas a mu-
nicipalidade vêm 
efetivamente adotando com 
relação aos ambulantes, in-
clusive com aqueles que vem 
de cidades vizinhas?  4 ) 
Informar o número de autua-

ções realizadas mensalmen-
te durante os anos de 2013, 
até a presente data, referen-
tes ao comércio irregular de 
ambulantes no Município de 
Serra Negra/SP. 5) Existe um 
número de telefone, 0800 ou 
outro canal aberto à popula-
ção em geral para realizar 
denúncias anônimas sobre o 
comércio irregular de ambu-
lantes? Em caso positivo, 
qual? Em caso negativo, in-
formar se será criado este ca-
nal para denúncias anônimas 
sobre o comércio irregular 
de ambulantes. 6) Quais são 
as penalidades atualmente 
aplicadas a quem estiver rea-
lizando o comércio irregular 
de ambulantes no Município 
de Serra Negra, inclusive nos 
casos de reincidência? 7) Ou-
tras informações adicionais 
sobre o assunto. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
175/2017, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
forme a esta Casa de Leis, 
porquê foi atribuído o objeto 
licitatório para a empresa Ex-
presso Metrópolis Transpor-
tes e Viagens Ltda., pois se-
gundo consta em publicação 
veiculada junto ao Diário Ofi-
cial de Serra Negra datado de 
10/02/2017, em que foi dis-
pensada a licitação para 
transporte para a APAE do 
município de Amparo, vez 
que no município de Serra 
Negra há outros prestadores 
deste serviço, de igual forma 
ou até mesmo com preço 
mais baixo, que poderiam fa-
zer o referido transporte. Re-
queiro também cópia inte-
gral do processo 
administrativo nº 33/2017 - 
dispensa de licitação nº 
03/2017, que tratou do sobre 
o tema. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 176/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-

nhor Prefeito Municipal, para 
que com o auxílio dos seto-
res competentes, informe a 
esta Casa de Leis, de que for-
ma é realizada a venda de 
passagens de ônibus inter-
municipal para menores de 
idades ou adolescentes que 
não estejam acompanhados 
ou autorizados por seus pais, 
esclarecendo se em tais ven-
das é conferido algum tipo 
de documento. Requeiro 
também, seja informado se a 
municipalidade possui algum 
tipo de responsabilidade ou 
fiscaliza a venda de passa-
gens de ônibus intermunici-
pal para menores de idades 
ou adolescentes que não es-
tejam acompanhados ou au-
torizados por seus pais. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). REQUERIMENTOS 
DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
151/2017, de autoria dos ve-
readores Wagner da Silva Del 
Buono e Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Munici-
pal da Estância de Serra 
Negra, pela realização do be-
líssimo Serra Folia Carnaval 
Serra Negra 2017, deixando 
toda a população serrana e 
os turistas satisfeitos com o 
formato e a programação di-
versificada. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao Excelentíssi-
mo Senhor Sidney Antonio 
Ferraresso, Prefeito Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
152/2017, de autoria dos ve-
readores Wagner da Silva Del 
Buono e Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE TURISMO - 
MARIA CECILIA CAMANO 
MURR, e a todos os dedica-
dos funcionários da Secreta-
ria Municipal de Turismo, 
pelo belíssimo, bem organi-
zado e animado “Serra Negra 
Folia Carnaval Serra Negra”, 
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realizado em nossa Estância 
Turística neste ano de 2017, 
deixando toda a população 
serra e turistas muito satisfei-
tos com o formato, parabeni-
zando também pelas progra-
mações que foram 
diversificadas para todos os 
públicos. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à Secretaria e a 
todos os funcionários da Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo de Serra Negra. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
153/2017, de autoria dos ve-
readores Wagner da Silva Del 
Buono e Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com todos os FUN-
CIONÁRIOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA NE-
GRA, que direta ou indireta-
mente contribuíram para a 
realização do Serra Folia Car-
naval Serra Negra 20175, se 
esforçando e se dedicando 
para que tudo ocorresse na 
mais perfeita ordem durante 
as diversas atrações realiza-
das, que agradaram a todos 
os gostos e idades. Da deci-
são desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados, oficiando-se 
todas as Secretarias Munici-
pais, Garagem Municipal e 
demais Servidores Públicos 
Municipais. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 154/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com a POLÍCIA 
MILITAR, POLÍCIA CIVIL, 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 
CORPO DE BOMBEIROS E 
CONSELHO TUTELAR, pelo 
magnífico desempenho du-
rante o Serra Folia Carnaval 
Serra Negra 2017. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos home-
nageados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 155/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, 

votos de congratulações e 
aplausos para com todos os 
integrantes da BANDA LYRA 
DE SERRA NEGRA e para 
BANDA DE MARCHINHA ITI-
NERANTE LYRA, pelas belíssi-
mas apresentações durante o 
Serra Folia Carnaval Serra Ne-
gra 2017, realizado no Municí-
pio de Serra Negra/SP. Da de-
cisão desta casa, requeiro 
mais, seja dada ciência a to-
dos os integrantes da Banda 
Lyra de Serra Negra e Banda 
de Marchinha Itinerante Lyra. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 156/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com todos os organiza-
dores e integrantes dos BLO-
COS ANJOS DA ALEGRIA, 
DANCING DAYS, CARAVANA 
DA ALEGRIA, AMIGOS E CIA, 
ELAS DO CHOPP 40, UNIÃO 
DO SAMBA, MISERAVÃO, 
ALTO DAS PALMEIRAS, AL-
COOLOKOS, CRAZY, UNIÃO 
DO SAMBA,  que desfilaram 
com muita alegria e empolga-
ção na Avenida Governador 
Laudo Natel, durante o Car-
naval Serra Folia 2017, agra-
dando aos munícipes e turis-
tas de todas as idades, 
parabenizando pela beleza e 
empolgação das apresenta-
ções. Da decisão desta casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos organizadores e in-
tegrantes dos Blocos home-
nageados. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
157/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os pro-
prietários da NATVIDA VIDA 
SAUDÁVEL, pela inauguração 
da nova sede, situada na Rua 
Adelina H. de Quency, núme-
ro 56, Centro, Serra Negra/SP, 
especializada em alimenta-
ção saudável e academia 
com treinamento funcional, 
alongamentos, etc., que já se 
tornou referência de qualida-
de em nosso município, agra-
dando e bem atendendo a 
todos os seus inúmeros clien-

tes. Da decisão desta casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos proprietários da Na-
tVida Vida Saudável, doutor 
Vinícius Maranim Dei Santi e 
Doutor Bruno Vinicius Del 
Buono. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 170/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com CAROL COXINHAS, 
que abriu representação no 
município de Serra Negra/SP, 
sendo uma excelente opção 
para população, tendo em 
vista a qualidade de seus pro-
dutos que são deliciosos. Da 
decisão desta casa, requeiro 
mais, seja dada ciência a to-
dos da empresa homenagea-
da. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 171/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o dedicado médico 
DR. MÁRCIO ABUDD, que 
mesmo estando de folga, rea-
lizou atendimento emergen-
cial na Avenida Laudo Natel, 
durante o Carnaval/2017, de-
monstrando comprometi-
mento com sua profissão e 
atenção para com as pesso-
as, parabenizando pelo 
exemplo de pessoa e de pro-
fissional, bem como por todo 
o trabalho realizado no Muni-
cípio de Serra Negra. Da deci-
são desta casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). ORADORES: usou da 
palavra o vereador Roberto 
Sebastião de Almeida. Não 
havendo mais nenhum vere-
ador inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se es-
tarem presentes os vereado-
res Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Maria Rita Menegatti 

Pinton Tomaleri, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
dos projetos constantes da 
pauta. I – Discussão e vota-
ção única do projeto de lei nº 
010/2017, de autoria dos ve-
readores Maria Rita Menegat-
ti Pinton Tomaleri e Paulo 
Sérgio Osti, que denomina a 
Viela que liga as Ruas Boa 
Vista e José Rizzieri, Centro, 
Serra Negra/SP, com o nome 
de “Viela ALVARO FEDEL 
FRIZERA”. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação, e, b) de 
Política Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educa-
ção, Esporte e Turismo e, c) 
de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Não ha-
vendo mais nenhum projeto 
para ser deliberado na Or-
dem do Dia, nenhum verea-
dor inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais haven-
do a ser tratado nesta sessão, 
o Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada 
no dia 06 de março de 2017, 
segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada a 
presente sessão às 22h20min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se re-
gistrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, possuem 
valor oficial para todos os 
efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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Às 14h30min do dia 22 
de fevereiro de 2017, quarta-
-feira, no Plenário da Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, situa-
do na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/n.º, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas”, 
Serra Negra/SP, reuniram-se 
em Audiência Pública o vere-
ador Wagner da Silva Del Buo-
no – Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que Presidiu a presente 
Audiência Pública, e os vere-
adores Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca e José Aparecido 
Orlandi, além de munícipes 
constantes na lista de pre-
sença; em cumprimento ao § 
4º, do artigo 9º, da Lei Com-
plementar n.º 101/00 – “Lei 
de Responsabilidade Fiscal”, 
com o objetivo de avaliar o 
cumprimento das metas fis-
cais estabelecidas pelo Poder 
Executivo Municipal, referente 
ao 3º quadrimestre do exercí-
cio de 2016, ou seja, referen-
te aos meses de setembro de 
2016 a dezembro de 2016. Ini-
ciados os trabalhos, o Exmo. 
Sr. Presidente procedeu a lei-
tura do ofício justificando a 
ausência do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida nesta 
Audiência Pública, pois o mes-
mo estava em audiência junto 
ao Fórum local. Após, foi con-
vidado o senhor José Alexan-
dre Malagodi Vasconcelos, DD. 
Secretário Municipal do Plane-
jamento, para que procedes-
se a entrega dos documentos 
relativos aos meses de setem-
bro/dezembro do exercício de 
2016, referentes às metas fis-
cais realizadas pelo Município 
de Serra Negra/SP, bem como 
fossem iniciadas as explana-
ções e os esclarecimentos 
necessários. Conforme ante-
riormente solicitado, o Sr. José 
Alexandre Malagodi Vascon-
celos apresentou os demons-
trativos, anexos, cálculos, 
tabelas, balancetes e demais 
documentos contendo os va-
lores realizados das receitas 

e despesas do Município de 
Serra Negra/SP, referente ao 3º 
quadrimestre de 2016 que, ali-
ás, já haviam sido publicados 
no Diário Oficial do Município 
de Serra Negra. Ato contínuo, 
procedeu-se às explicações e 
os esclarecimentos necessá-
rios sobre as Metas Fiscais do 
Poder Executivo Municipal re-
alizadas no exercício de 2016, 
sendo apresentados os se-
guintes valores: orçamento – 
receita - municipal inicial para 
o exercício de 2016 (previsão): 
R$ 91.180.673,57, receitas re-
alizadas R$ 90.041.769,50; 
créditos adicionais ocorri-
dos em 2016 R$ 9.326.917,11; 
despesas empenhadas R$ 
88.584.629,51, despesas liqui-
dadas R$ 87.394.271,51, des-
pesas pagas R$ 85.785.300,81; 
superávit orçamentário (dife-
rença entre a receita e a des-
pesa realizada até 31/12/2016) 
R$ 2.647.497,99; receitas 
previdenciárias realizadas 
R$ 6.353.816,98, receitas pre-
videnciárias liquidadas R$ 
3.865.201,88, resultado pre-
videnciário R$ 2.488.615,10; 
receita corrente líquida R$ 
76.900.427,81; resultado nomi-
nal (fixado nas metas) R$ (-) 
2.220.000,00; resultado nomi-
nal (apurado até o bimestre) 
R$ (-) 814.429,54; resultado 
primário (fixado nas metas) 
R$ 7.910.566,77; resultado pri-
mário (apurado até o bimes-
tre) R$ 2.131.825,11 – que re-
presenta 26,95% em relação 
à meta. Valor anuais arreca-
dados com impostos duran-
te o exercício de 2016: valor 
arrecadado com o Imposto 
Predial Territorial Urbano IPTU 
– R$ 15.144.023,43; valor arre-
cadado com o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços R$ 10.705.777,21; va-
lor arrecadado com o Imposto 
sobre a Tramitação de Bens 
Imóveis R$ 1.032.168,30; valor 
arrecadado com o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza R$ 3.902.496,61; va-
lor arrecadado com Impos-
to de Renda Retiro na Fonte 

R$ 877.373,60; Dívida Ativa 
de Impostos R$ 1.133.953,96; 
atualização de Dívida Ativa de 
Impostos R$ 786.154,75; valor 
arrecadado com o Imposto 
Territorial Rural R$ 29.883,57; 
Desoneração de Exportações 
(LC-87/96) R$ 47.938,00; valor 
arrecadado com o Imposto 
sobre Propriedade de Veículo 
Automotor R$ 4.166.719,42; va-
lor arrecadado com o Imposto 
sobre Produto Industrial so-
bre Exportação R$ 58.613,54. 
Valor total aplicado no ensino 
(durante todo o exercício de 
2016) R$ 13.801.420,94, que 
representa 29,25% do orça-
mento do Município para o 
exercício de 2016; aplicação 
no FUNDEB de 100%. Valor to-
tal aplicado na saúde (duran-
te todo o exercício de 2016) 
R$ 14.223.481,28, que repre-
senta 24,98% do orçamento 
do Município para o exercí-
cio de 2016. Restos a pagar 
processados R$ 2.398.929,52, 
valores cancelados dos res-
tos a pagar R$ 1.995,00; paga-
mento dos restos a pagar R$ 
2.207.961,00; saldo dos restos 
a pagar R$ 188.973,52. Recei-
tas de Operação de Crédito 
realizadas R$ 2.900.445,46. 
Despesas de Capital (valor 
estimado) R$ 19.816.470,68; 
Despesas de Capital Empe-
nhadas R$ 14.356.087,16; Des-
pesas de Capital Liquidadas 
R$ 13.802.547,23; Despesas 
de Capital Inscritas em Restos 
a Pagar Não Processados R$ 
553.539,83; Despesas de Ca-
pital (saldo não realizado) R$ 
5.460.383,62. Valor da Dívida 
Consolidada em 31/12/2016 
R$ 16.164.614,26. Após, fo-
ram analisados e explicados 
os Balancetes Orçamentários 
– Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária, De-
monstrativo da Receita Cor-
rente Líquida, Demonstrativo 
da Dívida Consolidada Líqui-
da, Demonstrativo Simplifi-
cado do Relatório de Gestão 
Fiscal, Demonstrativo Simpli-
ficado do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária, 

dentre outros dados e assun-
tos financeiros, contábeis, 
tributários e orçamentários 
do Município de Serra Ne-
gra. Em seguida, foram sana-
das as dúvidas apresentadas 
pela Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento e 
demais presentes nesta Audi-
ência Pública. Não havendo 
outras perguntas ou esclare-
cimentos a serem prestados, 
tendo em vista a baixa partici-
pação da população nesta Au-
diência Pública, os presentes, 
após serem os pontos escla-
recidos, além da análise dos 
documentos apresentados, 
julgaram cumpridas as metas 
do Poder Executivo Municipal 
referente ao 3º quadrimes-
tre de 2016. Em seguida, foi 
determinada a impressão de 
três vias da presente Ata, sen-
do uma delas entregue ao Po-
der Executivo Municipal para 
a devida prestação de con-
tas junto ao Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, determinando, ainda, 
que toda a documentação 
apresentada nesta Audiên-
cia Pública fosse anexada ao 
processo n.º 017/2017 – expe-
diente n.º 07/2017, do Poder 
Legislativo Serrano, ficando o 
mesmo à disposição dos mu-
nícipes e demais interessados 
para consulta e análise. Nada 
mais havendo a ser tratado, 
o Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento agra-
deceu a colaboração de todos 
indistintamente, declarando 
encerrada a presente Audiên-
cia Pública. Para constar eu, 
(a) vereador Wagner da Silva 
Del Buono, mandei lavrar esta 
ata, que após lida, conferida e 
achada conforme, vai assina-
da pelos vereadores que com-
põem a Comissão Permanen-
te de Finanças e Orçamento. 
Nada mais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017, PELOS 
VEREADORES QUE INTEGRAM A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA NEGRA/SP, EM 
CUMPRIMENTO AO § 4º, DO ARTIGO 9º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/00 – “LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL”, PARA AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 

ESTABELECIDAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
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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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A Prefeitura Municipal de Serra Negra por meio 
da secretaria da Educação e Cultura promoverá no do-
mingo, 12 de março, às 10h30min., na Praça Prefeito 
João Zelante, o Concerto Comemorativo ao Dia Interna-
cional da Mulher, da Corporação Musical Lira de Serra 
Negra, do projeto Som da Serra 2017. 

O evento conta com a Corporação Musical Lira 
de Serra Negra. Sucessora histórica e legítima herdei-
ra das tradições culturais do Corpo Musicale Italiano 
“Umberto I”, fundado pelos integrantes da colônia ita-
liana de Serra Negra, em 15 de novembro de 1898. Mais 
informações no site (www.liraserranegra.org.br). Hoje 
o presidente de Honra é Nilo Lugli, o Regente Maestro 
Roberto Silotto Perondini e o Presidente Jose Geral D. 
Vicentini.

Abertura
01.   “Suonatore di Basso”, marcha, cujo compo-

sitor não foi identificado;
 
1ª Parte
02.   “Jura”, samba de José Barbosa da Silva, Si-

nhô (1888-1930);
03.   “Encantado”,  choro canção do compositor 

João Evaristo Silveira Junior;
04.   “Perfume de Gardenias”, canção de autoria 

do porto-riquenho Rafael Hernandez Martinz;
05.   “Dobrado Azul Anil”, dobrado de autoria de 

Washington Luiz Gomes;
06.   “ Não Olhe Assim”, bolero, César Augusto 

e Reinaldo César Rossini, arranjo de Jonas Ferraresso;
07.   “Ondas do Danúbio”, valsa, arranjo Ivan Iva-

novici;
 
2.ª Parte
 
08.    “Eterna Saudade”, dobrado, José Barbosa 

de Brito;
09.   “Mulher”, balada de Erasmo Carlos;
10.   “Sexta-Feira é Assim”, bolero de João Evaris-

to Silveira Jr; 
11.    “Camanducaia”, dobrado, autoria de S. Al-

cantara;
12.   “Louvação à Musica”, dobrado do composi-

tor Ulisses Lima com letra de Lamartine Passos;
13.   “ Vereda Tropical”, bolero, Gonzalo Curiel, 

arranjo Cláudio Bernardino Marques;

Banda Lira toca domingo 
(12) em Concerto 

Comemorativo ao Dia 
Internacional da Mulher

Escola de Beleza de Serra Negra inicia 
curso de Auxiliar de Cabeleireiro

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio do 
Fundo Social de Solidarieda-
de em parceria com a Esco-
la Profissionalizante e com 
o FUSSESP (Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de 
São Paulo) iniciou, dia 06 de 
março, mais uma turma do 
projeto Escola de Beleza de 
Serra Negra.

O curso é de Auxiliar 
de Cabeleireiro e acontece 
todas as segundas, terças e 
quartas-feiras, das 19h às 22h, 
na sede da Escola Profissio-
nalizante, localizada na Rua 
José Franco de Godoy, Praça 

Lions-Centro. 
Para a Primeira-Dama 

e Presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade,  “esse 
curso ajuda a quem busca se 
profissionalizar ou aprimorar 
os serviços do seu próprio sa-
lão de beleza. Além de poder 
ser uma fonte de renda extra 
familiar”, salienta. 

 Olivia Maria Toledo 
Vicentini, de 66 anos, é uma 
das 10 alunas e está satisfei-
ta. “ O curso é muito produ-
tivo, a professora é atenciosa 
e esclarece todas as dúvidas. 
É uma grande oportunidade 
de aprendizado, vou incenti-

var minhas amigas a fazerem  
também”, comenta.  

O interessado deve en-
trar em contato com a Escola 

Profissionalizante pelo telefo-
ne (19)-3842-2467 e deixar o 
nome para a próxima turma 
do curso. 

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
secretaria de Saúde partici-
pou nesta terça-feira, 07 de 
março, da Capacitação para 
Tratamento ao Tabagismo. 

Com o avanço da ci-
ência, o tabagismo, antes 
visto como estilo de vida 
é atualmente reconhecido 
como uma dependência 
química que expõe as pes-
soas a inúmeras substâncias 
tóxicas. 

Os dependentes do 
tabaco são as principais ví-
timas de doenças limitantes 

e muitas vezes fatais, como 
câncer.

  A secretaria de Saú-
de pretende implantar o 
programa para tratamento 
do tabagismo até o mês de 
maio e as reuniões para de-
senvolvimento do projeto já 
estão agendadas. Segundo 
a secretária de Saúde, uma 
equipe comprometida está 
sendo preparada. “O progra-
ma é extremamente eficien-
te naquilo que se propõe 
em ajudar as pessoas que 
desejam parar de fumar”, 
salienta. 

Secretaria de Saúde 
participa de capacitação 

para tratamento do 
tabagismo
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O Prefeito de Serra Ne-
gra lamenta mais uma ocor-
rência de vandalismo ocorri-
do na semana que antecedeu 
o carnaval nos sanitários pú-
blico do Parque Santa Lídia, 
localizado na Estrada Antonio 
Perli, Bairro das Posses. 

Segundo o secretário 
de obras foi realizado o BO 
na Delegacia de Polícia Civil 
e diz que infelizmente é difí-
cil controlar essas infrações. 
Estima-se um prejuízo na or-
dem de R$ 13mil reais para 
sanar a destruição interna e 
as pichações. “Temos uma 
gama enorme de vandalis-
mo no município e procura-
mos atender a todo tempo 
o pedido do prefeito para a 
manutenção do patrimônio 
público”.

O município registrou 
no ano de 2016 três ocorrên-
cias de vandalismo. Uma de 
pichação no Ambulatório de 
Especialidades que foi rei-
naugurado no mês de maio 
e outra nas Pistas de Skate 
e BMX que foram reinaugu-
radas em outubro de 2014. 
Também sofreu destruição 
de alguns bancos que haviam 
sidos recém-colocados para 
revitalização da Praça John 
Kennedy e constantemente 

os parques infantis recebem 
manutenção por terem os 
seus brinquedos danificados.  

 O chefe do executivo 
tem trabalhado arduamente 
e sem medir esforços jun-
tamente com os secretários 
responsáveis para manter a 
cidade em perfeita ordem, 
limpa, organizada e lamen-
ta esses acontecimentos. “É 
difícil acreditar como isso 
aconteceu. Os vândalos que 
são surpreendidos no ato de 
suas ações precisam ressar-
cir os cofres públicos. Os ba-
nheiros estão à disposição da 
população e dos turistas que 
visitam o nosso município 
e, mesmo assim, existem os 
que não sabem zelar pelo pa-
trimônio público”, lamentou 
o Chefe do Executivo. 

 Os atos de vandalismo 
são atitudes imperdoáveis de 
quem não tem educação e 
respeito pelo patrimônio que 
é de todos. Crime contra o 
patrimônio público prevê pu-
nição severa.

 Quem notar pessoas 
praticando vandalismo deve 
denunciar à Polícia Militar 190 
ou a Guarda Municipal 153, 
para que esses elementos se-
jam detidos e punidos como 
manda a Lei.

Vandalismo nos sanitários 
público do Parque Santa Lídia

O Fundo Social de So-
lidariedade em parceria com 
o Programa Escola da Família, 
oferece o curso de chocola-
te nos dias 9 e 10 de março, 
das 18h30 às 21h30, na escola 
Romeu de Campos Vergal e 
Lourenço Franco de Oliveira e 

nos dias 13 e 14 de março, das 
18h30 às 21h30, nas escolas Dr. 
Jovino Silveira e Profª Maria do 
Carmo de Godoy Ramos.

O curso será ministrado 
pela Chefe Lú Bruni e as inscri-
ções podem ser feitas nas res-
pectivas escolas.

Fundo Social oferece curso de 
chocolate nas escolas estaduais

Prefeitura Municipal oferece cursos 
gratuitos de Manipulação e Higienização 

de Alimentos e Mecânico de Motos 
A Prefeitura Munici-

pal por meio da Secretaria da 
Educação e Cultura oferece 
gratuitamente os cursos de Ma-
nipulação e Higienização de 
Alimentos no mês de abril e o 
curso de Mecânico de Motos 
será no mês de maio.

O Prefeito Municipal 
vem demonstrando preocupa-
ção em qualificar os morado-
res de Serra Negra e conquis-
tou mais dois cursos gratuitos 
em reunião na última terça-fei-
ra, 07, firmando parceria com o 
coordenador de Ensino Técni-
co Tecnológico e Profissional, 
Deizo de Souza, do Governo 
do Estado de São Paulo por 
meio do programa Via Rápida  
Emprego, conforme indicação 
do Deputado Estadual Edmir 
Chedid (DEM) que afirmou, “as 
carretas são instrumentos para 
democratizar o estudo profis-
sionalizante no Estado”.

As capacitações terão 
início nos meses de abril e 
maio. A carreta ficará instala-
da na Av. Laudo Natel, Centro. 
Haverá três períodos, manhã, 
tarde e noite e são 25 vagas 
para cada período, informou a 
diretora da Escola Profissiona-
lizante.

O Chefe do Executivo 
explicou que as aulas serão 
ministradas por professores do 
Centro Paula Souza no interior 
da unidade móvel, de segun-
da à sexta-feira. “Esta é uma 
oportunidade para os que pro-
curam por uma qualificação rá-
pida ou aos que simplesmente 
desejam se aprimorar nesta ati-

vidade profissional”, afirmou.
O curso de Manipulação 

de Higienização de Alimentos 
terá aulas introdutórias e prá-
ticas, abordando a prática de 
manipulação e noções básicas 
de higiene para lidar com ali-
mentos, respeitando normas 
técnicas, de segurança, higiene 
e saúde no trabalho.

Já o de Mecânico de Mo-
tos, o profissional poderá reali-
zar diagnóstico, manutenção e 
instalação de equipamentos, 
dispositivos e acessórios em 
motos, além de avaliar e bus-
car melhorias quanto à emis-
são de gases poluentes e às 
condições gerais de funciona-
mento e segurança da moto, 
podendo atuar em oficinas me-
cânicas, locadoras de motos, 
concessionárias, dentre outras.

 As inscrições devem ser 
realizadas pela Internet (www.
viarapida.sp.gov.br) -  selecio-
nar a cidade de SERRA NEGRA. 
Para outras informações, o in-
teressado deverá entrar em 
contato com a Escola Profissio-
nalizante, fone (19) 3842.

 
Via Rápida Emprego

Coordenada pela Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, o programa Via 
Rápida Emprego é uma ação 
do governo de São Paulo que 
oferece formação profissional 
gratuita para os cidadãos que 
buscam ingressar no mercado 
de trabalho ou abrir o próprio 
negócio. Os participantes dos 
cursos recebem material didá-
tico gratuito.


