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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura Municipal por meio e organização 
da secretaria de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico promove o Festival de Verão 2017. 
Acontece desde o dia 20/01 e vai até 19/02. Todos 

os shows acontecem na Praça Prefeito João 
Zelante e na Praça Talismã, ambas no Centro, 

com entrada franca.

Último final de 
semana do FESTIVAL 

DE VERÃO 2017  

Obs. A critério da organização da Secretaria de Turismo a grade da 
programação está sujeita a alteração sem aviso prévio

    Praça Prefeito João Zelante 
Dia  Semana Horário Artista 
20/01 Sexta  17:00 Guida e convidados 
    19:30 Roberto Mariano e Banda 
21/01 Sábado 16:00 O Realejo 
    18:30 Banda Demozi Trio 
    21:00 The Jocker 
22/01 Domingo 10:00 Banda Lyra 
    13:00 Adriana e Marcelo 
    16:00 Orquestra de Violas Cantos da 

Serra 
        
27/01 Sexta  17:00 Garagem 94 
    19:30 Ednilson Ribeiro 
28/01 Sábado 16:00 Erico Franco e Banda 
    18:30 Super9 
    21:00 Camila Morais 
29/01 Domingo 10:00 Daniel Santos Duo Vou Vivendo 
    13:00 Lets Rock 
    16:00 Dança – Arabian show 
        
03/02 Sexta  17:00 Texeira 
    19:30 Toni Marcos e Marcelo 
04/02 Sábado 16:00 Matheus Camano 
    18:30 Joel e Giovan 
    21:00 Thiago Costa 
05/02 Domingo 10:00 Banda Lyra 
    13:00 Impacto Acústico 
    16:00 Banda Old Chevy 
10/02 Sexta  17:00 Industria Brasileira 
    19:30 The Rockhollics 
11/02 Sábado 16:00 Trio Dona Lina 
    18:30 Velha Arte do Samba 
    19:30 Escolha da corte do carnaval 
12/02 Domingo 10:00 Roger Acústico 
    13:00 Jazz Otone 
    16:00 Sete Galo 
        
17/02 Sexta  17:00 Jonas e Diego 
    19:30 Forró do Zé Quarque 
18/02 Sábado 16:00 Virtude Zero 
    18:30 Estado Etílico 
    21:00 Banda Pegada 
19/02 Domingo 10:00 Orquestra de Viola de Socorro 
    13:00 Adriana e Marcelo 
    16:00 Família Virgulino 

 
  

 
Praça Recanto Talismã 

Dia  Semana Horário Artista 
21/01 Sábado 10:00 Daniel Santos 
    14:00 Impacto Acústico 
22/01 Domingo 11:00 Guilherme Pereira 
    13:00 Daniela Canhoni 
    

 
  

28/01 Sábado 10:00 Abner Teclado 
    14:00 Mayara Gois 
29/01 Domingo 11:00 Bertevelo 
    13:00 Jack Bufallo 
    

 
  

04/02 Sábado 10:00 Alex e Alessandro 
    14:00 Erico Franco Acústico 
05/02 Domingo 11:00 Roger Acústico 
    13:00 Roberto Mariano 
    

 
  

11/02 Sábado 10:00 Remember 
    14:00 Henrique e João Paulo 
12/02 Domingo 11:00 Erico Franco Acústico 
    13:00 Daniela Canhoni 
    

 
  

18/02 Sábado 10:00 Abner Teclado 
    14:00 Bertevelo 
19/02 Domingo 11:00 Roger Acústico 
    13:00 Felipinho 

 

Praça Prefeito João Zelante

Praça Recanto Talismã

A Corte do Carnaval 
Serra Folia 2017 de Serra Ne-
gra foi eleita no último sábado 
(11), em noite que alegrou a 
Praça João Zelante. A coroa-
ção aconteceu sob o coman-
do da Banda Simples Fato.

O rei momo eleito foi 
José Henrique de Almeida. A 
faixa da rainha foi para Rosi-
meire Fernanda do Carmo e 
as faixas de Princesa foram 
entregues para Lucineia Efi-
gênia do Carmo (irmã da 
rainha) e Milene Souza Fava-
retto.

Segundo o Vice-Pre-
feito,  que fez parte do júri, 
ressaltou  “o nosso carnaval é 
considerado um dos melho-
res da região e muito familiar 
também. É importante lem-
brar que várias cidades vizi-

nhas cancelaram os festejos 
carnavalescos, mas nós não 
deixaremos de realizar, ainda 
que seja concretizado com 
menos recursos, onde as nos-
sas prioridades são para área 
da saúde e educação, festeja-
remos essa alegria em nosso 
município”. 

A programação com-
pleta do Carnaval Serra Folia 
2017 com informações dos 
locais e horários das atrações 
estar(á) anexada em banners 
afixados nas Praças Públicas 
da cidade e no Palácio Pri-
mavera – Praça Sesquicente-
nário, s/n, Centro, bem como 
nas páginas das redes sociais: 
Facebook Prefeitura de Ser-
ra Negra, Twitter @senegra, 
além do portal www.serrane-
gra.sp.gov.br e diário oficial.

Eleita a Corte do 
Carnaval Serra 

Folia 2017

Prefeitura realiza 
neste sábado mutirão 

contra a Dengue
A Prefeitura Municipal 

de Serra Negra por meio da se-
cretaria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica realiza no pró-
ximo sábado, 18 de fevereiro, 
das 8h às 16h, uma ação con-
tra o mosquito Aedes Aegypti 
transmissor da Dengue, Zika , 
Chikungunya e Febre Amarela. 
As atividades serão na região 
Central do município. 

Durante a ação, profis-
sionais da equipe da secreta-
ria de Saúde e da Vigilância 
Epidemiológica percorrerão as 
ruas do centro (exceto as ruas 
do comércio) para orientar os 
moradores no sentido de evi-
tar criadouros do mosquito. As 
pessoas podem deixar na cal-
çada material inservível que 
possa ser criadouros do Aedes 
Aegypti, onde caminhões da 
secretaria de Serviços Munici-
pais recolherão os objetos dei-

xados pelos moradores. 
Segundo a secretária 

de Saúde, o objetivo da área 
central neste momento é o 
carnaval e grande aumento 
da população com o turismo. 
“Nas festividades do carnaval 
há um fluxo grande de visi-
tantes na região central, ofe-
recendo um maior risco de 
proliferação, com isso é ne-
cessário mais cuidado e con-
trole”, afirma. 

O ponto de encontro 
será na Av. Coronel Estevão 
Franco de Godoy, 45, Centro 
(próximo a Rodoviária), na Far-
mácia Municipal Central. Se-
gundo a Secretaria da Saúde, 
haverá uma próxima ação no 
dia 4 de março, pós-carnaval, 
dando continuidade na região 
central e, outros mutirões se-
rão organizados nos bairros da 
cidade. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK. DATA: 06/03/2017 – 
16h00min. (PRAZO PRORROGADO). PREGÃO PRESENCIAL N. 
023/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
NECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. DATA: 
09/03/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2017. OB-
JETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA O 
PROJETO CASA DIA. DATA: 10/03/2017 – 09H30M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 025/2017. OBJETO: FORNECIMENTO DE ALI-
MENTOS NÃO PERECIVEIS PARA O PROJETO CASA DIA. DATA: 
10/03/2017 – 14H00M. 

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2017
RATIFICO o ato da Senhora Secretaria de Saúde, que dispen-
sou a licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso IV da 
Lei de Licitação n° 8.666/93, a favor da empresa Serra Negra 
Transporte Turismo Ltda EPP, para Prestação de transporte de 
pacientes para o período de 06 meses para os municípios de 
Amparo e Campinas. 14 de Fevereiro de 2017. Sidney Antonio 
Ferraresso. Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – Serra Negra Transporte Turismo Ltda EPP
OBJETO – Prestação de transporte de pacientes para o perío-
do de 06 meses para os municípios de Amparo e Campinas.
VIGENCIA: 180 dias

VALOR TOTAL: 132.900,00
BASE LEGAL: artigo 24, Inciso IV da Lei de Licitação n° 8.666/93
10 de Fevereiro de 2017. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito 
Municipal

EXTRADO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA-
DOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFOR-
MÁTICA RELATIVOS À CERCA DE INFORMAÇÕES DO BANCO 
DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS 
DE TRÂNSITO REFERENTE AO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA/
SP.
VALOR: 35.838,00
DATA: 13/02/2017

EXTRADO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E 
VIAGENS LTDA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS/ADO-
LESCENTES ACOMPANHADOS DE SEUS RESPECTIVOS RES-
PONSÁVEIS PARA A APAE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
AMPARO.
VALOR: 126.500,00
DATA: 13/02/2017

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

Portaria no 66 de 6 de fevereiro de 2017

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E:
TORNAR público o número de cargos e funções, denomina-

ção, referência e vencimentos em 31.12.2016, do pessoal estatutá-
rio, celetista, em comissão, aposentado e pensionista, e subsídio do 
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, desta Municipalidade, 
conforme tabelas constantes do Anexo I, que é parte integrante da 
presente Portaria, nos termos do art. 1o, XXVI, da Instrução Normati-
va no 2/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
6 de fevereiro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

ANEXO I
TABELA DO QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO EM 

31/12/2016

Nº de 
vagas

deNomiNação RefeRêNcia veNcimeNtos

04 Auxiliar de Serviços E 02 895,22

01 Atendente de Enfermagem E 05 895,22

08 Atendente de Puericultura E 05 895,22

01 Escriturário Auxiliar E 11 1.118,94

03 Escriturário E 11 1.118,94

02 Secretária E 12 1.169,85

04 Motorista E 12 1.169,85

02 Mecânico E 13 1.205,45

01 Encarregado de Mercado E 05 895,22

03 Encarregado de Seção E 13 1.205,45

01 Oficial Administrativo E 13 1.205,45

01 Enfermeiro E 14 1.269,03

01 Fisioterapeuta E 14 1.269,03

01 Fonoaudiólogo E 14 1.269,03

01 Psicólogo E 14 1.269,03

04 Médico E 14 1.269,03

09 Dentista E 14 1.269,03

01 Lançador E 15 1.668,28

01 Fiscal de Rendas E 16 2.077,74

02 Contador E 17 2.440,50

01 Arquiteto E 18 3.301,01

02 Engenheiro E 18 3.301,01

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL EM COMISSÃO EM 
31/12/2016
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Nº de 
vagas

deNomiNação RefeRêNcia veNcimeNtos

05 Assessor de Secretaria C 12 2.349,82

05 Assessor I C 15 3.336,69

05 Assessor II C 10 1.786,24

12 Assessor III C 07 1.269,03

01 Assessor de Imprensa C 14 2.736,09

17 Assistente de Diretoria C 02 895,22

01 Chefe do CPD C 15 3.336,69

01 Diretor de Recursos Humanos C 13 2.535,49

01 Diretor Tesoureiro C 13 2.535,49

01 Diretor da Fazenda C 13 2.535,49

01 Diretor de Obras C 13 2.535,49

06 Diretor de Divisão C 13 2.535,49

01 Diretor de Divisão de Serviços 
Municipais

C 13 2.535,49

01 Diretor de Divisão de Projetos 
e Posturas

C 13 2.535,49

01 Diretor de Divisão 
Administração e Finanças

C 13 2.535,49

01 Coordenador da Defesa Civil C 10 1.818,34

10 Chefe de Divisão C 12 2.349,82

01 Chefe da Guarda Municipal C 14 2.736,09

01 Coordenador de Finanças e 
Orçamento

C 14 2.736,09

07 Assessor de Cultura, Turismo 
e Lazer

C 07 1.269,03

01 Chefe de Almoxarifado C 11 2.077,72

10 Supervisor de Serviços 
Municipais

C 10 1.818,34

20 Diretor de Escola QPM 63 2.580,77

03 Vice-Diretor de Escola QPM 56 2.246,71

04 Coordenador Pedagógico QPM 63 2.580,77

02 Supervisor de Ensino QPM 66 2.738,73

01 Encarregado da Merenda 
Escolar

QPM 56 2.246,71

01 Diretor de Transporte Escolar QPM 63 2.580,77

02 Assessor Pedagógico e 
Administrativo

QPM 66 2.738,73

01 Diretor de Plano de Carreira 
do Magistério

QPM 63 2.580,77

20 Secretário de Escola QPM 26 1.240,34

01 Coordenador Jurídico C 16 5.173,50

01 Chefe de Gabinete S 01 6.741,88

12 Secretários Municipais S 01 6.741,88

TABELA DO QUADRO DE PESSOAL CELETISTA EM 31/12/2016

Nº de 
vagas

deNomiNação RefeRêNcia veNcimeNtos

58 Agente Comunitário de Saúde E 01 895,22

03 Agente de Controle às 
Endemias

E 01 895,222

03 Agente de Fiscalização de 
Posturas

E 15 1.668,28

03 Agente de Fiscalização 
Tributária

E 15 1.668,28

02 Ajudante de Padaria E 01 895,22

01 Analista de Sistema E 16 2.077,74

13 Assistente Social E 16 2.077,74

180 Atendente de Puericultura E 01 895,22

10 Auxiliar de Odontologia E 07 974,02

09 Auxiliar Administrativo E 11 1.118,94

02 Auxiliar de Agrimensura E 06 895,22

02 Auxiliar de Almoxarifado E 05 895,22

01 Auxiliar de Biblioteca E 11 1.118,94

06 Auxiliar de Enfermagem E 06 895,22

09 Auxiliar de Farmácia E 05 895,22

02 Auxiliar de Mecânica E 07 974,02

13 Auxiliar de Serviços E 01 895,22

01 Bibliotecário E 15 1.668,28

15 Bombeiro Civil Municipal BC 01 963,42

02 Borracheiro E 07 974,02

02 Carpinteiro E 07 974,02

16 Coletor de Lixo E 03 895,22

01 Contador E 16 2.077,74

02 Coveiro E 01 895,22

02 Dentista E 18 3.301,01

05 Dentista PSF E 20 5.173,50

08 Digitador E 07 974,02

01 Eletricista de autos E 11 1.118,94

03 Eletricista E 11 1.118,94

05 Encanador E 10 1.080,83

05 Enfermeiro PSF E 19 4.069,04

13 Enfermeiro E 16 2.077,74

01 Engenheiro Agrônomo E 18 3.301,01

01 Engenheiro Ambiental E 18 3.301,01

02 Engenheiro Civil E 18 3.301,01

06 Escriturário E 11 1.118,94

07 Farmacêutico E 17 2.440,50

22 Faxineira E 01 895,22

100 Faxineira e Serviços Diversos QPM 9 885,81

11 Fiscal E 10 1.080,82



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017 - Ano VIII - n.º 526
05

05 Fisioterapeuta E 16 2.077,74

03 Fonoaudiólogo E 16 2.077,74

01 Fonoaudiólogo E 17 2.440,50

02 Funileiro / Pintor E 07 974,02

31 Gari E 01 895,22

02 Guarda Mun. 1ª Classe GM 03 1.107,93

04 Guarda Mun. 2ª Classe GM 04 1.059,74

32 Guarda Mun. 3ª Classe GM 05 963,42

01 Inspetor GM 01 1.202,21

10 Jardineiro E 02 895,22

04 Lavador / Lubrificador E 07 974,02

01 Marceneiro E 07 974,02

03 Mecânico E 13 1.205,45

03 Médico PSF 40h E 21 9.155,29

07 Médico Clínico Geral E 18 3.301,01

01 Médico Dermatologista E 18 3.301,01

02 Médico ginecologista / obstetra E 18 3.301,01

01 Médico Neurologista E 18 3.301,01

01 Médico Oftalmologista E 18 3.301,01

01 Médico Ortopedista E 18 3.301,01

04 Médico Pediatra E 18 3.301,01

01 Médico Psiquiatra E 18 3.301,01

02 Médico Veterinário E 18 3.301,01

120 Merendeira e/ou agente de 
serviço escolar E 01 895,22

50 Motorista E 12 1.169,85

16 Motorista de Ambulância E 12 1.169,85

04 Nutricionista E 15 1.668,28

01 Operador de Limpa Fossa E 15 1.668,28

04 Operador de Máquina Agrícola E 15 1.668,28

02 Operador de Máquina de 
Esteira E 15 1.668,28

03 Operador de Máquina 
Motoniveladora E 15 1.668,28

05 Operador de Máquina Pá 
Carregadeira E 15 1.668,28

03 Operador de Máquina 
Retroescavadeira E 15 1.668,28

04 Padeiro E 12 1.169,85

10 Pedreiro E 10 1.080,83

06 Pintor E 07 974,02

03 Procuradores Judiciais E 17 2.440,50

09 Professor de Educação Física E 15 1.668,28

150 Professor Titular de Ensino 
Infantil QPM 16 1.017,52

50 Professor Tit. Ensino 
Fundamental e Especial QPM 29 1.316,26

05 Professor Especialista de 
Informática QPM 35 1.482,32

02 Professor Especialista de 
Música QPM 35 1.482,32

02 Professor Especialista de 
Língua Inglesa QPM 35 1.482,32

03 Professor Especialista em 
Educação Física QPM 35 1.482,32

04 Psicólogo E 16 2.077,74

11 Psicólogo E 17 2.440,50

01 Psicopedagogo QPM 62 2.530,16

13 Recepcionista E 04 895,22

01 Salva Vidas E 06 895,22

08 Secretária E 15 1.668,28

01 Serralheiro / Soldador E 10 1.080,83

45 Serviços Diversos E 01 895,22

62 Servidor Braçal E 01 895,22

01 Sub-inspetor GM 02 1.155,95

01 Técnico de Agropecuária E 15 1.668,28

14 Técnico de Enfermagem E 14 1.355,94

01 Técnico de Esportes E 09 1.029,97

01 Técnico de Segurança do 
Trabalho E 15 1.668,28

01 Telefonista E 10 1.080,83

03 Terapeuta Ocupacional 20h E 16 2.077,74

02 Terapeuta Ocupacional 30h QPM 57 2.291,64

01 Topógrafo E 16 2.077,74

10 Vigia E 01 895,22
  TABELA DO QUADRO DE PESSOAL APOSENTADO (INATIVO) E PEN-
SIONISTA,

USADA SOMENTE PARA EFEITO DE BASE DE CÁLCULO EM 
31/12/2016

deNomiNação RefeRêNcia veNcimeNtos

Jardineiro 02 895,22

Merendeira 05 895,22

Fiscal de Hidrômetro 05 895,22

Porteiro/Zelador 05 895,22

Encarregado do Mercado e Feiras 05 895,22

Salva Vidas 06 895,22

Professor 08 1.017,23

Administrador/Tratador 09 982,04
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Pedreiro 10 1.080,83

Tratador de Água 10 1.080,83

Enc. Parques e Jardins 11 1.118,94

Auxiliar de Biblioteca 11 1.118,94

Escrituraria Auxiliar 11 1.118,94

Escrituraria SAE 11 1.118,94

Auxiliar Administrativo 11 1.118,94

Motorista 12 1.169,83

Almoxarife 13 1.205,45

Encarregado de Rede de Água 13 1.205,45

Oficial Administrativo 13 1.205,45

Tratorista 15 1.668,28

Encarregado de Obras 15 1.668,28

Topógrafo 16 2.077,73

Auxiliar Técnico 16 2.077,73

Tesoureiro 17 2.535,47

Diretor Tributário 17 2.535,47

Diretor da Fazenda 17 2.535,47

Diretor de Finanças 17 2.535,47

Diretor Administrativo 17 2.535,47

Pensionista 00 895,22

SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNI-
CIPAL

EM 31/12/2016

deNomiNação veNcimeNtos

Prefeito Municipal 13.500,00

Vice-Prefeito Municipal 6.000,00

Decreto no 4.599 de 3 de fevereiro de 2017

(Regulamenta a Lei no 3.992, de 31 de janeiro de 2017, que 
concede ajuda de custo aos estudantes que cursarem Universidades, 
Faculdades e Escolas Técnicas)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atri-
buições legais, e com base na Lei Municipal no 3.992, de 31 de janei-
ro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o A concessão da ajuda de custo de que trata a Lei no 
3.992, de 31 de janeiro de 2017, para o exercício de 2017, a ser repas-
sada ao estudante, corresponderá a 100% (cem por cento) da tabela 
do artigo 4o, com a observância das normas e condições estatuídas 
no presente Decreto.

Art. 2o O auxílio transporte será concedido a estudantes do-

miciliados no Município, regularmente matriculados em cursos de 
nível superior e escolas técnicas profissionalizantes localizadas em 
outros Municípios.

Art. 3o Os interessados deverão apresentar os seguintes docu-
mentos no Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura para cadastramento, a saber:

Ficha Cadastral do Estudante;

Cópia simples do comprovante de residência e domicílio no 
Município de Serra Negra;

Cópia simples do documento de identidade;
Cópia simples do CPF;
Cópia simples do título de eleitor;
Termo de compromisso e responsabilidade;
Atestado de matrícula relativo ao curso que frequentar; 
Contrato do transporte; e
Número da conta corrente e agência no nome do beneficiado.

§ 1o Os estudantes que já possuem cadastro junto a Prefeitura 
Municipal devem entregar o comprovante de matrícula, comprovan-
te de endereço e o requerimento com os dados atualizados.

§ 2o O prazo para entrega da documentação no Setor de 
Transportes, será:

a) 1o semestre – até o dia 24 de fevereiro de 2017; e
b) 2o semestre – de 19 de junho de 2017 a 14 de julho de 2017.
§ 3o Mensalmente, até o 5o (quinto) dia útil os beneficiários 

da ajuda de custo deverão entregar os documentos abaixo no Setor 
de Transportes, relativos ao mês imediatamente anterior:

a) Comprovante de pagamento da unidade escolar, autentica-
do mecanicamente e na falta deste, o boletim de frequência; e

b) Nota Fiscal de pagamento pela prestação de serviço, emiti-
do pelo proprietário de ônibus e/ou van, constando origem e destino 
e placas do veículo, não sendo aceitos recibos e outros tipos de com-
provantes de pagamento.

§ 4o O não atendimento, pelo beneficiário, das exigências 
contidas nos parágrafos 2o e 3o, deste artigo implicará na perda do 
direito de receber o reembolso do respectivo mês, não se efetuando, 
em hipótese alguma, o pagamento com efeito retroativo.

§ 5o A documentação será recebida das mãos do beneficiário, 
não se aceitando intermediários, podendo o funcionário do Setor de 
Transporte exigir documentação adicional àquela já solicitada.

§ 6o Em caso de interrupção ou término do curso, compete 
ao estudante comunicar o Setor de Transportes.

§ 7o Os meses de janeiro e julho não serão objetos de ajuda 
de custo, em decorrência das férias escolares.

§ 8o No mês de dezembro, será concedida a ajuda proporcio-
nal referente a quinze dias.

§ 9o O estudante que usar de dolo ou má fé, ou fornecer in-
formações falsas, se devidamente comprovado, perderá o direito a 
ajuda de custo e estará sujeito as sanções da lei, inclusive eventuais 
devoluções do valor recebido.

§ 10. Não será concedida a ajuda de custo para:
a) alunos que já sejam graduados em curso universitário ou 

técnico; 
b) alunos cursando pós-graduação, especialização ou estágio; 

e
c) alunos em dependência, nos dias das respectivas aulas.
Art. 4o A ajuda de custo será efetivada através de reembolso 

ao estudante beneficiário em conta própria, junto a Caixa Econômica 
Federal, até o dia 20 do mês subsequente, ficando o valor do bene-
fício mensal de cada interessado limitado conforme tabela abaixo:

I – Amparo   R$ 166,00
II – Pedreira   R$ 171,00
III – Socorro   R$ 182,00
IV – Bragança Paulista   R$ 284,00
V – Campinas   R$ 397,00
VI – Itatiba   R$ 301,00
VII – Jaguariúna   R$ 227,00
VIII – Mogi Guaçu   R$ 284,00
IX – Espírito Santo do Pinhal  R$ 307,00
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo

X – Monte Alegre do Sul  R$ 159,00
XI – Itapira   R$ 162,00

§ 1o O valor da ajuda de custo mensal não poderá exceder 
o valor da respectiva despesa realizada pelo estudante no mês e o 
valor limite estipulado no artigo 4o deste Decreto.

§ 2o Deverá o Diretor responsável pelo Setor de Transportes 
encaminhar, até o 10o dia útil de cada mês, ao Setor de Contabilida-
de, relação dos estudantes que fazem jus a ajuda de custo, separadas 
por cidade de destino, contendo nome, número do documento de 
identidade e valor da ajuda.  

Art. 5o Na hipótese do transporte ser realizado através de ve-
ículo próprio ou da família, o valor da ajuda de custo será de 100% 
(cem por cento) do estabelecido na tabela constante do artigo 4o do 
presente Decreto, devendo ser apresentado pelo estudante cópia do 
certificado de propriedade do veículo e declaração de sua utilização 
para tal finalidade, bem como cupons fiscais de abastecimento de 

combustíveis no Município de Serra Negra.
Parágrafo único – Os veículos de que trata o caput do artigo 5o 

devem estar licenciados no Município de Serra Negra.
Art. 6o O valor total das despesas com a execução do presente 

não poderá exceder o limite da dotação orçamentária.
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8o Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 3 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 -

Modalidade - Pregão n. º 001/2017

Contratante – Serprev – Serviço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de Serra Negra.   

Contratada –  Comercial João Afonso Ltda.

Objeto – Fornecimento  cestas básicas para serem doadas aos 
aposentados, pensionistas do Serprev.

Valor – R$ 180.180,00

Dotação Orçamentária – 3390.0000 09272 00312 030.

Vigência - 12 (meses) meses.

Visto Departamento jurídico - Dr. Rodrigo Herrerias Anezini 
-  OAB/SP 290.862

Data da assinatura – 07 de fevereiro de 2017

CONVOCAÇÃO
A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra 

Negra vem a público convocar ELISANGELA FERREIRA 
PELEGRINI, RG nº 24.663.332-3, aprovada no Concurso 
Público de Edital nº 02/2015,  para o cargo de Professor 
de Ensino Infantil, para no prazo de 2 (dois) dias úteis 
comparecer ao Depto de Recursos Humanos, situado à 
Praça John F. Kennedy, s/nº, centro em Serra Negra, para 
apresentação da documentação necessária ao provimen-
to no respectivo cargo. O não comparecimento no prazo 
determinado implicará na perda automática da vaga do 
Concurso Público.

Serra Negra, 16 de fevereiro de 2017.

JAMES AP. DE GODOI
- depto de RecuRsos humaNos –

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

Aos seis dias do mês de 
fevereiro, do ano de dois mil e 
dezessete, às 19h30min, a Câ-
mara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede loca-
lizada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 01ª Sessão 

Ordinária, da 01ª Sessão Le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio 
Osti, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão 
e solicitou para que adentras-
se no Plenário o Exmo. Sr. 
Prefeito de Serra Negra, Dr. 
Sidney Antonio Ferraresso, 
para que tomasse o seu as-

sento junto à Mesa Diretora. 
Em seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente, vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, convi-
dou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. Logo 
após foram executados o 
Hino Nacional e o Hino Oficial 
de Serra Negra. Em continui-
dade, o Exmo. Sr. Presidente 
concedeu o uso da palavra ao 
Exmo. Sr. Dr. Sidney Antonio 
Ferraresso, Prefeito da Estân-
cia Hidromineral de Serra Ne-
gra. Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foram lidas, 
discutidas, votadas e aprova-
das, por unanimidade (10 vo-
tos), as seguintes atas: 1) ter-
mo da sessão solene de posse 
dos vereadores, Prefeito e Vi-
ce-Prefeito, instalação da 17ª 

Legislatura e eleição da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra/
SP, realizada em 01 de janeiro 
de 2017; 2) ata da 1ª sessão 
extraordinária, da 01ª sessão 
legislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 09 de janeiro de 
2017; 3) ata da 2ª sessão ex-
traordinária, da 01ª sessão le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 09 de janeiro de 
2017; 4) ata da 3ª sessão ex-
traordinária, da 01ª sessão le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 30 de janeiro de 
2017 e; 5) ata da 4ª sessão ex-
traordinária, da 01ª sessão le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 30 de janeiro de 
2017. Para constar, ficam abai-
xo transcritos os resumos das 
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referidas atas, cuja leitura foi 
proferida durante a presente 
sessão ordinária: RESUMO 
DO TERMO DA SESSÃO SOLE-
NE DE POSSE DOS VEREADO-
RES, PREFEITO E VICE-PRE-
FEITO, INSTALAÇÃO DA 17ª 
LEGISLATURA E ELEIÇÃO DA 
MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA, REALIZADA NO DIA 1º 
DE JANEIRO DE 2017. Ao pri-
meiro dia do mês de janeiro 
do ano de dois mil e dezesse-
te, às 17h00min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP re-
alizou, no Auditório “Mário 
Covas Júnior” - Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador mais 
votado, senhor Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, confor-
me preceitua o artigo 11, do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
sua Sessão Solene de Posse 
dos Vereadores, Prefeito e Vi-
ce-Prefeito, instalação da 17ª 
Legislatura e Eleição da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal 
de Serra Negra, para o biênio 
2017/2018. Primeiramente 
prestaram compromisso e to-
maram posse todos os onze 
vereadores eleitos em 02 de 
outubro de 2016 e diploma-
dos no dia 16 de dezembro de 
2016. Após, prestaram com-
promisso e tomaram posse o 
senhor Prefeito e Vice-Prefei-
to, eleitos em 02 de outubro 
de 2016 e diplomados no dia 
16 de dezembro de 2016. Em 
seguida, todos os eleitos dis-
cursaram. Após as formalida-
des legais e regimentais, pas-
sou-se à eleição da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal 
de Serra Negra, para o biênio 
2017/2018, sendo apresenta-
das 02 (duas) Chapas. Reali-
zada a votação nominal, ficou 
assim consignado: Vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa: 
“Chapa 01”; Vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca: 
“Chapa 01”; Vereador José 
Aparecido Orlandi: “Chapa 
01”; Vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro: “Chapa 02”; 
Vereador Leonel Franco Ata-
názio: “Chapa 01”; Vereadora 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri: “Chapa 01”; Verea-

dor Paulo Sérgio Osti: “Chapa 
01”; Vereador Renato Pinto 
Giachetto: “Chapa 01”; Verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti: 
“Chapa 01”; Vereador Rober-
to Sebastião de Almeida: 
“Chapa 02”; Vereador Wagner 
da Silva Del Buono: “Chapa 
01”. Desta forma, o Excelen-
tíssimo Senhor Presidente de-
clarou vencedora a “Chapa 
01”, com nove votos a dois 
(09x02). Após as confirma-
ções e procedimentos neces-
sários, ficou assim composta 
a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra para 
o biênio 2017-2018: PRESI-
DENTE: FELIPE AMADEU PIN-
TO DA FONSECA – DEM; 1ª 
VICE-PRESIDENTE: MARIA 
RITA MENEGATTI PINTON 
TOMALERI – DEM; 2º VICE-
-PRESIDENTE: EDUARDO 
APARECIDO BARBOSA – 
PMDB; 1º SECRETÁRIO: RI-
CARDO FAVERO FIORAVANTI 
– PDT e 2º SECRETÁRIO: LEO-
NEL FRANCO ATANÁZIO – 
PTdoB. Em seguida o Exce-
lentíssimo Senhor Presidente 
realizou os procedimentos fi-
nais, sendo encerrada a ses-
são solene de posse. RESU-
MO DA ATA DA PRIMEIRA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 2017. Aos 09/01/2017, às 
18h35min, a Câmara Munici-
pal de Serra Negra/SP reali-
zou sua primeira Sessão Ex-
traordinária do ano de 2017, 
com a ausência da vereadora 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, pas-
sou-se imediatamente à OR-
DEM DO DIA: ocasião em que 
foi aprovado, por unanimida-
de, em primeira discussão e 
votação, o projeto de lei nº 
01/2017, sendo em seguida 
encerrada a sessão. RESUMO 
DA ATA DA SEGUNDA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 2017. 
Aos 09/01/2017, às 19h28min, 
a Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP realizou sua segun-
da Sessão Extraordinária do 
ano de 2017, com a ausência 
da vereadora Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri. Ha-
vendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Em 

se tratando de sessão extraor-
dinária, passou-se imediata-
mente à ORDEM DO DIA: oca-
sião em que foi aprovado, por 
unanimidade, em segunda 
discussão e votação, o projeto 
de lei nº 01/2017, sendo em 
seguida encerrada a sessão. 
RESUMO DA ATA DA TERCEI-
RA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA DE 2017. Aos 31/01/2017, 
às 15h09min, a Câmara Muni-
cipal de Serra Negra/SP reali-
zou sua terceira Sessão Extra-
ordinária do ano de 2017, 
com a ausência do vereador 
Leonel Franco Atanázio. Ha-
vendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Em 
se tratando de sessão extraor-
dinária, passou-se imediata-
mente à ORDEM DO DIA: oca-
sião em que foram aprovados, 
por unanimidade, em primei-
ra discussão e votação, os 
projetos de leis nºs 02, 03, 04, 
05, 06/2017 e o projeto de lei 
complementar nº 01/2017. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usou da palavra o vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
sendo em seguida encerrada 
a sessão. RESUMO DA ATA DA 
QUARTA SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA DE 2017. Aos 
31/01/2017, às 16h21min, a 
Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP realizou sua quarta 
Sessão Extraordinária do ano 
de 2017, com a ausência do 
vereador Leonel Franco Ata-
názio. Havendo número regi-
mental, o Exmo. Sr. Presiden-
te declarou aberta a presente 
sessão. Em se tratando de 
sessão extraordinária, pas-
sou-se imediatamente à OR-
DEM DO DIA: ocasião em que 
foram aprovados, por unani-
midade, em segunda discus-
são e votação, os projetos de 
leis nºs 02, 03, 04, 05, 06/2017 
e o projeto de lei complemen-
tar nº 01/2017. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da palavra 
os vereadores Roberto Sebas-
tião de Almeida, Leandro Gia-
notti Pinheiro e Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, sendo 
em seguida encerrada a ses-
são. Após, o Exmo. Sr. Presi-
dente suspendeu a sessão 
para que todos os vereadores 
pudessem se reunir com a re-
presentante da Empresa Vivo. 
Retomados os trabalhos, pas-

sou-se ao EXPEDIENTE DO 
PODER EXECUTIVO MUNICI-
PAL: - Ofício nº 428/2016, em 
resposta ao requerimento nº 
640/2016, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Bar-
bosa, informando que a pas-
sarela que liga a Avenida Juca 
Preto, altura do nº 460, à Rua 
Coronel Estevão Franco de 
Godoy, altura do número 632, 
trata-se de área particular. - 
Ofício nº 434/2016, em res-
posta ao requerimento nº 
575/2016, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, apre-
sentando as informações soli-
citadas com relação ao 
Cemitério “Jardim da Sauda-
de”. - Ofício nº 435/2016, em 
resposta ao requerimento nº 
650/2016, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, apre-
sentando as informações soli-
citadas com relação à 
tubulação de águas pluviais 
localizada no imóvel da Famí-
lia Mainente. - Ofício nº 
438/2016, em resposta ao re-
querimento nº 639/2016, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, apresentan-
do as informações solicitadas 
com relação ao atendimento 
realizado no Centro de Aten-
ção Psicossocial de Serra Ne-
gra/SP. - Ofício nº 439/2016, 
em resposta aos requerimen-
tos nºs 652, 653, 654, 655, 656 
e 657/2016, todos de autoria 
do vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, informando que 
as Ruas 01, 02, 03, 04, 05 e 06 
do Loteamento que vem sen-
do formado entre as Ruas Ge-
rônimo Dias, Paulo Pimentel 
Mangeon e Armínio Silotto, 
tratam-se de vias particulares 
até o momento, tendo em vis-
ta que as obras de infraestru-
tura no local ainda não foram 
concluídas pelo loteador do 
empreendimento. - Ofício nº 
440/2016, em resposta ao re-
querimento nº 641/2016, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, infor-
mando que o Poder Executivo 
do Município de Serra Negra 
efetuou a proposta voluntária 
junto ao SICONV, sob nº 
038767/2016, para a implanta-
ção no Município do projeto 
“Vila do Esporte”, do Ministé-
rio do Esporte. - Ofício nº 
441/2016, em resposta ao re-
querimento nº 442/2016, de 
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autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, infor-
mando que foi solicitado à Di-
visão de Trânsito e a Guarda 
Civil Municipal para que seja 
verificada as providências a 
serem adotadas para, se o 
caso, auxiliar na fluidez do 
trânsito no cruzamento da 
Avenida Juca Preto com a 
Rua Juca Cintra, Serra Negra/
SP. - Ofício nº 442/2016, em 
resposta ao requerimento nº 
665/2016, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
informando que no dia 08 de 
dezembro de 2016 foram ser-
vidas normalmente as refei-
ções no CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial. Escla-
rece que, em função do vere-
ador Ricardo Favero Fioravan-
ti, ao que parece, estar 
recebendo informações que 
não procedem em relação ao 
CAPS, é feito o convite para 
conhecer o serviço e verificar 
pessoalmente as propostas 
de tratamento oferecidas aos 
pacientes, assim como a 
equipe de profissionais. - Ofí-
cio nº 443/2016, em resposta 
ao requerimento nº 683/2016, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, infor-
mando que a via que se inicia 
entre os números 1527/1855 
da Avenida João Gerosa, tra-
ta-se de uma via particular. - 
Ofício nº 446/2016, em res-
posta ao requerimento nº 
685/2016, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Bar-
bosa, encaminhando as infor-
mações solicitadas com 
relação ao Projeto Lar Feliz. - 
Ofício nº 004/2017, encami-
nhando, para ciência, cópia 
do Termo de Convênio cele-
brado entre o Município de 
Serra Negra e a Associação 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital San-
ta Rosa de Lima, que tem por 
objeto o repasse de subven-
ção, visando o aperfeiçoa-
mento das ações e serviços 
de saúde do SUS/SP, autoriza-
do pela Lei Municipal nº 
3973/2016. Encaminha junta-
mente, cópia do Plano de Tra-
balho, das ações a serem rea-
lizadas pela mencionada 
Associação, durante o exercí-
cio de 2017. - Ofício nº 
023/2017, em resposta ao re-
querimento nº 682/2016, de 

autoria dos vereadores Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti, encami-
nhando as informações sobre 
a pavimentação asfáltica da 
Rua Projetada, situada no Lo-
teamento Jardim Placidolân-
dia, Serra Negra/SP, esclare-
cendo que a referida obra é 
objeto de convênio firmado 
entre a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra e a Secretaria 
de Turismo do Estado de São 
Paulo, que prevê o repasse fi-
nanceiro em três parcelas, de 
modo que já foram liberadas 
duas parcelas, cujos valores 
foram utilizados em recape 
de diversas ruas. A Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
aguarda a liberação da tercei-
ra e última parcela do referi-
do convênio, que depende 
exclusivamente de trâmites 
administrativos do Estado, 
para continuidade das obras 
de pavimentação asfáltica. 
Por fim, esclarece que a Se-
cretaria Municipal de Serviços 
vem executando reparos e a 
conservação da Rua Projeta-
da com frequência, no intuito 
de diminuir ao máximo os 
transtornos aos moradores 
que transitam por aquela via. 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício nº 2723/2016-GP/GAB/
GESTÃO/DGI – da Presidência 
da República – Gabinete Pes-
soal do Presidente da Repú-
blica, em resposta ao requeri-
mento de informações de nº 
643/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, no seguinte sentido: Acu-
samos o recebimento do 
ofício nº 1821/2015, dirigido 
ao Exmo. Sr. Presidente da 
República, pelo qual encami-
nha requerimento nº 
643/2016, solicitando 03 (três) 
ambulâncias para o Municí-
pio de Serra Negra/SP, sendo 
01 (uma) preparada para ca-
deirantes. Pela natureza do 
assunto, informamos que o 
referido documento foi enca-
minhado ao Ministério da 
Saúde, por meio do ofício nº 
2721/2016-GP/GAB/GESTÃO/
DGI. Caso haja interesse em 
acompanhar seu expediente, 
poderá contatar diretamente 
o órgão indicado, conforme 
segue: Ministério da Saúde – 
Esplanada dos Ministérios, 
Bloco G, 5º andar, CEP: 70058-

900, Brasília/DF; telefone: (61) 
3315-2392. - Ofício nº 
0022/2017 – Do Deputado Es-
tadual Edmir Chedid, em res-
posta ao requerimento do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, encaminhando res-
posta ao pedido de visita de 
uma carreta do Programa Mu-
lheres de Peito, para realiza-
ção de exames de mamogra-
fia no Município de Serra 
Negra. - Ofício da Empresa 
RCE – Renascer Construções 
Elétricas, em resposta à indi-
cação nº 567/2016, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, informando que a 
Empresa Renascer Constru-
ções Elétricas mantem com a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra/SP, o contrato nº 
20/2014 para prestação de 
serviços, cujo objeto do refe-
rido contrato é a manutenção 
do efetivo de iluminação pú-
blica existentes em postes da 
CPFL – Companhia Paulista 
de Força e Luz, de modo que 
a Empresa Renascer atende 
rigorosamente todas as recla-
mações feitas pela popula-
ção, através do telefone 0800-
778-0109, dentro dos prazos 
estipulados em contrato. Des-
ta forma, a solicitação apre-
sentada através da indicação 
nº 567/2016, de serem troca-
das as lâmpadas queimadas 
em toda a extensão da Rua 
Roberto Cazotto, Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra, foi atendida com su-
cesso. - Convite da Câmara 
Municipal de Lindoia/SP, con-
vidando para a Sessão Solene 
que será realizada no dia 21 
de dezembro de 2016, às 
19:00 horas, no Centro Educa-
cional de Lindoia, situado na 
Rua Coronel Estevam Franco, 
262, Centro, Lindoia/SP, oca-
sião em que serão outorga-
dos Títulos de “Cidadão Lin-
doiano” e Medalhas de Mérito 
Coronel Estevam Franco de 
Godoy a diversas personalida-
des. - Da Câmara Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos/SP, 
encaminhando cópia da Mo-
ção nº 213/2016, de autoria 
dos vereadores Roberto Antu-
nes de Souza, Marcos Antônio 
Castello e Antônio Carlos Al-
ves Correia, apresentando 
Moção de Aplausos para com 
o senhor Magno Malta PR/ES 

pelo brilhante e eloquente 
discurso realizado na tribuna 
do Senado Federal, em 16 de 
novembro de 2016, ocasião 
em que apresentou diversas 
críticas contundentes ao fato 
de muitos membros do Poder 
Judiciário receberem super-
salários, em desobediência 
ao teto constitucional estabe-
lecido pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003. - Ofício 
CCA nº 6729/2016 – do Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo – Cartório do Corpo 
de Auditores, encaminhando 
cópia da decisão deliberada 
pelo Tribunal de Contas de 
São Paulo, referente aos autos 
do processo TC-
001403/003/11, que negou 
provimento ao recurso ordi-
nário apresentado pelo Ex-
-Prefeito de Serra Negra, Dr. 
Paulo Roberto Della Guardia 
Scachetti, mantendo-se inte-
gralmente a decisão que jul-
gou irregulares a licitação 
(convite nº 03/07), o contrato 
e o termo aditivo, assim como 
a despesa decorrente do con-
trato celebrado entre a Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
e a Empresa Flash Iluminação 
e Sonorização Ltda-ME., no 
exercício de 2007. - Ofício nº 
CT 01-0664/2016 da Empresa 
Telefônica, em resposta ao re-
querimento nº 524/2016, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta informações referentes à 
má qualidade do sinal da tele-
fonia móvel da Empresa Vivo 
no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP, escla-
recendo a Empresa Telefôni-
ca que o Município de Serra 
Negra possui cobertura do si-
nal celular feita por quatro si-
tes nas tecnologias 2G e 3G, 
que atendem o Município. Es-
clarece que no mês de 
abril/2016 foi ampliada a ca-
pacidade de um site no Muni-
cípio. O planejamento para 
novos sites para cobertura de 
sinal celular (implantação de 
torre-equipamento de trans-
missão/comutação e outros) 
está em fase de estudos de 
viabilidade, mas que, todavia, 
não consta no projeto o aten-
dimento com serviço móvel 
no Município. - Ofício nº CT 
01-0657/2016 da Empresa Te-
lefônica, em resposta à indi-
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cação nº 489/2016, de autoria 
do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicitou a ado-
ção dos procedimentos e ins-
talações necessárias para 
disponibilizar o sinal de inter-
net para todo o Bairro das Ta-
baranas, Serra Negra/SP, es-
clarecendo a Telefônica que 
vem realizado grandes esfor-
ços e investimentos visando 
disponibilizar novos produtos 
e serviços a todos os seus 
clientes, atendendo ao regu-
lamento vigente. Esclarece 
por fim, que o pedido feito 
pelo vereador atualmente 
não se encontra no contrato 
de concessão expedido pela 
ANATEL, de modo que, no 
momento, não há previsão 
para atendimento com o Vivo 
Internet Fixa (Speedy) no 
Bairro das Tabaranas e Froes, 
Serra Negra/SP. - Ofício nº 
1139/2016/P da CETESB – 
Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo, em respos-
ta ao requerimento nº 
598/2016, de autoria do verea-
dor Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, apresentando as in-
formações pertinentes acerca 
do despejo de terra durante 
as obras realizadas em torno 
da Rodovia Engenheiro Geral-
do Mantovani – SP 360, entre 
os Municípios de Serra Negra 
e Amparo, em frente à Igreja 
na propriedade da Família 
Dib, apresentada através da 
Informação Técnica nº 
172/16/CGG, elaborada pela 
Agência Ambiental de Mogi 
Guaçu, da Diretoria de Con-
trole de Licenciamento Am-
biental, no sentido de que 
trata-se de intervenção cau-
sada por obras de alargamen-
to do leito da rodovia, que 
não necessitam de licencia-
mento ambiental, conforme 
disposto no artigo 1º, inciso 
XI, da Resolução SMA nº 81, 
de 01/12/1998, uma vez que 
não foram identificados indí-
cios de supressão de vegeta-
ção nativa ou intervenções 
em áreas de preservação per-
manente, que necessitam de 
autorização por parte da CE-
TESB. Desta forma, recomen-
da-se que sejam realizadas 
tratativas junto ao DER – Re-
gional de Campinas para a re-
tirada do material do local. - 

Balancete Financeiro da 
Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra/SP, refe-
rente ao mês de novembro de 
2016. - Balancete Financeiro 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra/SP, refe-
rente ao mês de dezembro de 
2016. - Ofício nº 002/2017 do 
SERPREV – Serviço de Previ-
dência Social dos Funcioná-
rios Municipais de Serra Ne-
gra, encaminhando para 
apreciação, nos termos do 
inciso X, do artigo 33, da Lei 
Municipal nº 2612/2001, os 
Balancetes de Despesa e Re-
ceita, juntamente com os bo-
letins de Caixa do FRAP (Fun-
do de Reservas de 
Aposentadorias e Pensões) e 
FAS (Fundo de Assistência à 
Saúde), referente ao mês de 
novembro de 2016. - Ofício nº 
357/2016/SEI/SUE-ANATEL, 
em resposta ao requerimento 
nº 642/2016, de autoria do ve-
reador Demétrius Ítalo Fran-
chi, encaminhando as infor-
mações referentes às quais 
medidas e procedimentos a 
ANATEL vem adotando com 
relação à má qualidade dos 
serviços de telefonia móvel 
prestados pelas operadoras 
no Município de Serra Negra/
SP, considerando a dificulda-
de atualmente encontrada 
pelos usuários que não estão 
conseguindo completar e rea-
lizar ligações, como também 
por não funcionar o sinal da 
internet “3G” em vários pon-
tos da cidade e quando há 
muitas pessoas utilizando 
esse serviço, que deve ser efi-
caz e contínuo, esclarecendo 
que tipo de fiscalização é rea-
lizada pela ANATEL com rela-
ção aos problemas acima ci-
tados, para que sejam 
melhorados os serviços de 
telefonia móvel prestados pe-
las operadoras, bem como se 
há, e qual a quantidade, de 
reclamações de usuários 
apresentadas com relação à 
má qualidade dos serviços 
prestados pelas operadoras 
de telefonia móvel no Municí-
pio de Serra Negra/SP. - Ofício 
GS nº 177/2017 – SISRAD nº 
222070/2016, do Secretário de 
Estado da Saúde, em resposta 
ao requerimento nº 651/2016, 
de autoria do vereador Wag-

ner da Silva Del Buono, infor-
mando que está prejudicado 
o pedido de ser disponibiliza-
da uma mesa cirúrgica radio-
transparente para o Hospital 
Santa Rosa de Lima. - Corres-
pondências recebidas no pe-
ríodo de 13 de dezembro de 
2016 a 06 de fevereiro de 
2017, dentre elas os seguintes 
telegramas informando a li-
beração de verbas: - Telegra-
ma do Ministério da Educa-
ção – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção – Presidência, comuni-
cando a liberação de recursos 
financeiros à Prefeitura Muni-
cipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP, destinados a garantir a 
execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, 
emitido(s) no mês de dezem-
bro de 2016, referentes ao(s) 
seguinte(s) Programa(s): Ali-
mentação Escolar – AEE - R$ 
600,00; Alimentação Escolar – 
Creche - R$    14.180,00; Ali-
mentação Escolar – EJA - R$ 
726,00; Alimentação Escolar – 
Pré Escola - R$ 9.480,00; Ali-
mentação Escolar – Ensino 
Fundamental - R$ 20.908,00; 
Mais Educação Fundamental 
- R$ 360,00; Alimentação Es-
colar – Ensino Médio - R$ 
4.224,00. - Telegrama do Mi-
nistério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação – Presidência, 
comunicando a liberação de 
recursos financeiros à Prefei-
tura Municipal da Estância de 
Serra Negra/SP, destinados a 
garantir a execução de pro-
gramas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, emitido(s) no mês de de-
zembro de 2016, referentes 
ao(s) seguinte(s) 
Programa(s): PNATE - R$ 
8.786,00 e QUOTA - R$ 
77.401,18. - Ofício nº 
0640/2016, do GIGOV JUN-
DIAI/SP, referente ao Contrato 
de Repasse celebrado entre o 
Município de Serra Negra e a 
Caixa Econômica Federal, em 
atendimento ao disposto no 
art. 116, §2º da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, infor-
mamos da celebração do 
Contrato de Repasse nº 
837983/2016 - Operação 
1035086-89 que tem por finali-

dade “Infraestrutura, Pavi-
mentação Asfáltica Drena-
gem de Aguas Pluviais na Rua 
Francisco Saragiotto, Rua Jas-
mim e Rua Crisântemo. O va-
lor repassado é de R$ 
477.101,94 (quatrocentos e 
setenta e sete mil e cento e 
um reais e noventa e quatro 
centavos), tendo o Município 
de Serra Negra, se compro-
metido a aportar, a título de 
contrapartida, a quantia de 
10.000,00 (dez mil reais), cor-
respondente a 2,05% do valor 
de investimento.  O prazo pre-
visto para execução do em-
preendimento contratado é 
de 36 meses. Quaisquer infor-
mações adicionais relativas 
ao Contrato de Repasse refe-
rido podem ser obtidas, a 
qualquer tempo, junto a esta 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE 
GOVERNO JUNDIAÍ/SP. - Ofí-
cio nº 0641/2016, do GIGOV 
JUNDIAI/SP, referente ao Con-
trato de Repasse celebrado 
entre o Município de Serra 
Negra e a Caixa Econômica 
Federal, em atendimento ao 
disposto no art. 116, §2º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, informamos da cele-
bração do Contrato de Repas-
se - Operação 1035260-79 que 
tem por finalidade “REFOR-
MA DO ESTADIO MUNICIPAL 
ANTONIO BARBOSA PINTO 
DA FONSECA”. O valor repas-
sado é de R$ 243.750,00 (du-
zentos e quarenta e três mil e 
setecentos e cinquenta reais), 
tendo o Município de Serra 
Negra, se comprometido a 
aportar, a título de contrapar-
tida, a quantia de 6.250,00 
(seis mil e duzentos e cin-
quenta reais), corresponden-
te a 2,50% do valor de investi-
mento. O prazo previsto para 
execução do empreendimen-
to contratado é de 36 meses. 
Quaisquer informações adi-
cionais relativas ao Contrato 
de Repasse referido podem 
ser obtidas, a qualquer tem-
po, junto a esta GERÊNCIA 
EXECUTIVA DE GOVERNO 
JUNDIAÍ/SP. - Ofício nº 
0690/2016, do GIGOV JUN-
DIAI/SP, referente ao Contrato 
de Repasse celebrado entre o 
Município de Serra Negra e a 
Caixa Econômica Federal, em 
atendimento ao disposto no 
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art. 116, §2º da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, infor-
mamos da celebração do 
Contrato de Repasse - Opera-
ção 1036646-88 que tem por 
finalidade “Infraestrutura, Pa-
vimentação Asfáltica, calca-
das e drenagem de aguas 
pluviais na Rua Paschoal Del 
Buono. O valor repassado é 
de R$ 245.850,00 (duzentos e 
quarenta e cinco mil e oito-
centos e cinquenta reais), 
tendo o Município de Serra 
Negra, se comprometido a 
aportar, a título de contrapar-
tida, a quantia de 9.834,00 
(nove mil e oitocentos e trinta 
e quatro reais), correspon-
dente a 3,85% do valor de in-
vestimento. O prazo previsto 
para execução do empreen-
dimento contratado é de 36 
meses. Quaisquer informa-
ções adicionais relativas ao 
Contrato de Repasse referido 
podem ser obtidas, a qual-
quer tempo, junto a esta GE-
RÊNCIA EXECUTIVA DE GO-
VERNO JUNDIAÍ/SP. - Ofício 
nº 0070/2017, do GIGOV JUN-
DIAI/SP, referente ao Contrato 
de Repasse celebrado entre o 
Município de Serra Negra e a 
Caixa Econômica Federal, 
em atendimento ao disposto 
no artigo 1º da Lei nº 9.452, 
de 20 de março de 1997, noti-
ficamos V. Exª, para conheci-
mento e providências cabí-
veis, o desembolso de 
recursos financeiros em 
18/01/2017, no valor de R$ 
334.326,97 (Trezentos e trinta 
e quatro mil trezentos e vinte 
e seis reais e noventa e sete 
centavos), destinados a esse 
Município, referentes à par-
cela do contrato de financia-
mento nº 0400.880-15 junto à 
CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL, assinado em 19/05/2015, 
no âmbito do Programa Pró-
-Transporte/MCidades, Moda-
lidade Pavimentação. Quais-
quer informações adicionais 
relativas ao Contrato de Re-
passe referido podem ser ob-
tidas, a qualquer tempo, jun-
to a esta GERÊNCIA 
EXECUTIVA DE GOVERNO 
JUNDIAÍ/SP. MENSAGENS E 
PROJETOS DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Men-
sagem nº 008/2017, encami-
nhando o projeto de lei nº 
007/2017, que dispõe sobre a 

autorização para formaliza-
ção de Termo de Colabora-
ção com a Entidade denomi-
nada Associação de Pais e 
Amigos do Excepcionais de 
Amparo – APAE e dá outras 
providências, com vigência 
para o exercício de 2017, para 
disponibilização, pela Entida-
de, de 15 (quinze) vagas so-
ciais para internação de me-
nores, mediante o repasse 
mensal no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), tota-
lizando, em 11 (onze) meses, 
o valor de R$ 33.000,00 (trinta 
e três mil reais). - Mensagem 
nº 009/2017, encaminhando 
o projeto de lei nº 008/2017, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 4.558,00 (quatro 
mil, quinhentos e cinquenta e 
oito reais), para atender des-
pesas com o Convênio “Esco-
la de Beleza”. PROJETOS DE 
LEIS DE AUTORIA DOS VERE-
ADORES: - Projeto de Lei nº 
009/2017, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que cria a “ROTA TURÍSTI-
CA DO BAIRRO DOS LEAIS” 
– Serra Negra/SP, e dá outras 
providências. Todos os docu-
mentos ficaram à disposição 
dos vereadores junto à Mesa 
Diretora. Em seguida, foi pro-
ferida à leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 001/2017, 
de autoria da vereadora Ma-
ria Rita Menegatti Pinton To-
maleri, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que analise as possibili-
dades de ser refeito o cantei-
ro de plantas/flores que está 
todo quebrado, situado na 
Rua Edno Moscão, em frente 
ao número 07, (subida para a 
Praça do Cruzeiro), conside-
rando que o atendimento do 
presente pedido facilitará a 
passagem dos pedestres e, 
ainda, os próprios moradores 
do local cuidarão e cultivarão 
as plantas do referido cantei-
ro. Indicação nº 002/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de proibir que 
pessoas nadem na Represa 
Santa Lídia, vez que o local 
demonstra ser inapropriado 

para tal prática esportiva, 
diante dos inúmeros afoga-
mentos ocorridos no local. 
Indicação nº 003/2017, 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, em caráter 
de urgência, sejam destaca-
dos salva vidas para trabalhar 
na Represa Santa Lídia, Serra 
Negra/SP, principalmente du-
rante o período de férias, fi-
nais de semana e feriados, 
considerando que no local já 
ocorreram vários afogamen-
tos com vítimas fatais. Indica-
ção nº 004/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem afixadas placas no en-
torno da Represa Santa Lídia, 
comunicando as pessoas so-
bre o perigo de se afogar na 
Represa, considerando a 
ocorrência de vários casos de 
afogamento no local. Indica-
ção nº 005/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de fazer com que o 
Posto de Saúde do Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP, funcio-
ne diariamente, ou seja, de 
segunda a sexta-feira, pelo 
menos seis horas diários. In-
dicação nº 006/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada limpeza 
geral e corte do mato no en-
torno do local onde encontra-
-se o Posto de Saúde do Bair-
ro dos Leais, Serra Negra/SP, 
bem como seja realizada de-
detização geral no referido 
Posto de Saúde, consideran-
do que no local estão apare-
cendo muitos animais peço-
nhentos, inclusive de 
escorpiões. Indicação nº 
007/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem adotadas as medidas 
necessárias para ser reinsta-
lado o telefone fixo no Posto 
de Saúde do Bairro dos Leais, 
Serra Negra/SP, vez que o 
mesmo é muito útil para a 
população e para o funciona-
mento do referido Posto de 
Saúde. Indicação nº 008/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que es-
tude as possibilidades de as-
faltar toda a extensão da Rua 
Rafael Del Buono, situada no 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP, vez que a 
referida via pública está cheia 
de buracos e gerando vários 
transtornos aos munícipes 
devido ao fato de ser de terra. 
Indicação nº 009/2017, 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 estude as 
possibilidades de disponibili-
zar pelo menos a infraestrutu-
ra mínima, tal como: ilumina-
ção pública, rede de energia 
elétrica, rede de água e de 
esgoto, asfalto, guias, sarje-
tas, calçadas, etc., em toda a 
extensão da via pública que 
se inicia no Km 147, da Rodo-
via SP-360 - Engenheiro Cons-
tancio Cintra, sentido Ampa-
ro/Serra Negra (em frente ao 
antigo Hotel Spa Rosita Gar-
den), até o seu término, nas 
proximidades da Avenida 
Francisco Saragiotto, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 010/2017, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizado o corte 
do mato (que está muito alto) 
em todas as calçadas, bem 
como a limpeza geral de to-
das as ruas do Loteamento 
Jardim Residencial das Pos-
ses, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 011/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
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ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de, 
em caráter de extrema urgên-
cia, ser instalado “Guarda-
-Corpo” ou “Guard rail” na 
Rua Reinaldo Polidoro, Serra 
Negra/SP, vez que os veículos 
podem cair em cima da Esco-
la Municipal Professora Rosal-
ba Perondini Salomão, geran-
do sérios riscos a nossa 
população e, principalmente, 
às crianças que permanecem 
naquela Instituição Municipal 
de Ensino. Indicação nº 
012/2017, 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 
colocar lombada na Rua Rei-
naldo Polidoro, entre os nú-
meros 96/97, Serra Negra/SP, 
considerando que os motoris-
tas estão trafegando em altís-
sima velocidade no local, ge-
rando o sério risco de ocorrer 
graves acidentes, consideran-
do também que recentemen-
te já houve acidente com víti-
ma no local e, ainda, os 
veículos podem cair em cima 
da Escola Municipal Professo-
ra Rosalba Perondini Salo-
mão, gerando riscos a nossa 
população e, principalmente, 
às crianças que permanecem 
naquela Instituição Municipal 
de Ensino. Indicação nº 
013/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a Guarda 
Civil Municipal, para que in-
tensifique as rondas da Guar-
da nas proximidades e no en-
torno do Mercado Cultural de 
Serra Negra/SP, principalmen-
te durante o período noturno, 
vez que há informações de 
que no local está ocorrendo 
tráfico e consumo de drogas. 
Indicação nº 014/2017, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado a Polícia Militar de Serra 
Negra, para que intensifique 
as rondas nas proximidades e 
no entorno do Mercado Cultu-
ral de Serra Negra/SP, princi-
palmente durante o período 
noturno, vez que há informa-
ções de que no local está 

ocorrendo tráfico e consumo 
de drogas. Indicação nº 
015/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, estude 
as possibilidades de, com o 
intuito de fomentar o Turismo 
Rural em nossa Estância, de 
serem afixadas em locais es-
tratégicos e de fácil acesso e 
de visualização, placas infor-
mativas indicando o caminho 
de acesso para a “Rota Turísti-
ca do Bairro do Barrocão”, 
Serra Negra/SP, bem como de 
incluir nestas placas os no-
mes, locais e demais pontos 
para visitação dos turistas, fa-
cilitando o acesso e divulgan-
do as várias opções de Turis-
mo Rural atualmente 
existentes no município de 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
016/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, estude 
as possibilidades de, com o 
intuito de fomentar o Turismo 
Rural em nossa Estância, de 
serem afixadas em locais es-
tratégicos e de fácil acesso e 
de visualização, placas infor-
mativas indicando o caminho 
de acesso para a “Rota Turísti-
ca do Bairro da Serra”, Serra 
Negra/SP, bem como de in-
cluir nestas placas os nomes, 
locais e demais pontos para 
visitação dos turistas, facili-
tando o acesso e divulgando 
as várias opções de Turismo 
Rural atualmente existentes 
no município de Serra Negra/
SP. Indicação nº 017/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
estude as possibilidades de, 
com o intuito de fomentar o 
Turismo Rural em nossa Es-
tância, de serem afixadas em 
locais estratégicos e de fácil 
acesso e de visualização, pla-
cas informativas indicando o 
caminho de acesso para a 
“Rota Turística do Bairro dos 

Leais”, Serra Negra/SP, bem 
como de incluir nestas placas 
os nomes, locais e demais 
pontos para visitação dos tu-
ristas, facilitando o acesso e 
divulgando as várias opções 
de Turismo Rural atualmente 
existentes no município de 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
018/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, estude 
as possibilidades de, com o 
intuito de fomentar o Turismo 
Rural em nossa Estância, de 
serem afixadas em locais es-
tratégicos e de fácil acesso e 
de visualização, placas infor-
mativas indicando o caminho 
de acesso para a “Rota Turísti-
ca do Bairro das Tabaranas”, 
Serra Negra/SP, bem como de 
incluir nestas placas os no-
mes, locais e demais pontos 
para visitação dos turistas, fa-
cilitando o acesso e divulgan-
do as várias opções de Turis-
mo Rural atualmente 
existentes no município de 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
019/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de asfaltar o trecho res-
tante, que ainda é de terra, da 
Estrada Municipal Carlos Cag-
nassi, que dá acesso ao Bairro 
dos Leais, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 020/2017, de auto-
ria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de realizar operação 
tapa buracos em toda a ex-
tensão (em que há pavimen-
tação asfáltica) da Estrada 
Municipal Carlos Cagnassi, 
que dá acesso ao Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 021/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de asfaltar toda a ex-
tensão da Estrada Municipal 
José Renato Pulini Marchi, 

que se inicia na altura do nú-
mero 1000 da Rua Paulo Mar-
chi, passa pela “Capela Nossa 
Senhora de Pompéia”, tendo 
seu término em propriedades 
rurais. Indicação nº 022/2017, 
de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, estude as possibilida-
des de serem arrumadas, 
consertadas, niveladas e de-
sobstruídas as calçadas ou 
trechos das calçadas que não 
estejam regulares no municí-
pio de Serra Negra/SP, princi-
palmente das Praças, próprios 
e locais públicos, vez que há 
muitas pessoas se acidentan-
do, caindo e se machucando 
pelas calçadas irregulares. In-
dicação nº 023/2017, de auto-
ria do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de colocar placas de 
denominação em todas as 
Ruas do Loteamento Nova 
Serra Negra, visando facilitar 
a localização daquelas vias 
públicas. Indicação nº 
024/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de colocar placas de denomi-
nação em todas as Ruas do 
Município de Serra Negra, 
principalmente nos bairros 
mais distantes da área cen-
tral, visando facilitar a locali-
zação das vias públicas. Indi-
cação nº 025/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem adotados os procedi-
mentos e obras necessárias 
para que as águas pluviais ad-
vindas da cobertura da Rodo-
viária e de áreas próximas 
não invadam e inundem toda 
a Praça de Alimentação e os 
quiosques, situados na Praça 
Sesquicentenário, que está 
gerando uma situação precá-
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ria e muitos transtornos e pre-
juízos, bem como atrapalhan-
do o comércio no local e a 
alimentação dos consumido-
res, além destas enchentes 
em locais de alimentação ser 
uma questão que contraria as 
normas de saúde pública, de-
vido ao sério risco de trans-
missão de doenças e prolife-
ração de bactérias. Indicação 
nº 026/2017, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem colocadas/instaladas 
todas as portas nos banheiros 
(masculino e feminino) da 
Praça de Alimentação, situa-
do na Praça Sesquicentená-
rio, possibilitando o uso mais 
adequado do local. Indicação 
nº 027/2017, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de reformar, adequar e 
melhorar com toda a infraes-
trutura necessária, inclusive 
com saída de ar, o banheiro 
situado na Garagem Munici-
pal, de uso dos servidores 
municipais, analisando tam-
bém a possibilidade de ser 
construído, à parte, um vestiá-
rio para uso dos funcionários 
que necessitam de locais 
apropriados. Indicação nº 
028/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser co-
locada uma placa “PARE”, no 
final da Rua Capitão Francisco 
Pinto da Cunha, ao lado do 
Mercado Cultural. Indicação 
nº 029/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de, 
no último ponto da Estrada 
Municipal Carlos Cagnassi, se-
rem colocadas as sinaliza-
ções necessárias, ou seja, 
uma placa indicando “Estrada 
sem saída” e outra indicando 
o sentido para a cidade de Ita-

pira/SP. Indicação nº 030/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem instaladas lixei-
ras em toda a extensão da 
Rua Tiradentes, Centro, Serra 
Negra/SP.  Indicação nº 
031/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser fei-
ta uma lombada na Rua Ana 
Belmira de Novaes, próximo 
ao cruzamento com a Aveni-
da Santos Pinto, um pouco 
antes da Igreja de São Benedi-
to, vez que o referido cruza-
mento está muito perigoso e 
os motoristas estão trafegan-
do em alta velocidade no lo-
cal. Indicação nº 032/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem feitas lombadas 
na Rua Ana Belmira de Nova-
es, uma na altura do número 
150 e outra na altura do nú-
mero 260, vez que os motoris-
tas estão transitando com 
seus veículos em altíssima ve-
locidade, gerando o risco de 
acidentes e atropelamentos. 
Indicação nº 033/2017, 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, ou seja, ao 
Departamento Municipal de 
Trânsito, no sentido de ser re-
alizado um estudo para me-
lhorar o fluxo de veículos e a 
diminuição de acidentes no 
trecho próximo ao Hospital 
Santa Rosa de Lima, que 
compreende a Travessa São 
Benedito e a Rua Capitão José 
Bruschini, vez que as referi-
das vias são muito estreitas e 
atualmente são de mão du-
pla, o que dificulta a fluência 
do trânsito no local. Indicação 
nº 034/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a 

Empresa Renascer, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de colocar 
lâmpada no poste situado na 
Rua Felix Stenghel, altura do 
número 380, Loteamento Re-
canto Querência, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 035/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado a 
Empresa Renascer, para que 
seja verificado o problema na 
lâmpada que fica ascenden-
do e apagando no poste exis-
tente na Rua da Dignidade, 
altura do número 29, Centro, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
036/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de ser feita uma revitalização 
na área de lazer do Lotea-
mento Nova Serra Negra, vez 
que o local necessita de me-
lhorias para que a população 
possa utilizá-lo. Indicação nº 
037/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de ser realizada reforma e 
ampliação do Centro de Lazer 
e de Exposição Mario Anghi-
noni, situado no Bairro do 
Barrocão, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 038/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito  Municipal, 
para que estude a viabilidade 
de ser construída uma creche 
escola no Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, visando aten-
der as necessidades da popu-
lação daquele populoso Bair-
ro. Indicação nº 039/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser verificada a rela-
ção e a data de validade dos 
remédios a serem distribuí-
dos à população no Posto de 
Saúde Adão de Moraes, situa-
do no Loteamento Jardim do 
Salto, Serra Negra/SP, vez que 
há informações de que estão 

em falta alguns tipos de medi-
camentos, inclusive os bási-
cos e de uso contínuo. Indica-
ção nº 040/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de serem asfaltadas to-
das as Ruas que atualmente 
são de terra, situadas no Lote-
amento Jardim do Salto, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
041/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que analise e verifique a pos-
sibilidade do ônibus circular 
passar por dentro do Lotea-
mento Jardim do Salto, para 
pegar os passageiros que ali 
moram, gerando maior co-
modidade aos usuários do 
transporte público municipal. 
Indicação nº 042/2017, 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 ser cortada a grama e rea-
lizadas as devidas manuten-
ções no campo situado no 
Loteamento Jardim do Salto, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
043/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
feitas as devidas melhorias e 
manutenções para o pleno 
funcionamento do parquinho 
e da área de lazer situados no 
Loteamento Jardim do Salto, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
044/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de serem asfaltadas todas as 
ruas que atualmente são de 
terra, situadas no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 045/2017, 
de autoria do vereador Rober-
to Sebastião de Almeida, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito  Municipal, para que es-
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tude as possibilidades de se-
rem asfaltadas todas as ruas 
que atualmente são de terra, 
situadas no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 046/2017, de au-
toria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito  
Municipal, para que estude as 
possibilidades de colocar 
lombada na Rua Juca Cintra, 
vez que no referido local os 
motoristas estão trafegando 
em altíssima velocidade, oca-
sionando o risco de acidentes 
e atropelamentos. Indicação 
nº 047/2017, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine aos seto-
res competentes, no sentido 
de serem adotados todos os 
procedimentos necessários 
para ser disponibilizada ilumi-
nação pública em toda a ex-
tensão da Avenida Rivaldavio 
L. do Nascimento, Loteamen-
to Estância Clube, Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 048/2017, de au-
toria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que determine aos setores 
competentes, no sentido de 
voltar a ser publicado no Diá-
rio Oficial de Serra Negra a 
relação mensal das Farmá-
cias que estarão de plantão 
no município de Serra Negra/
SP. Indicação nº 049/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser totalmente desen-
tupida a tubulação de águas 
pluviais - que está entupida 
com barro - no trecho que se 
inicia na Rua Moyses Mendes 
Filho, número 276 (constru-
ção - lote 17), até a esquina 
com a Rua Antonio Testa, Lo-
teamento Estância Suíça, Ser-
ra Negra/SP, vez que o desen-
tupimento se mostra urgente, 
pois as águas estão entrando 
pelas casas, gerando muitos 
transtornos e prejuízos a inú-
meros moradores. Indicação 

nº 050/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada toda a manuten-
ção necessária na Estrada 
Municipal Antonio Perli, Bair-
ro das Posses, Serra Negra/SP, 
bem como sejam realizadas 
as melhorias de infraestrutu-
ra, para melhor atender aos 
inúmeros moradores e pro-
priedades rurais, bem como 
os hotéis e hóspedes, que por 
várias vezes não conseguem 
transitar por aquela via públi-
ca, gerando muitos transtor-
nos e contratempos, sendo 
esta uma antiga reivindicação 
dos hoteleiros, moradores e 
de proprietários de área rural 
daquela localidade, que estão 
necessitando de maior aten-
ção do Poder Público Munici-
pal.  Indicação nº 051/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada, de for-
ma habitual, a limpeza e a 
varredura da Avenida Juca 
Preto, Serra Negra/SP, espe-
cialmente na área próxima ao 
Supermercado Ciamdrighi, 
considerando que há inúme-
ras reclamações de muníci-
pes neste sentido. Indicação 
nº 052/2017, de autoria da ve-
readora 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 afixada placa indi-
cativa informando a saída 
para Amparo, Campinas, São 
Paulo, etc., em local visível e 
estratégico na Rua Coronel 
Pedro Penteado, para acesso 
através da Praça João Pessoa 
e contornando a Praça Ses-
quicentenário, vez que seria 
desafogado o trânsito em lo-
cal crítico de nosso municí-
pio, facilitando o acesso e 
melhorando a fluência do 
trânsito. Indicação nº 
053/2017, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que indica, na 

forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito  Munici-
pal, para que, juntamente 
com os setores competentes, 
estude as possibilidades de 
transformar área pública, atu-
almente sem destinação útil, 
com mato e eucaliptos, em 
área destinada ao estaciona-
mento de veículos, situada no 
final da Rua Carlos Zuanazzi 
(atrás/fundos do Estádio Mu-
nicipal Antonio Barbosa Pinto 
da Fonseca), realizando as 
obras necessárias de infraes-
trutura, corte dos eucaliptos e 
áreas para acesso dos veícu-
los e pedestres, de modo que 
desta forma aquela área pú-
blica poderia ser melhor utili-
zada, diminuindo considera-
velmente os problemas 
gerados com a falta de vagas 
de estacionamento de veícu-
los naquela região que é cen-
tral e muito importante, po-
dendo citar como exemplo a 
Travessa Renato Perondini e 
Rua José Rizzieri, etc., onde 
atualmente os veículos ficam 
estacionados sobre as calça-
das, dificultando a fluidez do 
trânsito naquela área, que é 
muito utilizada como “Rota 
Alternativa”. Indicação nº 
054/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que juntamente com a 
Secretaria de Serviços Munici-
pais, determine ao setor com-
petente, a fim de que seja rea-
lizada a limpeza da grama e 
dos jardins da Praça Sesqui-
centenário e Praça João Pes-
soa. Indicação nº 055/2017, 
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 fazer toda a si-
nalização necessária na bifur-
cação da Rua Antonio Novaes 
com a Avenida Santos Pinto, 
pois não tem nada sinalizado 
e está acontecendo há algum 
tempo acidentes. Indicação 
nº 056/2017, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado à Se-
cretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo, para que es-

tude as possibilidades de 
realizar os reparos necessá-
rios na calçada que circunda 
a Escola Estadual “Dr. Jovino 
Silveira”, localizada à Rua dos 
Estudantes, nº 92, no municí-
pio de Serra Negra/SP, haja 
vista que muitas pessoas es-
tão caindo no referido local, 
devido à sua má conserva-
ção. Indicação nº 057/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado à Diretoria de 
Ensino de Mogi Mirim, para 
que estude as possibilidades 
de realizar os reparos neces-
sários na calçada que circun-
da a Escola Estadual “Dr. Jovi-
no Silveira”, localizada à Rua 
dos Estudantes, nº 92, no mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
haja vista que muitas pessoas 
estão caindo no referido lo-
cal, devido à sua má conser-
vação. Indicação nº 058/2017, 
de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito  Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser feita a lim-
peza geral, corte do mato e 
demais serviços de manuten-
ção necessários em toda a ex-
tensão da passarela que tem 
seu início na Rua Luiz Rielli 
(antiga Rua do Sapo), passa 
pela entrada do “Ristorante 
Sciani” e segue até à Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, vez 
que o local há tempos neces-
sita dessas melhorias. Indica-
ção nº 059/2017, de autoria do 
vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que adote os procedi-
mentos necessários para que 
seja disponibilizada ilumina-
ção pública em toda a exten-
são da passarela que tem seu 
início na Rua Luiz Rielli (anti-
ga Rua do Sapo), passa pela 
entrada do “Ristorante Sciani” 
e segue até à Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, vez que o 
local há tempos necessita 
dessas melhorias. Indicação 
nº 060/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, ao Sr. Prefeito 
Municipal para que, invocan-
do a Lei nº 2.711/2002, notifi-
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que o proprietário do terreno 
situado na Rua Benjamin Lo-
pes Filho, número 265, Lotea-
mento Parque Residencial 
das Posses, Serra Negra/SP, 
para que seja realizado o cor-
te do mato e limpeza geral do 
terreno. Indicação nº 
061/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica ao Sr. Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem trocadas todas as lâm-
padas queimadas do Parque 
Doutor Jovino Silveira - “Bar-
ragem”, vez que a noite, por 
falta de iluminação, estão 
sendo praticados atos ilícitos 
no local. Indicação nº 
062/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica à Empresa Renascer, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem trocadas todas as lâm-
padas queimadas do Parque 
Doutor Jovino Silveira - “Bar-
ragem”, vez que a noite, por 
falta de iluminação, estão 
sendo praticados atos ilícitos 
no local. Indicação nº 
063/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica ao Sr. Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser, de forma contínua, atuali-
zado o site oficial da Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra, 
referente às informações das 
farmácias de plantão no mu-
nicípio de Serra Negra, vez 
que essas informações estão 
desatualizadas. Indicação nº 
064/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem colocadas 
placas informando ser proibi-
do jogar lixo e entulho no Lo-
teamento Bosque das Ara-
pongas, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 065/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem afixadas placas com os 
nomes de todas as ruas do 
Loteamento Bosque das Ara-
pongas, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 066/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-

chetto, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
feitas lombadas no Lotea-
mento Bosque das Arapon-
gas, Serra Negra/SP, sendo 
pelo menos quatro lombadas 
em pontos a serem definidos 
do referido Loteamento. Indi-
cação nº 067/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zado recapeamento asfáltico 
de todas as ruas do Lotea-
mento Bosque das Arapon-
gas, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 068/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar 
sinalização horizontal em to-
das as ruas do Loteamento 
Bosque das Arapongas, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
069/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de adotar as medidas 
necessárias para melhorar a 
entrada do Loteamento Bos-
que das Arapongas, Serra Ne-
gra/SP, por motivos de segu-
rança. Indicação nº 070/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, com a máxima 
urgência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem feitas as obras no muro 
da EMEB “Maestro Fioravante 
Lugli”, vez que o muro está 
prestes a cair, podendo gerar 
graves acidentes. Em seguida, 
o Exmo. Sr. Presidente deter-
minou o encaminhamento 
das indicações aos setores 
competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. Após, o 
Exmo. Sr. Presidente suspen-
deu a sessão para serem tra-
tados assuntos internos junta-
mente com vereadores. 
Retomados os trabalhos, pas-
sou-se ao PEQUENO EXPE-
DIENTE: usaram da palavra os 
vereadores Eduardo Apareci-
do Barbosa e Felipe Amadeu 

Pinto da Fonseca. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRANDE 
EXPEDIENTE. REQUERIMEN-
TOS DE INFORMAÇÕES: Re-
querimento nº 001/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se existe a possibilidade 
de aumentar o policiamento 
nas Estradas, visto o grande 
número de acidentes ocorri-
dos, principalmente na SP-
105, que liga o Município de 
Serra Negra ao Município de 
Itapira. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 002/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à SA-
BESP, para que informe a esta 
Casa de Leis, quais os bairros 
de nosso Município que não 
possuem rede de esgoto e se 
existe previsão/cronograma 
para disponibilizar tal benefí-
cio. Informar ainda quais os 
bairros que receberão o be-
nefício no ano de 2017. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
003/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Departamen-
to de Estradas de Rodagem - 
D.E.R., para que informe a 
esta Casa de Leis, se existe a 
possibilidade de serem insta-
lados mais radares na Rodo-
via SP-360, que liga o Municí-
pio de Serra Negra ao 
Município de Amparo, bem 
como em alguns trechos co-
locar lombadas, haja vista o 
grande número de acidentes 
que vem ocorrendo no referi-
do trecho. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 004/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 

solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R., para 
que informe a esta Casa de 
Leis se existe a possibilidade 
de serem instalados mais ra-
dares na Rodovia SP-105, que 
liga o Município de Serra Ne-
gra ao Município de Itapira, 
bem como em alguns trechos 
colocar lombadas, haja vista 
o grande número de aciden-
tes que vem ocorrendo no re-
ferido trecho. Posto em dis-
cussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
011/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis 
por qual motivo não há mais 
as “aulas de dança Hip Hop”, 
que eram ministradas todas 
às sextas-feiras, no horário 
das 18:00 às 22:00 no Merca-
do Cultural? Requeiro mais, 
seja informado se há previsão 
(data) para serem novamente 
ministradas as “Aulas de Hip 
Hop” no município de Serra 
Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 012/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido 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, cópia inte-
gral do contrato atualmente 
vigente, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra e a Empresa Metrópolis, 
para prestação dos serviços 
de transporte público no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
bem como de cópia integral 
de todos os aditamentos ou 
alterações realizadas no refe-
rido contrato. Para constar, 
este requerimento de infor-
mações restou prejudicado, 
vez que os documentos solici-
tados já se encontravam, des-
de outra oportunidade, junto 
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às informações de uso da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, de modo que o Exmo. Sr. 
Presidente deferiu a extração 
de cópia dos documentos 
para serem entregues ao ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro. Requerimento nº 
013/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, cópia integral e com as 
folhas devidamente numera-
das e em sequência, das pres-
tações de contas apresenta-
das pela Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra - Hospital Santa Rosa 
de Lima, referente aos valores 
das subvenções financeiras 
repassadas pela Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
àquele Hospital, referente a 
todo o exercício de 2016, bem 
como das futuras prestações 
de contas a serem apresenta-
das neste exercício de 2017. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 014/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis, cópia integral e 
com as folhas devidamente 
numeradas e em sequência, 
da(s) prestação(ões) de 
conta(s) apresentada(s) pela 
Associação Amigo Bicho, re-
ferentes aos valores financei-
ros repassados pela Prefeitura 
Municipal de Serra Negra a tí-
tulo de subvenção, auxílio ou 
ajuda, durante todo o exercí-
cio de 2016. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 015/2017, 
de autoria do vereador  Lean-
dro Gianotti Pinheiro, 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, princi-

palmente das Secretarias Mu-
nicipais de Obras e do Meio 
Ambiente, esclareça a esta 
Casa de Leis, qual o argumen-
to, com a respectiva previsão 
legal, justificaram a liberação, 
por parte da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, do Lote-
amento há poucos anos atrás 
aprovado, situado na Rua 
Francisco Vicentini, após o 
número 72, Centro, Serra Ne-
gra/SP, vez que o referido Lo-
teamento, até a presente 
data, não possui rede de cole-
ta de esgotos, que é um item 
de infraestrutura essencial e 
muito importante. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
016/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado à SABESP para que, no 
prazo regimental, informe a 
esta Casa de Leis por qual 
motivo não há rede de coleta 
de esgoto nos imóveis situa-
dos na Rua Francisco Vicenti-
ni, após o número 72, Centro, 
Serra Negra/SP, vez que o re-
ferido Loteamento, até a pre-
sente data, não possui rede 
de coleta de esgotos, que é 
um item de infraestrutura 
muito importante, conside-
rando que todas as áreas/lote-
amentos próximos já pos-
suem rede de coleta de 
esgotos. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 017/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, 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 có-
pias das análises das águas 
ou do laudo técnico, devida-
mente assinado pelo respon-
sável, realizado em todas as 
fontes do Município de Serra 
Negra/SP, referente ao perío-
do dos últimos 05 (cinco) 
anos, até a presente data. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
018/2017, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 

Fonseca, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa de 
Leis se a Estrada Municipal 
que tem seu início na Estrada 
Municipal Romão Francisco 
Massaro (nas proximidades 
do Sítio “Terra Roxa”), Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP, é de propriedade pública 
ou particular e se possui de-
nominação oficial. Requeiro 
mais, seja informado qual a 
extensão da referida Estrada, 
bem como as respectivas co-
ordenadas geográficas de seu 
início e fim. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 019/2017, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis se 
a Estrada Municipal que tem 
seu início na Estrada Munici-
pal Romão Francisco Massaro 
(nas proximidades do Sítio 
“Terra Roxa”), Bairro das Ta-
baranas, Serra Negra/SP, é de 
propriedade pública ou parti-
cular e se possui denomina-
ção oficial. Requeiro mais, 
seja informado qual a exten-
são da referida Estrada, bem 
como as respectivas coorde-
nadas geográficas de seu iní-
cio e fim. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 020/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado à SABESP 
para que seja informado a 
esta Casa de Leis, no prazo 
regimental de 15 (quinze) 
dias, se há previsão e data li-
mite para a instalação da rede 
de esgoto em todo o Lotea-
mento Jardim do Salto, Serra 
Negra/SP, vez que esta é uma 
melhoria/infraestrutura que 
há anos é aguardada pelos 
moradores daquele populoso 
Loteamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-

do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
021/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado aos Correios para que 
seja informado a esta Casa de 
Leis, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, se há previ-
são e qual a data, para serem 
disponibilizados os serviços 
de entrega domiciliar de cor-
respondências no Loteamen-
to Jardim do Salto, Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 022/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
juntamente com as Secreta-
rias Municipais de Educação 
e de Esportes, informe a esta 
Casa de Leis se é viável e pos-
sível implantar e realizar o 
“Projeto Karatê nas Escolas” 
em todas as Escolas Públicas 
do Município de Serra Negra, 
vez que é um esporte muito 
praticado e que possui papel 
importante na formação das 
crianças e jovens, além do 
evidente ganho em saúde 
com a prática de esportes, 
conforme projeto apresenta-
do anexo a este requerimen-
to. Caso seja possível e viável 
a implantação do “Projeto Ka-
ratê nas Escolas”, informar 
qual a data prevista para a sua 
implantação. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
032/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, para 
que informe quanto é o salá-
rio e atribuições dos cargos 
de confiança da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra: Secre-
tário Geral, Assessor da Presi-
dência e Assessor Jurídico. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 033/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
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Pinheiro, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, jun-
tamente com Departamento 
de Recursos Humanos, enca-
minhe a esta Casa de Leis 
uma listagem dos cargos que 
necessitam utilizar telefones 
celulares para questões de 
trabalho, e quais não são ne-
cessários. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 034/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, a 
razão pela qual a coleta de 
lixo não está sendo feita se-
manalmente no Bairro das 
Tabaranas de Cima, visto que 
tal serviço não vem sendo 
prestado desde outubro/2016, 
segundo relato de moradores 
do bairro. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 035/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, uma lista contendo to-
dos os nomes, descrição de 
cargos e salários ou referên-
cias salariais atualizados, dos 
funcionários públicos munici-
pais que trabalham no Pronto 
Socorro Municipal. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos).  Requerimento nº 
036/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado à Associação da Santa 
Casa de Misericórdia - Hospi-
tal Santa Rosa de Lima, para 
que encaminhe a esta Casa 
de Leis, uma lista contendo 
todos os nomes, descrição de 
cargos e salários ou referên-
cias salariais atualizados, de 
todos os seus funcionários. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos), com a 

abstenção do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa. Re-
querimento nº 037/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Presidente da Câmara Munici-
pal, para que informe quanto 
era o contrato da empresa 
que fazia a transmissão das 
sessões, quem era a empre-
sa, desde quando prestava o 
serviço, com datas de dia, 
mês e ano, e o valor que era 
cobrado nos últimos 4 anos. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 038/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio da Secretaria da 
Educação, informe a esta 
Casa de Leis, como é feito a 
“escolha” das classes para as 
professoras municipais e 
como será o ano que vem 
(2018). Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 039/2017, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, que soli-
cita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, informe 
a esta Casa de Leis se a passa-
rela que tem seu início na Rua 
Luiz Rielli (antiga Rua do 
Sapo), passa pela entrada o 
“Ristorante Sciani” e segue 
até a Rua Nossa Senhora do 
Rosário, local onde encontra-
-se construído um mini portal, 
é uma área pública ou parti-
cular. Caso seja uma área pú-
blica, informar se a referida 
passarela possui denomina-
ção oficial. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 040/2017, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-

lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis se 
possui denominação oficial o 
Centro de Fisioterapia situado 
entre as ruas Nossa Senhora 
das Brotas e Reinaldo Polido-
ro, contiguo ao Posto Estraté-
gia Saúde da Família Dr. Fran-
cisco Vicente Braga, Serra 
Negra/SP. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Em 
questão de ordem, o verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida solicitou a prorrogação 
da presente sessão ordinária 
por mais duas horas, sendo a 
prorrogação aprovada por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 044/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, consideran-
do que no município de Bar-
retos/SP está instalado o Hos-
pital de Câncer de Barretos, 
referência nacional no trata-
mento do câncer, que promo-
ve a saúde através do atendi-
mento médico hospitalar 
qualificado em oncologia, de 
forma humanizada e em âm-
bito nacional, para pacientes 
do Sistema Único de Saúde, 
apoiado em Programas de 
Prevenção, ensino e pesqui-
sa; considerando que o trata-
mento de qualidade ofereci-
do pelo Hospital de Câncer de 
Barretos, além de ser de mui-
ta qualidade, é gratuito aos 
seus pacientes, o que gera 
muita procura; considerando 
a grande quantidade de pes-
soas residentes no município 
de Serra Negra/SP que estão 
realizando tratamento do 
câncer no Hospital de Câncer 
de Barretos; considerando a 
longa viagem e a distância en-
tre os municípios de Barretos/
SP e Serra Negra/SP, que im-
pede a ida e a volta quase que 
diariamente àquela cidade, 
considerando também o alto 
custo das viagens/transpor-
tes; considerando que, além 
do paciente em tratamento 
no Hospital de Câncer de Bar-
retos, na grande maioria das 
vezes, também viaja para 
aquele município pelo menos 
01 (um) acompanhante, que 
igualmente necessita de esta-
dia e alimentação condizente 
e suficiente; considerando 
que muitos pacientes e seus 
acompanhantes não pos-
suem as mínimas condições 

financeiras para pagar o trans-
porte e nem mesmo a sua ali-
mentação no município de 
Barretos/SP, durante as inú-
meras viagens para realizar 
todo o tratamento necessário; 
considerando que muitos 
municípios de todo o Brasil, 
inclusive da nossa região do 
Circuito das Águas Paulista, já 
se anteciparam e, sensibiliza-
dos com a situação enfrenta-
da, de que há tratamento de 
qualidade e totalmente gra-
tuito no Hospital de Câncer de 
Barretos, mas, todavia, mui-
tos pacientes e acompanhan-
tes não possuem as condi-
ções financeiras para arcarem 
sozinhos com todo o custo do 
transporte, estadia e alimen-
tação; considerando que mui-
tos municípios de todo o Bra-
sil, inclusive da nossa região 
do Circuito das Águas Paulis-
ta, já se anteciparam e, sensi-
bilizados com a situação en-
frentada, de que há 
tratamento de qualidade e to-
talmente gratuito no Hospital 
de Câncer de Barretos, mas, 
todavia, muitos pacientes e 
acompanhantes não pos-
suem as condições financei-
ras para arcarem sozinhos 
com todo o custo do transpor-
te, estadia e alimentação; 
considerando a necessidade 
do Poder Público Municipal 
intervir neste assunto, através 
do setor competente que é da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial; considerando que este 
vereador, aproximadamente 
cinco meses atrás, vivenciou 
tudo isso quando uma pessoa 
de minha família passou por 
exames e tratamento junto ao 
Hospital de Câncer de Barre-
tos, de modo que à época já 
abordei este importante tema 
durante Sessão realizada pela 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, onde solicitei à Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
para que fossem analisadas 
as possibilidades de ser cria-
da a “CASA DE APOIO” no 
Município de Barretos/SP, 
para que através dela fosse 
oferecida a infraestrutura 
condizente de estadia e ali-
mentação aos pacientes e 
aos seus acompanhantes de 
Serra Negra/SP em tratamen-
to do câncer junto do Hospital 
de Câncer de Barretos; consi-
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derando a necessidade do Po-
der Público Municipal intervir 
neste assunto, através do se-
tor competente que é a Secre-
taria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social; 
considerando, por fim, os di-
reitos e garantias constitucio-
nais à saúde/tratamento de 
qualidade e da dignidade da 
pessoa humana, dentre ou-
tros imprescindíveis princí-
pios aplicados ao assunto. Re-
queiro, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal de 
Serra Negra/SP para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes à criação e à manuten-
ção de uma “CASA DE APOIO” 
mantida pela Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, para que 
através dela seja oferecida 
toda a infraestrutura condi-
zente de estadia e alimenta-
ção aos inúmeros pacientes 
de Serra Negra/SP em trata-
mento do câncer junto do 
Hospital de Câncer de Barre-
tos e aos seus acompanhan-
tes: 1) Há possibilidade legal, 
jurídica e financeira da Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra/SP, a exemplo de outros 
municípios brasileiros, inclu-
sive situados em nossa região, 
de ser alugado um imóvel no 
município de Barretos/SP, 
para ser utilizado como “CASA 
DE APOIO” pelos pacientes 
de Serra Negra/SP em trata-
mento no Hospital de Câncer 
de Barretos e aos seus acom-
panhantes? 2) Quais os requi-
sitos, preparativos e demais 
tratativas são necessárias 
para ser criada esta “Casa de 
Apoio” no município de Bar-
retos/SP, para ser utilizada pe-
los pacientes residentes no 
município de Serra Negra/SP, 
juntamente com seus acom-
panhantes, quando em trata-
mento no Hospital de Câncer 
de Barretos? 3) Como se daria 
a realização da manutenção 
na referida “Casa de Apoio” 
no município de Barretos/SP? 
De que forma seriam feitos os 
repasses financeiros e as doa-
ções, além das demais ajudas 
oferecidas pela população 
em forma de alimentos, ma-
teriais de limpeza, etc? 4) É 

possível ser firmado convê-
nio, termo de parceria ou de 
colaboração com alguma En-
tidade, Associação ou Organi-
zação Não Governamental - 
ONG, para colaborar e auxiliar 
na manutenção da referida 
“Casa de Apoio” no município 
de Barretos? Em caso positi-
vo, como poderia ser firmada 
esta importante parceria? 5) 
De que forma o setor de Assis-
tência Social do município de 
Serra Negra, através da Secre-
taria de Assistência e Desen-
volvimento Social, poderia 
auxiliar na “Casa de Apoio” 
de Barretos, a ser utilizada pe-
los pacientes de Serra Negra/
SP em tratamento no Hospital 
de Câncer de Barretos, junta-
mente com seus respectivos 
acompanhantes? 6) Atual-
mente, há previsão, e em 
caso positivo qual é esta data 
prevista, para ser criada e im-
plantada, pela Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra/SP, a 
“Casa de Apoio” a ser utiliza-
da pelos pacientes de Serra 
Negra/SP, quando em trata-
mento no Hospital de Câncer 
de Barretos e aos seus acom-
panhantes? Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 076/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, 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 có-
pia integral do último contrato 
celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e a 
Empresa de Viação Gaivota, 
que estava em vigor nos anos 
de 2007 e 2008. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
077/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis 
quais foram os valores finan-
ceiros totais anuais aprovados 
no orçamento público do mu-
nicípio de Serra Negra para as 

pastas do esporte, cultura, 
meio ambiente e agricultura, 
durante os exercícios de 2015 
e 2016, informando também 
quais foram os valores totais 
efetivamente gastos com as 
pastas acima discriminadas e 
onde foram gastos/aplicados 
todos esses valores. Para 
constar, o presente requeri-
mento de informações foi re-
tirado por seu autor, para ser 
melhorada a sua redação. Re-
querimento nº 078/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis 
qual(is) foi(ram) a(s) 
justificativa(s) para serem 
cortadas as verbas/subven-
ções ou ajudas financeiras 
para as Escolas de Samba 
para o Carnaval de Serra Ne-
gra/2017. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 079/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, a quem ou a 
que setor da municipalidade 
compete fiscalizar o cumpri-
mento das Leis Municipais 
2782/2003 - que proíbe a per-
manência de animais erran-
tes nas ruas e logradouros pú-
blicos e 3219/2009 - que 
proíbe alimentar pombos em 
espaços públicos (cópias em 
anexo), informando quantas 
multas ou advertências foram 
aplicadas no município de 
Serra Negra/SP com base nas 
Leis acima citadas, desde a 
entrada em vigor das respecti-
vas Leis até a presente data. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 080/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, in-
forme a esta Casa de Leis, 
considerando que atualmen-

te muitas praças, locais públi-
cos, calçadas, etc. do municí-
pio de Serra Negra estão sem 
a devida manutenção e corte 
do mato que está muito alto, 
requeiro seja informado se há 
possibilidade de serem firma-
dos contratos, parceria ou ter-
mo de colaboração entre a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra e criadores de carnei-
ros e ovelhas para que os ani-
mais possam comer o mato, 
limpando os locais públicos 
do nosso município. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
081/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, encaminhe 
a esta Casa de Leis, cópia do 
parecer emitido pelo doutor 
Sérgio Helena, em expediente 
que tramita junto ao Poder 
Executivo do Município de 
Serra Negra, cujo parecer opi-
nou para ser notificado o 
D.E.R. - Departamento de Es-
tradas de Rodagem para que 
proceda imediatamente a 
abertura da Avenida Francis-
co Saragiotto. Requeiro mais, 
seja informado em que data 
foi o D.E.R. - Departamento de 
Estradas de Rodagem notifi-
cado deste parecer. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Para constar, o requeri-
mento de informações de nº 
010/2017, foi retirado por seu 
autor. REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
005/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS INTEGRANTES DA COR-
PORAÇÃO MUSICAL FANJOV, 
que conquistou, mais uma 
vez, o Campeonato Nacional 
de Bandas e Fanfarras 2016 na 
categoria banda de percussão 
juvenil, em evento ocorrido 
na cidade de Barra Mansa-RJ 
no dia 11 de dezembro de 
2016. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia ao Maestro Professor Ario-
valdo Cardoso Fiorante, aos 
chefes de percussão Willian 
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de Paula e Yago Zampolli, à 
coreógrafa de linha de frente 
e corpo coreográfico Júlia Al-
ves, ao coreógrafo de baliza 
Yuri Silva, extensivo a todas as 
pessoas que fazem parte des-
ta magnífica Corporação Mu-
sical. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 006/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o casal GERALDO 
ARTUSO E MARIA, pelos 67 
anos de casados comemora-
dos em 28 de dezembro de 
2016. Que Deus continue 
abençoando o casal, conce-
dendo-lhes muitas bênçãos! 
Da decisão desta Casa requei-
ro mais, seja dada ciência à 
Família Artuso. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
007/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o ESPA-
ÇO LUGLI, pelos relevantes 
serviços prestados à popula-
ção de Serra Negra. Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência a todos os 
profissionais que atendem no 
local: Dra. Cristiane Marcia 
Lugli - Cirurgiã Dentista, Dra. 
Teresa Cristina Lugli - Cirurgiã 
Dentista, Dr. Dijalma Alt F. 
Neto - Cirurgião Dentista, Dra. 
Elizangela Passador - Fisiote-
rapeuta, Dr. Hugo A. C. - Advo-
gado, Mary Carmen Hernan-
des La Cruz - Acupunturista. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 008/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o ROTARY CLUB DE SER-
RA NEGRA que recentemente 
entregou o Prêmio Melhor 
Aluno, prêmio este que é con-
ferido aos alunos de nosso 
município, tomando por base 
atributos como desempenho 
escolar, comportamento e as-
siduidade. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência à diretoria do Rotary 
Club de Serra Negra e aos alu-

nos premiados: Guarda Mi-
rim: Thalita Moreira da Silva, 
8º ano ensino fundamental; 
Graciele Vanderleia da Silva, 
1ª série do ensino médio; Es-
cola Estadual Professora 
Amélia Massaro: Júlia Del 
Buono Chiessi de Souza, 9º 
ano ensino fundamental; Mai-
sa Gomes de Souza, 3ª série 
ensino médio; Escola Estadu-
al Professora Franca Franchi: 
Larissa Orlandi de Souza, 5º 
ano ensino fundamental; Eli-
za Borboni Ciambelli, 9º ano 
ensino fundamental; Beatriz 
Nascimento Lopes, 3ª série 
ensino médio; Escola Estadu-
al Lourenço Franco de Olivei-
ra: Leticia Jaciani Tomazi, 5º 
ano ensino fundamental; Es-
cola Estadual Doutor Jovino 
Silveira: Breno Moreno San-
ches, 9º ano ensino funda-
mental; Adriane Ap. Vascon-
cellos Cunha, 3ª série ensino 
médio; Escola Estadual Pro-
fessora Nair Almeida: Cauê 
Belini, 5º ano ensino funda-
mental; Colégio Reino Nikolas 
Andreas Marino, 9º ano ensi-
no fundamental; Isadora Po-
letto Stefani, 3ª série ensino 
médio; Vinícius Ribeiro Ca-
margo, 3ª série ensino médio; 
Escola Estadual Professora 
Maria do Carmo de Godoy Ra-
mos: Guilherme Andrade Ba-
tista, 9º ano ensino funda-
mental; Colégio Libere Vivere: 
Leonardo Schiavinato, 9º ano 
ensino fundamental; Gabriel 
Leda Perondini, 3ª série ensi-
no médio; Escola Estadual 
Deputado Romeu de Campos 
Vergal: Geovanna Chaves 
Bomfim; 5º ano ensino funda-
mental; Cleber Franzolim Pa-
lhares, 5º ano ensino funda-
mental. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 009/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que so-
licita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o ROTARY 
CLUB DE SERRA NEGRA que 
em 18 de dezembro realizou a 
entrega de dezenas de brin-
quedos nos bairros mais afas-
tados da cidade. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência à diretoria 
do Rotary Club de Serra Ne-
gra, extensivo a todas as pes-
soas que direta ou indireta-

mente contribuíram para que 
o evento fosse um sucesso. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 023/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a competente Em-
presária ALINE MORAES, pela 
inauguração de sua Loja “La 
Bella Modas & Acessórios”, si-
tuada na Rua Coronel Pedro 
Penteado, número 346, Cen-
tro, Serra Negra/SP, em um 
local muito bem estruturado 
para atender muito bem a 
seus inúmeros clientes com 
produtos da mais alta qualida-
de. Desejo à Aline Moraes 
muita sorte e sucesso nesta 
nova empreitada. Parabéns! 
Da decisão desta Casa requei-
ro mais, seja dada ciência à 
homenageada, extensivo a to-
dos que direta ou indireta-
mente contribuíram para a 
concretização deste novo em-
preendimento comercial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 024/2017, de autoria 
dos vereadores Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 50 anos de casados (Bo-
das de Ouro) do casal LAVÍ-
NIA MARIA MILANI FIORITTI e 
FERNANDO FIORITTI CORBO 
(Mimo Fioritti), comemora-
dos em 14 de janeiro de 2017, 
de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeremos mais, seja dada 
ciência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). 
Requerimento nº 025/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos pelos 37 anos de ca-
sados do casal JOSELY APA-
RECIDA DOS SANTOS GODOY 
e EDSON VICENTINI DE GO-
DOY, comemorados em 17 de 

janeiro de 2017, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
026/2017, de autoria dos vere-
adores Wagner da Silva Del 
Buono e Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 49 anos de casados do 
casal DALVA FONTANA FER-
RARESSO e ARY FERRARES-
SO, comemorados em 20 de 
janeiro de 2017, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeremos 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
027/2017, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 54 anos de casados do 
casal TEREZA PINTON COR-
DEIRO e NELSON NAZZI COR-
DEIRO, comemorados em 19 
de janeiro de 2017, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ciên-
cia ao casal homenageado. 
Que Deus continue abenço-
ando o casal! Da decisão des-
ta Casa, requeremos mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 028/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos pelos 33 anos de ca-
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sados do casal MARIA AUXI-
LIADORA CANELA ARTUZO e 
GERALDO JOSÉ ARTUZO, co-
memorados em 28 de janeiro 
de 2017, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal!  Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
029/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a inau-
guração da nova loja da BAS 
- AUTOMÓVEIS - MOTOS - FI-
NANCIAMENTO, situada na 
Avenida Ariovaldo Viana, nú-
mero 184, Centro, Serra Ne-
gra/SP, parabenizando pelo 
novo espaço e desejando 
muito sucesso e prosperida-
de nesta nova empreitada. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
proprietário da Loja BAS, San-
dro Mielli, extensivo a todos 
os funcionários e demais co-
laboradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 030/2017, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a expe-
riente e dedicada VERA BRU-
GIN, profissional especialista 
na área de artesanato, que 
participa pelo menos cinco 
vezes ao mês de importantes 
programas de TV em diversos 
canais, tais como: TV Apareci-
da, Rede Vida, Gazeta, Canal 
Rural, TV Século 21, sempre 
divulgando o nome do muni-
cípio de Serra Negra à nível 
nacional, tendo, inclusive, a 
artesã Vera sido recentemen-
te tema de reportagem publi-
cada na Revista “ATELIÊ NA 
TV”, uma das mais importan-
tes e conceituadas do ramo. 
Desta forma, a Câmara Muni-
cipal de Serra Negra parabe-
niza a dedicada artesã Vera 
Brugin pelos relevantes servi-
ços prestados ao município 

de Serra Negra/SP. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à homena-
geada. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 031/2017, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a Nova 
Composição Diretiva do Tri-
bunal de Contas do Estado de 
São Paulo, empossada no dia 
de hoje, ficando assim consti-
tuída: Presidente: SIDNEY ES-
TANISLAU BERALDO. Vice-
-Presidente: RENATO 
MARTINS COSTA. Correge-
dor: ANTONIO ROQUE CITA-
DINI. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais seja dada ciên-
cia aos ilustríssimos senhores 
homenageados. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
041/2017, de autoria dos vere-
adores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Paulo Sérgio 
Osti, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o “RIS-
TORANTI SCIANI GASTRO-
NOMIA ITALIANA”, que desde 
22/01/2011 vem prestando ex-
celente trabalho em prol do 
município de Serra Negra/SP, 
tendo, inclusive, recebido o 
importante “Certificado de 
Excelência do TRIPADVISOR - 
2016” - Órgão Internacional 
com sede nos Estados Unidos 
da América, certificado este 
que atesta a qualidade do Ris-
torante Sciani. Também, o 
Ristorante Sciani faz uso de 
produtos locais, colaborando 
com o crescimento da cidade 
e é conduzido magistralmen-
te pelo Chef Pedro Henrique 
Sciani. Parabéns pelo relevan-
te trabalho realizado! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais 
seja dada ciência ao Ristoran-
te Sciani Gastronomia Italia-
na, na pessoa de seu proprie-

tário e chef Pedro Henrique 
Sciani, extensivo a todos os 
seus familiares e demais cola-
boradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 042/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que so-
licita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o bibliote-
cário DENILSON CREPALDI, 
que conseguiu junto a SP LEI-
TURAS, que é uma organiza-
ção sem fins lucrativos que 
coordena o Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas de 
São Paulo, um kit de livros 
contendo 300 obras selecio-
nadas para serem utilizadas 
na Biblioteca Municipal Hilde-
brando Siqueira. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais 
seja dada ciência ao homena-
geado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 043/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a funcionária públi-
ca municipal MARIA APARE-
CIDA RODRIGUES CIAM-
BELLI, pelos relevantes 
serviços prestados no período 
de 10 (dez) anos na Escola Es-
pecial “Olga de Souza Vichi”, 
com muita  competência, de-
dicação e seriedade, espe-
cialmente pela total dedica-
ção para com os  daquela 
instituição municipal de ensi-
no. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais seja dada ciên-
cia à homenageada. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
045/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Dalvo Siloto Perondini. 
Requerimento nº 046/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Mauricio 
Zocchio. Requerimento nº 
047/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-

gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da se-
nhora Neusa Gonçalves de 
Godoy Lima. Requerimento 
nº 048/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor José Constantino Mos-
cão. Requerimento nº 
049/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor José Matos de Lima. Re-
querimento nº 050/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Pedro Luiz 
Caruso de Almeida. Requeri-
mento nº 051/2017, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Sonia da Silva 
Claudio. Requerimento nº 
052/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Marino Palazi Orlandi. 
Requerimento nº 053/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor José Rober-
to de Oliveira. Requerimento 
nº 054/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Benedito Aristides de 
Moraes. Requerimento nº 
055/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Francisco Alves da Silva. 
Requerimento nº 056/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria Ig-
nêz Bruschini Zelante Cave-
naghi. Requerimento nº 
057/2017, de autoria da Câ-
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mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Antônia Maria Moura 
Pinton. Requerimento nº 
058/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Adhemar Paes de Godoy 
Andrade. Requerimento nº 
059/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor do senhor Antônio Victo-
rino. Requerimento nº 
060/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Rodney Wagner Dias. 
Requerimento nº 061/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Yolanda de 
Oliveira Ramalho. Requeri-
mento nº 062/2017, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Nair Marchi Galva-
ni. Requerimento nº 063/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Angelina 
Bolis Fávero. Requerimento 
nº 064/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Nelson de 
Souza. Requerimento nº 
065/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor João Nu-
nes. Requerimento nº 
066/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Laura 
Viezenfatte Fastrone. Reque-
rimento nº 067/2017, de au-

toria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Benedito 
Liberato Pontes. Requeri-
mento nº 068/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Fátima 
Aparecida Guidetti Falavig-
na. Requerimento nº 
069/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Florinda 
de Oliveira. Requerimento 
nº 070/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento 
da senhora Ruth Baptista 
Vita. Requerimento nº 
071/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Daniela 
Giório Domingues. Requeri-
mento nº 072/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Apare-
cida Neli de Souza Gois. Re-
querimento nº 073/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Carlos 
Henrique Stephan. Requeri-
mento nº 074/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Dosoli-
na Bernardi. Requerimento 
nº 075/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento 
do senhor Benedito Carlos 
dos Reis. Os requerimentos 
de pesar são de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, sendo os mesmos 
deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado 

às famílias enlutadas. Não 
havendo nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Reali-
zada a chamada nominal 
dos vereadores, verificou-se 
estarem presentes os verea-
dores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, Paulo Sér-
gio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo núme-
ro regimental, passou-se à 
discussão e à votação dos 
projetos constantes da pau-
ta. I – Discussão e votação 
única do veto parcial ao au-
tógrafo nº 082/2016, referen-
te ao projeto de lei nº 
075/2016, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 
que estima a receita e fixa a 
despesa para o exercício de 
2017 – “Orçamento Público 
do Município de Serra Ne-
gra/SP – para o exercício de 
2017 – “LOA”.  Primeiramen-
te foi proferida a leitura dos 
pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por maioria de 
votos (06x04), ficando man-
tido o veto apresentado. Em 
questão de ordem, foi solici-
tada a votação nominal, fi-
cando assim registrada: ve-
readores que aprovaram/
mantiveram o veto – Eduar-
do Aparecido Barbosa, José 
Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, 
Renato Pinto Giachetto e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Vereadores que foram con-
trários ao veto – Leandro 
Gianotti Pinheiro, Paulo Sér-
gio Osti, Ricardo Favero Fio-
ravanti e Roberto Sebastião 
de Almeida.  II- 1ª Discussão 
e votação do projeto de lei nº 
007/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dis-
põe sobre a autorização para 
formalização de Termo de 
Colaboração com a Entidade 
denominada Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Amparo – APAE e dá 
outras providências, com vi-
gência para o exercício de 
2017, para disponibilização, 
pela Entidade, de 15 (quin-
ze) vagas sociais para inter-
nação de menores, median-
te o repasse mensal no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil re-
ais), totalizando, em 11 
(onze) meses, o valor de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil re-
ais). Primeiramente foi pro-
ferida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e 
Redação, b) de Política Urba-
na, de Meio Ambiente e de 
Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo, c) de  Saúde e Polí-
tica Social e, d) de Finanças 
e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usou da palavra o 
vereador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca. Não havendo 
mais nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-
ais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores vere-
adores para a próxima ses-
são ordinária que será reali-
zada no dia 13 de fevereiro 
de 2017, segunda-feira, às 
19:30 horas, declarando en-
cerrada a presente sessão às 
01h15min do dia 07 de feve-
reiro de 2017. Para constar 
eu, (a) vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando fa-
cultada a assinatura por to-
dos os Edis desta Casa, res-
saltando que a íntegra desta 
sessão encontra-se registrada 
em áudio e vídeo que, em 
conformidade com o pará-
grafo 2º, do artigo 118-A, do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor 
oficial para todos os efeitos le-
gais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da secretaria de Educação e 
Cultura está trazendo de volta 
as Oficinas Culturais.  A pro-
gramação é organizada pelo 
diretor de Cultura, e cada 
modalidade possui horários 
e locais específicos.   Veja 
abaixo:

 
MERCADO CULTURAL 

– Praça 15 de Novembro, s/n, 
Centro.

SEGUNDAS-FEIRAS/ 
CAPOEIRA, das 19h00 às 
21h00 (JÁU)

TERÇAS- FEIRAS/ RE-
LAXAMENTO, das 19H00 às  
22h00 (DR. EDUARDO LAM-
BERET)

QUARTAS- FEIRAS/ 
DANÇA DE SALÃO, das  19h00 
às 20h30 (PAULO DONIZETI 
DE MORAES)

SEXTAS- FEIRAS /  
DANÇA URBANA/RITMOS, 
das  18h00 às 22h00 (CARINA 
GALVÃO / MARCIO DIAS PE-
DREIRA)

 
CASA DA CULTURA 

SILVIO BERTOLINI (RECINTO 
DE EXPOSIÇÕES CASCO DE 
OURO) – Av. Juca Preto, s/n.

QUARTAS- FEIRAS/ 
VIOLA CAIPIRA, das 19h00 
às 22h00 (ANGELO ADRIANO 
DE SOCORRO)

 
CASA DO MÚSICO, Lo-

calizada na Rua Firmino Ca-
venaghi, s/n (ao lado do pos-
to de saúde)

AULAS DIÁRIAS DE SO-
PRO E CORDAS POPULARES/ 
VIOLÃO-VIOLINO / HORARIO 
A COMBINAR, DE MANHÃ E A 
TARDE. (CLAÚDIO)

SEGUNDAS- FEIRAS/ 
AULAS DE VIOLA CAIPIRA 
INICIANTES/ ORQUESTRA DE 
VIOLA, das 18h00 às 19h00 
(JOSUÉ VANINI)

QUARTAS- FEIRAS/ 

CONGADA, das 18h00 às 
19h00 (ÍNICIO APÓS O CAR-
NAVAL)

QUINTAS- FEIRAS/ 
CORPORAÇÃO MUSICAL 
LIRA DE SERRA NEGRA, das 
19h00 às S 22h00 (MAESTRO 
ROBERTO)

BAIRRO SÃO LUIZ / 
IGREJA SÃO SEBASTIÃO – 
Rua Manoel Saragioto, s/n, 
bairro São Luiz.

SEGUNDAS – FEIRAS/ 
CAPOEIRA, das 19h00 às 
21h00 (OSMAR)

 
BAIRRO COLINA DOS 

IPÊS / CILE´s – Centro Inte-
grado de Lazer e Esportes

SEXTAS – FEIRAS  / CA-
POEIRA, das 19h00 às 21h00 
(JAÚ)

 
BAIRRO REFÚGIO DA 

SERRA /  QUADRA DE ESPOR-
TES DO REFÚGIO DA SERRA 

 QUINTAS – FEIRAS 
/ CAPOEIRA, das 19h00 às 
21h00 (JAÚ)

 
ALTO DAS PALMEIRAS 

/ IGREJA SANTA EDWIRGES 
– Rua Santa Edwirges, n.66, 
Alto das Palmeiras

QUINTAS – FEIRAS / 
CAPOEIRAS, das  19h00 às 
21h00 (OSMAR)

 As inscrições têm 
início nesta sexta-feira, dia 
03 de fevereiro e deverão 
ser realizadas diretamente 
com os respectivos instru-
tores no local indicado, nos 
dias e noites da semana de 
cada aula. Cada instrutor irá 
explicar como os módulos 
de cada oficina acontecem, 
prazos e outras informações 
necessárias. Mais informa-
ções, favor contatar a Dire-
toria de Cultura, f.(19)3892-
4937 ou pessoalmente, 
localizada no Mercado Cul-
tural, na Praça 15 de Novem-
bro, s/n, Centro.

Inscrições já estão abertas para as Oficinas Culturais

 - Cozinheiro para hotel 2 vagas

- Auxiliar de topografia

- Garçom 3 vagas

- Motorista de caminhão 2 vagas

- Recepcionista de hotel (masculino ou feminino);

- Vendedor externo (com veículo próprio para a região)

 O posto de atendimento fica na Rua José Bonifácio, 

no Centro da cidade, e funciona das 8h30 às 11h e 

das 13h às 16h. Os interessados devem comparecer 

no posto munidos de RG, CPF e carteira de trabalho.

 PAT de Serra Negra oferece 
vagas nesse início de ano

A proposta do projeto, 
uma iniciativa da EPTV (Emis-
sora Pioneira de Televisão), é 
incluir os municípios da região 
em um grande movimento para 
o sucesso na luta contra a pro-
liferação do mosquito e o ex-
termínio da Dengue, Zika Vírus, 
Chikungunya e Febre Amarela na 
região.

 A participação de Serra 
Negra neste movimento foi ga-
rantida pela secretária de Saúde 
que participou do lançamento 
do projeto, no último dia 06, 

onde todos os detalhes da ope-
ração foram divulgados.

 A equipe da Vigilância e 
Saúde Ambiental de Serra Negra 
informa que até a presente data 
o município encontra-se com 
apenas quatro notificações de 
dengue e nenhum caso positivo.

O mutirão em Serra Ne-
gra já tem data para acontecer, 
será dia 18 de fevereiro. A parti-
cipação de todos é fundamental 
para eliminarmos a proliferação 
dos mosquitos no nosso municí-
pio.

 Secretária Municipal 
de Saúde participa do 
lançamento do projeto
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O espetáculo infantil 
“Meu Quintal é maior que 
o Mundo”, do Teatro Widia, 
será apresentado em frente 
ao Mercado Cultural, dia 21 
de fevereiro, às 16h. 

O projeto de circula-
ção da peça foi contempla-
do pelo ProAc – Programa de 
Ação Cultural – e tem o apoio  
do Governo do Estado de 
São Paulo e da secretaria da 
Educação e Cultura de Serra 
Negra. A apresentação é gra-
tuita. 

A peça teatral é um 
experimento cênico que 
tem como pesquisa a obra 
“Memórias In-
ventadas- As 
Infâncias de 
Manoel Bar-
ros”, a música, 
o instrumento 
regional pan-
taneiro como a 
viola de cocho, 
e x p r e s s õ e s 
lingüísticas do 
nativo do pan-
tanal e as brin-
cadeiras de 
quintal.

O espetáculo foi cons-
truído a partir das brincadei-
ras de infância, a memória 
em movimento e seus simu-
lacros, e encontro do fato re-
latado e do imaginário, que 
o reproduz. Um quintal com 
diversas brincadeiras inventa-
das como as pernas de lata, 
bola de meia, aro de bicicle-
ta, carrinho de lata, elástico, 
bilboquê de lata, carrinho de 
rolimã e corda estão disponí-
veis para o público que é con-
vidado a brincar. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne da Diretoria de Cultura de 
Serra Negra, (19) 9892-4937. 

Serviço:

 “Meu Quintal é maior que 
o Mundo”
Dia: 21 de fevereiro
Horário: 16h
Local: Em frente ao Mercado 
Cultural
 
Ficha Técnica:
Autor: Manoel de Barros
Adaptação e Direção: Platão 
Capurro Filho

Elenco: Fabíola Moraes, Erna-
ni Sequinel, Val Nascimento, 
Diego Aleneikas.
Direção musical: Carol Bezerra
Fotografia e Designer Gráfico: 
Rodrigo Montaldi
Figurino: Gilson de Melo Bar-
ros
Assistente de direção: Jamili 
Limma
Assessor de Imprensa: Lin-
coln Spada
Colaboradores: Adriana Gian-
vecchio e Marcus Di Bello
Teaser: Ferreira Filmes
Vídeo: Bonita Produções.

Serra Negra recebe o espetáculo infantil 
“Meu Quintal é maior que o Mundo”

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da secretaria de Educação e 
Cultura está com inscrições 
abertas a partir de hoje, 13 de 
fevereiro, para o curso de Te-
atro Infantil, para crianças de 
6 a 12 anos de ambos os se-
xos. O curso é gratuito e tem 
duração de 10 meses em 3 
módulos.

As inscrições deverão 
ser feitas no Mercado Cultural, 
das 14h às 18h, ou diretamen-
te com a professora, Roberta 
Caruso. As aulas serão todas 
às quintas-feiras, das 19h às 
21h, e começam dia 15 de fe-
vereiro. 

Segundo a professora 
Roberta Caruso, “O objetivo 
dessas aulas é realizar ativida-

des que proporcionam uma 
maior agilidade no pensar. 
Permitindo que os mesmos 
possam navegar no mundo da 
imaginação”, explica. 

Para o diretor de Cul-
tura, o curso é um incentivo a 
cultura e a arte.  “Trazemos a 
proposta para estimular essa 
faixa etária que permite co-
nhecimento de si mesmo e 
do outro. Além de incentivar 
a criatividade e o desenvolvi-
mento da criança”, disse.

 
Serviço

Aulas de Teatro Infantil
Dia: todas às quintas-feiras
Horário: das 19h às 21h
Local: Mercado Cultural, Rua 
XV de Novembro, s/n, centro.

Inscrições abertas para o 
curso de Teatro Infantil 

A primeira reunião 
de 2017 do Programa de 
Planejamento Familiar está 
agendada para o dia 16 de 
fevereiro, às 14h no Ambula-
tório de Saúde Mental – Pra-
ça  Lions Internacional, s/n, 
Centro.

Nas reu-
niões a equipe 
de profissionais 
orienta sobre 
os métodos 
contraceptivos, 
oportunidade 
em que os ca-
sais podem es-
clarecer suas 
dúvidas. Com 
as informações 
corretas sobre 
cada método 
o casal pode 
optar pela forma mais ade-
quada a sua vida conjugal. 
Aqueles que optarem pela 
vasectomia poderão realizá-
-la após a assinatura da ficha 
de encaminhamento pelos 

profissionais.
A equipe de profissio-

nais que desenvolve o Pro-
grama inclui enfermeira, as-
sistente social e psicólogo.

Os interessados po-
dem comparecer na data e 
horário da reunião ou para 

mais informações entrar em 
contato com a enfermeira 
Cláudia pelo telefone 3892-
3562 ou com a assistente 
social Sônia pelo telefone 
3892-6209.

Participe do Programa de 
Planejamento Familiar da 

Secretaria Municipal de Saúde  



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 17 de fevereiro de 2017 - Ano VIII - n.º 526
24


