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IPTU 2015
Retire o seu carnê no Setor de Tributação de segunda à sexta-feira, 
das 13h às 18h ou se preferir utilize o site da Prefeitura Municipal 

(www.serranegra.sp.gov.br) no ícone “Cidadão On-line” e gratuitamente 
imprima a 2ª via do seu carnê para pagamento.

Impostos em Dia... Bom para Você, Bom para a Cidade!

Neste carna-
val, a Prefeitura Mu-
nicipal por meio da 
Secretaria de Saúde 
vai distribuir gratui-
tamente aproxima-
damente 30mil pre-
servativos, nos dois 
postos volantes de 
atendimento emer-

gencial, localizados 
no Casco de Ouro 
e na Avenida Laudo 
Natel, e disponibili-
zará a permanência 
de ambulâncias de 
plantão durante os 
quatro dias de folia 
(sábado a terça-
-feira).

Secretaria de Saúde vai distribuir 
30 mil preservativos no Carnaval

A Prefeitura 
Municipal por meio 
da Secretaria da 
Educação e Cultura 
organiza a exposição 
de fotos “Déjà vu 
Confetes e Serpenti-
nas”, tema da Esco-
la de Samba Estrela 
da Guia deste ano, 

conta a história dos 
Carnavais de Serra 
Negra. Encontra-se 
aberta para visitação 
no saguão do Paço 
Municipal, Praça 
John F. Kennedy, s/n, 
centro, de segunda à 
sexta-feira, das 13h 
às 18h.

Exposição de fotos 
conta a história do 

Carnaval de Serra Negra

O Prefeito Municipal este-
ve em audiência pública na última 
quinta-feira (05), realizada na Com-
panhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), jun-
tamente com o Deputado Estadual 
Edmir Chedid, o secretário muni-
cipal de Obras e o assessor parla-
mentar Nelson Koki, para solicitar 
que seja realizada a obra de de-
sassoreamento da represa Parque 
Jovino Silveira e do lago Gurupiá, 
no bairro das Posses, bem como o 
aumento na captação da Estação 
de Tratamento de Água (ETA), no 
bairro da Serra. 

Prefeito solicita a Sabesp desassoreamento da 
represa Parque Jovino Silveira e lago Gurupiá

Veja a programação 
completa do 

Carnaval Bem Legal

Policiamento no 
Carnaval será 

reforçado
Na tarde de 

ontem (11), o Prefei-
to Municipal junta-
mente com o Chefe 
de Governo reuniu 
autoridades de Se-

gurança Pública para 
discutirem sobre es-
tratégias e reforço 
do policiamento nas 
ruas durante os fes-
tejos de carnaval.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Prefeito suspende o ex-
pediente nas repartições pú-
blicas municipais, conforme 
Decreto 4.374/15, de 02 de 
fevereiro, informamos:

 - dias 16 e 17 de feve-
reiro (Carnaval), suspenso o 
expediente nas repartições 
públicas municipais;

- dia 18 de fevereiro 
(quarta-feira – cinzas), o ex-
pediente das repartições pú-

blicas municipais terá o seu 
início às 13h00.

 Os serviços essenciais 
como Limpeza Pública e o 
PROTUR (Posto de Referên-
cia e Orientação ao Turista), 
no Palácio Primavera, não 
sofrerão alterações e seu fun-
cionamento segue normal.

O texto na íntegra en-
contra-se disponível no Diário 
Oficial de 06/02/2015.

Expediente público de 
Serra Negra para o 

Carnaval 2015

Na tarde de ontem 
(11), o Prefeito Municipal 
juntamente com o Chefe de 
Governo reuniu autoridades 
de Segurança Pública para 
discutirem sobre estratégias 
e reforço do policiamento 
nas ruas durante os festejos 
de carnaval. 

Teremos além do nos-
so contingente da Guarda 
Civil Municipal, mais 70 se-
guranças contratados, além 
de recebermos também 
a confirmação de reforço 
dada a solicitação realizada 
pelo deputado Edmir Chedid 
(DEM) junto ao comandante 
do 34º Batalhão da Polícia 
Militar do Interior (BPM-I res-
ponsável pelo policiamento 
em 16 municípios da Região 
Bragantina e do Circuito das 
Águas) e tenente coronel Ju-
nior  Fabiano Suero. 

O reforço no policia-
mento será possível com o 
deslocamento de homens 
e viaturas que atuam em 
municípios vizinhos, onde 
não haverá programação 
carnavalesca. E em relação 
a Guarda Civil Municipal de 
Serra Negra, no ano passado 
tínhamos um efetivo de 17 
homens e em 2015 temos o 
dobro de homens.

A solicitação tem com 
base o aumento expressivo 
da população em feriados 
prolongados. Com 26.387 

mil habitantes (IBGE), Serra 
Negra chega a receber 130 
mil turistas no carnaval. 

Para o Prefeito Mu-
nicipal, “essa era a minha 
maior preocupação e com 
os esforços em conjunto da 
Guarda Municipal, Polícia 
Civil e Militar poderemos tra-
zer mais tranquilidade aos 
nossos foliões”, ressaltou o 
Chefe do Executivo. 

Segundo o Delegado 
da cidade, Dr. Rodrigo Can-
tadori, “essa reunião do po-
der executivo é importante 
porque integra as polícias 
Militar, Civil e Guarda Muni-
cipal em benefício da cida-
de”, frisou.

O 1º Tenente da Polí-
cia Militar , Vaz de Mello, co-
mandante do 1º Pelotão de 
Polícia Militar de Serra Negra 
destacou também a possi-
bilidade de viabilizar mais 
uma viatura da Força Tática 
para os dias de folia.

A festa ocorre tradicio-
nalmente em três pontos di-
ferentes do município, onde 
os policiais deverão con-
centrar esforços. Na Praça 
João Zelante, localizada em 
frente à prefeitura, na região 
central; na Avenida Laudo 
Natel, onde há os desfiles de 
blocos e escolas de samba 
e no Recinto Municipal de 
Feiras e Exposições, o antigo 
Casco de Ouro.

Policiamento no Carnaval será reforçado

Diferentemente de 
outras cidades da região, o 
Carnaval Bem Legal 2015 de 
Serra Negra está confirma-
do com todas as atrações às 
tardes e noites durante os 
quatro dias de folia. Veja a 
programação nos panfletos.

O encerramento das 
atrações do Festival de Ve-
rão e o Grito de Carnaval 
levaram ontem aproximada-
mente 2 mil pessoas à Praça 
João Zelante, segundo o co-
mandante da Guarda Muni-
cipal. 

Ao som da bateria da 
Escola de Samba Estrela da 
Guia os foliões dançaram, 
cantaram e festejaram a 
presença do Rei Momo, da 
Rainha e das Princesas, que 
foram recebidos com aplau-
sos.

O Prefeito Municipal 
compareceu para prestigiar 
a Escola de Samba da cida-
de e frisou, “já entreguei a 
chave ao Rei Momo para que 
ele possa fazer a alegria dos 

munícipes e turistas durante 
os nossos quatro dias de car-
naval, e que vocês possam 
se divertir com tranquilida-
de e segurança”, declarou o 
Chefe do Executivo.

Segundo o Prefeito 
Municipal, a segurança será 
reforçada no município, 
uma vez que outras cidades 
da região estão cancelando 
e reformulando suas atra-
ções. 

A programação com-
pleta do Carnaval Bem Le-
gal 2015 com informações 
dos locais e horários das 
atrações estará disponível 
em panfletos nos Postos de 
Atendimento ao Turista, lo-
calizado na Rodoviária e no 
Palácio Primavera - Praça 
Sesquicentenário, s/n, cen-
tro, bem como atualizada 
nos dias de festas nas pá-
ginas oficiais das redes so-
ciais: Facebook Prefeitura de 
Serra Negra e Twitter @se-
negra, além do portal www.
serranegra.sp.gov.br.

Atrações do Carnaval Bem 
Legal 2015 de Serra Negra estão 

mantidas às tardes e noites
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AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N° 002/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ACQUA – TECNOLOGIA DA AGUA EIRELLI EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS E SERVIÇOS 
DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO.
VALOR – R$ 59.725,90
DATA – 29/01/2015

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N° 003/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  JORGE EDMUNDO CARPEGIANI DA SILVA EPP
OBJETO – FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS NÃO 
PADRONIZADOS.
VALOR – R$ 20,12%
DATA – 29/01/2015

CONVITE N° 003/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  CHAGAS & BARROSO LTDA ME
OBJETO – FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS NÃO 
PADRONIZADOS.
VALOR – R$ 72,60%
DATA – 29/01/2015

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N° 004/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  JOSE VICENTE COSTA JUNIOR
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E IMPLAN-
TAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS FESTE-
JOS CARNAVALESCOS DE 2015.
VALOR – R$ 34.000,00
DATA – 29/01/2015

EXTRATO DE CONTRATO 
CONVITE N° 005/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ZF SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E IMPLAN-
TAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS FESTEJOS 
CARNAVALESCOS DE 2015.
VALOR – R$ 52.000,00
DATA – 29/01/2015

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N° 006/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  EFICAZ LOCADORA LTDA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SANI-
TÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 
DE 2015.
VALOR – R$ 9.880,00
DATA – 29/01/2015

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N° 007/2015

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  G.P. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTEN-
ÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMNES LTDA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
EQUIPE DE APOIO PARA ATENDER OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 
DE 2015.
VALOR – R$ 36.400,00
DATA – 30/01/2015

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E VIAGENS 
LTDA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 01 R$ 6,97
DATA – 30/01/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  JOSE GERALDO PATRICIO
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 02 R$ 2
,12
DATA – 30/01/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  JOÃO NUNES DA SILVA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 03 R$ 2,20
DATA – 30/01/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ALCIDES INÁCIO PIFFER
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 04 R$ 1,88
DATA – 30/01/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ITAMAR GOMES DA SILVA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 05 R$ 1,87
DATA – 30/01/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  TRANSFORTE SERRA NEGRA TRANSPORTES LTDA 
ME
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 06 R$ 1,40
DATA – 30/01/2015
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  LLBS TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
VALOR – LOTE 07 R$ 1,76
DATA – 30/01/2015

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2014

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  CICONELLO CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS EIRELI ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
“UBS” NOS BAIRROS “REFUGIO DA SERRA” E “BAIRRO DA SERRA” 
NESTE MUNICIPIO.
VALOR – R$ 25.947,14
DATA – 02/02/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 001 / 2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO 
DE CESTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Aos 23 dias do mês de Janeiro de 2015, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede localiza-
da à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 
44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-
cipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
019/2013, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 
quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 
as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada 
a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETENTOR 
registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de for-
necimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.
Empresa: COMERCIAL DELATTO LTDA 
CNPJ nº: 10.492.144/0001-66
Endereço: RUA FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, 480 – JARDIM 
GOLLO – SOCORRO – S.P. – CEP: 13.960-000
Telefone: 19-3895-1853
Representada por: SINESIO TADEU MAZZOLINI

I tem Quant . 
Est imada Descr ição Marca Pço 

Uni t 
Pço 

Tota l

01 01

Arroz beneficiado, longo 
fino, polido, tipo 1, novo, 
primeira qualidade, 
acondicionado em 
pacote de 5kg. Produto 
industrializado no 
máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Coopatr igo2 8,90 8,90

02 02

Feijão carioquinha, classe 
cores, tipo 1,  novo,  com 
identificação  do  produto,  
marca  do  fabricante  
em pacote de 1kg. 
Produto industrializado 
no máximo de 30 dias 
antes da data  de  entrega  
com  prazo  de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Natu 2,75 5,50

03 02

Óleo  comestível  vegetal  
de  soja, refinado, 
sem colesterol em 
embalagem de 900 ml. 
Produto industrializado 
no máximo 30 dias 
antes da data da entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Cocamar 2,50 5,00

04 01

Macarrão tipo espaguete 
com ovos, composto de 
sêmola de trigo, ovos 
pasteurizados, corantes 
naturais de urucum, 
pacote de 500 grs. 
Produto industrializado 
no máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Santa  Amal ia 1 ,00 1,00

05 01

Extrato de tomate 
concentrado, embalagem 
com no mín. 340 grs., 
Produto industrializado 
no Máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Minha 
Quinta 1,70 1,70

06 02

Açúcar refinado especial, 
rápida dissolução, 
sacarose de cana de 
açúcar em pacote de 1 kg. 
Produto industrializado 
no máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Caravelas 1,45 2,90

07 01

Sal refinado e iodado, 
para consumo doméstico 
em pacote de 1 kg. 
Produto industrializado 
no Máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Norsal 0 ,75 0,75

08 01

Farinha de milho em 
flocos, pré-cozida, 
enriquecida com ferro 
e ácido fólico, na cor 
amarela, isenta de 
sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionada 
em saco plástico, 
atóxico com 500 grs. 
Produto industrializado 
no máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Macie l 1 ,50 1,50

09 01

Fubá de milho de 
boa qualidade em 
embalagem de 500 grs. 
Produto industrializado 
no máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Xodó Mi lho 0,60 0,60
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10 01

Farinha de trigo 
tradicional, tipo 1 sem 
fermento em pacote 
de 1 kg. Produto 
industrializado no 
máximo de 30 dias 
antes da data de entrega 
com prazo de validade 
pertinente ao produto 
ofertado.

Cor ina 1,40 1,40

11 01
Caixa para 
acondicionamento em 
papelão resistente.

Dubrabal 1 ,55 1,55

30 ,80

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 019/2013, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
147.840,00 (Cento e quarenta e sete mil oitocentos e quarenta reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 23 de Janeiro de 2015. DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) COMERCIAL DELATTO 
LTDA SINESIO TADEU MAZZOLINI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 001 / 2015 - PREGÃO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 001/2015 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO 
DE CESTAS BASICAS (FUNCIONALISMO MUNICIPAL)
 Aos 23 dias do mês de janeiro de 2015, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede localiza-
da à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 
44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-
cipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
001/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abai-
xo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Munici-
pal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de 
Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, 
quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, ob-
servada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante 

as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada 
a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETENTOR 
registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de for-
necimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.
Empresa: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 
CNPJ nº: 53.437.315/0001.67
Endereço: RUA 7, N° 159 – CENTRO – CORUMBATAI – SP – CEP: 
13.540-000
Telefone: 19-3577-9700
Representada por: JOSE MARCELO CATTAI

Item Quant. 
Estimada Descr ição Marca

Pço 
Unit 
(R$)

Pço 
Total 
(R$)

01 02

Arroz beneficiado, longo 
fino, polido, tipo 01, primeira 
qualidade, acondicionado 
em pacote de 5kg. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado. 

V i tabon 9,32 18,64

02 03

Feijão carioquinha, 
classe cores, tipo 01, com 
identificação do produto, 
marca do fabricante  em 
pacote de 1kg. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega  com  prazo  
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Dona 
Pepa 2,32 6,96

03 04

Óleo comestível vegetal de 
soja, refinado, sem colesterol 
em embalagem de 900 ml. 
Produto industrializado no 
máximo 30 dias antes da 
data da entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Vi la  Velha 2,57 10,28

04 02

Macarrão tipo espaguete 
e tipo parafuso com ovos, 
composto de sêmola de 
trigo, ovos pasteurizados, 
corantes naturais de urucum, 
pacote de 500 grs. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado.

Paul is ta 1 ,08 2,16

05 02

Extrato de tomate, 
embalagem com no mín. 130 
grs., Produto industrializado 
no máximo de 30 dias antes 
da data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Quero 0,53 1,06

06 05

Açúcar refinado especial, 
rápida dissolução, sacarose de 
cana de açúcar em pacote de 
1 kg. Produto industrializado 
no máximo de 30 dias antes 
da data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Guarani 1 ,32 6,60

07 01

Sal refinado e iodado, para 
consumo doméstico em 
pacote de 1 kg. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado.

Mar f im 0,52 0,52
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08 01

Farinha de milho em flocos, 
pré-cozida, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, 
na cor amarela, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em saco 
plástico, atóxico com 500 grs. 
ZProduto industrializado no 
máximo de 30 dias antes da 
data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Kimi lho 1,33 1,33

09 01

Fubá de milho de boa 
qualidade em embalagem 
de 500 grs. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado.

Zanin 0,41 0,41

10 01

Farinha de trigo tradicional, 
tipo 1 sem fermento em 
pacote de 1 kg. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado.

Dona 
Benta 2,20 2,20

11 02

Sardinha em óleo em 
embalagem de 125 grs. 
Produto Industrializado no 
máximo de 30 dias antes da 
data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Palmeira 1,55 3,10

12 01

Café torrado e moído, 
embalado a vácuo, com selo 
de pureza e qualidade, extra 
forte, em embalagem de 500 
grs. Produto industrializado 
no máximo de 30 dias antes 
da data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Tradição 8,98 8,98

13 02

Gelatina sabores variados em 
pó em embalagem de no mín. 
35 grs.  Produto industrializado 
no máximo de 30 dias antes 
da data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Apt i 0 ,47 0,94

14 01

Doce de leite, consistência 
firme, de corte ou em 
pasta, em embalagem de 
no mínimo 400 grs. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado.

Fr imesa 2,68 2,68

15 2

Biscoito tipo Waffer sabor 
chocolate em embalagem 
de no mín. 140 grs. Produto 
industrializado no máximo 
de 30 dias antes da data 
de entrega com prazo de 
validade pertinente ao 
produto ofertado.

Tr iunfo 1,24 2,48

16 01

Leite em pó integral, leite 
não modificado, instantâneo, 
enriquecido com vitamina D, 
em embalagem de 400 grs. 
Produto industrializado no 
máximo de 30 dias antes da 
data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Romano 5,20 5,20

17 01 Caixa para acondicionamento 
em papelão resistente. Novacki 1 ,60 1,60

18 01

Sabão em pó com amaciante, 
em embalagem de 1 kg. 
Produto industrializado no 
máximo de 30 dias antes da 
data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Tixan Ypê 4,25 4,25

19 02

Sabonete em barra de 90 grs. 
dermatologicamente  testado. 
Produto industrializado no 
máximo de 30 dias antes da 
data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

F lor  de 
Ypê 0,77 1,54

20 01

Creme dental com flúor e 
cálcio de 90 grs. no sabor 
menta. Produto industrializado 
no máximo de 30 dias antes 
da data de entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Ice Fresh 0,80 0,80

21 01

Sabão em pedra glicerinado 
neutro dermatologicamente 
testado com 5 unidades de 
200 grs. cada no total de 1 kg. 
Produto industrializado no 
máximo de 30 dias  antes  da  
data  de  entrega com prazo 
de validade pertinente ao 
produto ofertado.

Minuano 3,25 3,25

22 01

Detergente líquido neutro 
dermatologicamente testado 
em embalagem de 500 ml. 
Produto industrializado no 
máximo de 30 dias antes da 
data de entrega com prazo de 
validade pertinente ao produto 
ofertado.

Limpol 1 ,17 1,17

23 01 Caixa para acondicionamento 
em papelão resistente. Novacki 0 ,85 0,85

87 ,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 019/2013, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
1.044.000,00 (Um milhão e quarenta e quatro mil reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
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trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo iden-
tificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.Serra 
Negra, 23 de Janeiro de 2015.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINE-
RAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) COMERCIAL JOAO AFON-
SO LTDA JOSE MARCELO CATTAI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 046 / 2014 - PREGÃO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 004/2014 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA 

ASFÁLTICA

Aos 22 dias do mês de Maio de 2014, de um lado a PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede localiza-
da à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 
44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni-
cipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
004/2014, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) 
abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de forneci-
mento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada 
a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor DETENTOR 
registrado, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de for-
necimento dos itens abaixo descritos, nas condições estabelecidas 
no ato convocatório.
Empresa: PAVIMENTADORA SANTO ESPEDITO LTDA 
CNPJ nº: 04.859.473/0001-08
Endereço: AV. RAINHA, 435 – DISTR. INDUST JOSE MARANGONI – 
MOGI MIRIM – S.P. – CEP: 13.803-350
Telefone: 19-3806-4789
Representada por: CLAUDIO ALLAN CARMONA

I T E M Q UA N T. 
E S T I M A D A D E S C R I Ç Ã O

P R E Ç O 
U N I T 
( R $ )

P R E Ç O 
T O TA L 

( R $ )

0 1 6 0 0 
To n e l a d a s

MASSA ASFÁLTICA: 
CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO À QUENTE – CBUQ 
– FAIXA “C” / DER

1 7 8 , 0 0 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas no Edi-
tal do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) preço(s) 
registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços (ATA), em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessários ao 
controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses contada a partir 
da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 004/2014, bem como 
seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
106.800,00 (Cento e seis mil oitocentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 

1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os 
fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 22 de Maio de 2014.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI 
Prefeito Municipal P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA PAVIMENTADORA SANTO ESPEDITO LTDA Claudio 
Allan Carmona

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 051/2014 - PREGÃO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 008/2014 
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM

Aos 28 dias do mês de Julho de 2014, de um lado a PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com sede locali-
zada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o 
nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal, DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, neste ato denomina-
da simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial 
nº 008/2014, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) 
abaixo, doravante denominada DETENTORA, com base na Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de forneci-
mento, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e 
consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: CIRO RAFAEL DEMATE 39134933875 
CNPJ nº: 18.650.029/0001-84
EndereçO: AV PROFESSORA DEIZE CARUSO DE OLIVEIRA, 37 – RE-
SIDENCIAL SERRA NEGRA – SERRA NEGRA – S.P. – CEP: 13.930-000
Telefone: 19-997885554
Representada por: CIRO RAFAEL DEMATE

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

PREÇO 
UNITÁRIO 
DO ITEM

PREÇO TOTAL

01 150

LOCAÇÃO DE SOM 
PEQUENO PORTE - 02 
caixas de som de 800 
W cada (falante 15’ e 
drive), Amplificadores 
compatíveis para o sistema 
(no caso de p.a passivo), 
Suporte para as caixas, 
01 Microfone sem fio, 05 
microfones com fio, 05 
Pedestais, 01 Equalizador, 
02 Monitores (01 via). Mesa 
de som com 08 canais, 
Aparelho reprodutor de 
CD ou notebook e cabos 
necessários para conexão.

R$ 200,00 R$ 30.000,00
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02 150

LOCAÇÃO DE SOM MEDIO 
PORTE - 02 caixas de som 
de 800 W cada (falante 15’ 
e drive ), 02 caixas de sub 
grave (falante 15” ou 18’ ), 
Amplificadores compatíveis 
para o sistema (no caso de 
p.a passivo), 01 Equalizador, 
01 Efeito, 01 Microfone 
sem fio, 10 Microfones 
com fio, 10 Pedestais, 
06 Monitores (03 vias de 
monitor equalizados), 02 
Cubos para instrumentos 
(guitarra e baixo), Mesa 
de som com 16 canais, 
Aparelho reprodutor de 
CD ou notebook e cabos 
necessários para conexão).

R$ 395,00 59.250,00

03 150

LOCAÇÃO DE SOM 
GRANDE PORTE - 04 caixas 
de som de 800 W cada (2 
x 15’ e drive ou 15’ + 12’ 
e drive), 04 caixas de sub 
grave (falante 15” ou 18’), 
Amplificadores compatíveis 
para o sistema (no caso 
de p.a passivo), Rack de 
Periféricos (quadragate, 
compressor, equalizador 
e etc ), 02 Equalizador, 
02 Efeito, 02 Microfones 
sem fio, 20 Microfones 
com fio diversos (voz e 
instrumento, incluindo 
bateria ), 20 Pedestais 
diversos (girafa, clamps 
etc.), 03 Amplificadores 
para Instrumentos, 01 
Casco de Bateria (Bumbo, 
Tons e Surdo), 06 Vias de 
Monitor equalizadas (12 
monitores), 02 Cubos para 
instrumentos (guitarra e 
baixo), 02 Mesas de som 
digital com 32 canais, 
Aparelho reprodutor de 
CD ou notebook e Cabos 
necessários para conexão).

R$ 795,00 119.250,00

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

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

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

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estives-
sem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 008/2014, bem como 
todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a firmar 
as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 
208.500,00 (Duzentos e oito mil e quinhentos reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 
28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas legislações específicas, cujos 
efeitos atinjam este instrumento.
8 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 
fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Negra, com prejuízo 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente ins-
trumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os 
fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 28 de Julho de 2014.DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI PREFEITO MUNICIPAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA P/ DETENTORA(S) CIRO RAFAEL DEMATE 
39134933875 CIRO RAFAEL DEMATE

Lei nº. 3.813 de 10 de fevereiro de 2015
Projeto de Lei nº 8/2015

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 644.541,50 (seiscen-
tos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais 
e cinquenta centavos), que será destinado para obras de cons-
trução de alambrado entorno do prédio do Centro de Referên-
cia de Assistência Social – CRAS; para atendimento do progra-
ma Brasil Carinhoso; aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a atenção básica de saúde, pronto socorro 
municipal e ambulatório de especialidades.
Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do superávit financeiro verificado no exer-
cício anterior, motivado pelos convênios celebrados com os 
Governos Federal e Estadual e a anulação de dotações, sendo:

03.01.08.244.0004.2.004.339039.01
Serv. terceiros - P. Jurídica.........................................R$ 15.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.05
Material de consumo.................................................R$ 30.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.05
Serv. terceiros - P. Jurídica..........................................R$ 50.000,00
Soma Anulação de Dotações.....................................R$ 95.000,00
Superávit financeiro verificado 
no exercício anterior.................................................R$ 549.541,50
Total............................................................................R$ 644.541,50

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
10 de fevereiro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
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José AlexAndre MAlAgodi de VAsconcellos

- Secretário -

Lei nº. 3.814 de 10 de fevereiro de 2015
Projeto de Lei nº 9/2015

(Autoriza a abertura de crédito adicional suplemen-
tar)

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

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais), para reforço das dotações orçamentárias, a 
saber:

04.01.04.122.0005.2.005.339030.05 
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 50.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 20.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica................................R$ 10.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.449052.05
Equipamento e mat. permanente...........................R$ 110.000,00
Total............................................................................R$ 200.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial das dotações orça-
mentárias abaixo relacionadas e do superávit financeiro ve-
rificado no exercício anterior, motivado pela transferência do 
Governo Federal – Recurso Vigilância em Saúde, sendo:

04.01.12.361.0007.2.010.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.................................R$ 50.000,00
Superávit financeiro verificado no 
exercício anterior......................................................R$ 140.000,00
Total............................................................................R$ 200.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
10 de fevereiro de 2015.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

 José AlexAndre MAlAgodi de VAsconcellos

- Secretário -

Decreto nº 4.375 de 10 de fevereiro de 2015
(Abre crédito adicional especial)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 

atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº. 3.813, de 10 
de fevereiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
644.541,50 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos 
e quarenta e um reais e cinquenta centavos), que será des-
tinado para obras de construção de alambrado entorno do 
prédio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 
para atendimento do programa Brasil Carinhoso; aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para a atenção básica 
de saúde, pronto socorro municipal e ambulatório de especia-
lidades.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto correrão por conta do superávit financeiro verificado no 
exercício anterior, motivado pelos convênios celebrados com 
os Governos Federal e Estadual e a anulação de dotações, 
sendo:

03.01.08.244.0004.2.004.339039.01
Serv. terceiros - P. Jurídica..........................................R$ 15.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.05
Material de consumo.................................................R$ 30.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.05
Serv. terceiros - P. Jurídica.........................................R$ 50.000,00
Soma Anulação de Dotações.....................................R$ 95.000,00
Superávit financeiro verificado no
 exercício anterior......................................................R$ 549.541,50
Total............................................................................$ 644.541,50

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
10 de fevereiro de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto nº 4.376 de 10 de fevereiro de 2015
(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal nº. 3.814, de 10 
de fevereiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

04.01.04.122.0005.2.005.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 50.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.339030.05



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 422
10

Material de consumo..................................................R$ 20.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica................................R$ 10.000,00
11.01.10.301.0016.2.021.449052.05
Equipamento e mat. permanente...........................R$ 110.000,00
Total............................................................................R$ 200.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial das dotações 
orçamentárias abaixo relacionadas e do superávit financeiro 
verificado no exercício anterior, motivado pela transferência 
do Governo Federal – Recurso Vigilância em Saúde, sendo:

04.01.12.361.0007.2.010.339030.05 
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339039.05
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica................................R$ 50.000,00
Superávit financeiro verificado no 

exercício anterior......................................................R$ 140.000,00
Total............................................................................R$ 200.000,00

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
10 de fevereiro de 2015

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA PRIMEIRA SES-

SÃO ORDINÁRIA, DA TERCEI-
RA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SEXTA LEGISLATU-
RA.

Aos dois dias do mês 
de fevereiro, do ano de dois 
mil e quinze, às 19h33min, a 
Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra Ne-
gra/SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, e secretariando os 
trabalhos o vereador Nestor 
de Toledo Marchi – auxiliado 
pelo vereador Deoclécio An-
ghinoni -, sua 01ª Sessão Or-
dinária, da 03ª Sessão Legis-
lativa, da 16ª Legislatura, com 
a presença dos vereadores 
Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, Deoclécio Anghi-
noni, Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Nestor de Toledo 
Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com a ausência do vereador 
André Luiz Marchi Padula. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em seguida, o Sr. Exmo. Pre-
sidente convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-

-Nosso. Logo após, foram 
executados o Hino Nacional e 
o Hino Oficial de Serra Negra. 
Após, usou da palavra o 
Exmo. Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, vereador Danilo Francis-
co Andrade Guerreiro, que 
agradeceu a presença de to-
dos e, em seguida, discorreu 
sobre seus projetos enquanto 
presidente deste Poder Legis-
lativo, Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente suspendeu a 
sessão por trinta minutos. Re-
tomados os trabalhos, pas-
sou-se ao EXPEDIENTE: onde 
foram lidas, discutidas, vota-
das e aprovadas, por unani-
midade (09 votos), as seguin-
tes atas: a) ata da 41ª sessão 
ordinária, da 2ª sessão legis-
lativa, da 16ª Legislatura, rea-
lizada em 08 de dezembro de 
2014; b) ata da 20ª sessão ex-
traordinária, da 2ª sessão le-
gislativa, da 16ª Legislatura, 
realizada em 08 de dezembro 
de 2014; c) ata da 21ª sessão 
extraordinária, da 2ª sessão 
legislativa, da 16ª Legislatura, 
realizada em 11 de dezembro 
de 2014; d) ata da 22ª sessão 
extraordinária, da 2ª sessão 
legislativa, da 16ª Legislatura, 
realizada em 11 de dezembro 
de 2014; e) ata da 42ª sessão 
ordinária, da 2ª sessão legis-
lativa, da 16ª Legislatura, rea-
lizada em 15 de dezembro de 
2014; f) termo de ocorrência, 
datado de 12/01/2015; g) ter-
mo de ocorrência, datado de 
14/01/2015; h) ata da 01ª ses-

são extraordinária, da 3ª ses-
são legislativa, da 16ª Legisla-
tura, realizada em 19 de 
janeiro de 2015; i) ata da 02ª 
sessão extraordinária, da 3ª 
sessão legislativa, da 16ª Le-
gislatura, realizada em 19 de 
janeiro de 2015; j) ata da 03ª 
sessão extraordinária, da 3ª 
sessão legislativa, da 16ª Le-
gislatura, realizada em 26 de 
janeiro de 2015; e, k) ata da 
04ª sessão extraordinária, da 
3ª sessão legislativa, da 16ª 
Legislatura, realizada em 26 
de janeiro de 2015. Diante da 
grande quantidade de atas 
aprovadas, fica abaixo cons-
tando o resumo das atas 
aprovadas: - RESUMO DA ATA 
DA QUADRAGÉSIMA PRIMEI-
RA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
2014. Aos 08/12/2014, às 
19h30min, a Câmara Munici-
pal de Serra Negra/SP reali-
zou sua quadragésima pri-
meira Sessão Ordinária do 
ano de 2014, com a presença 
de todos os vereadores. Ha-
vendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em seguida rezou-se o Pai-
-Nosso. Após, foi lida, discuti-
da, votada e aprovada a ata 
da sessão anterior. Em conti-
nuidade, passou-se ao EXPE-
DIENTE e à leitura das INDI-
CAÇÕES de nºs 539 a 
541/2014. Após, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: foram lidos, discuti-
dos, votados e aprovados, os 

requerimentos de informa-
ções de nºs 761, 763 a 
766/2014. REQUERIMENTOS 
DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS: foram lidos, dis-
cutidos, votados e aprovados, 
por unanimidade, os requeri-
mentos de congratulações e 
aplausos de nºs 767 a 770, 777 
e 778/2014. REQUERIMEN-
TOS DE PESAR: foram lidos e 
deferidos os requerimentos 
de pesar de nºs 771 a 
776/2014. ORADORES: Usa-
ram da palavra os vereadores 
Edson Marquezini, Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
Paulo Sérgio Osti, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Roberto 
Sebastião de Almeida e An-
dré Luiz Marchi Padula.  OR-
DEM DO DIA, onde foram dis-
cutidos, votados e aprovados, 
por unanimidade, em 2ª dis-
cussão e votação, dos proje-
tos de leis nºs 91/2014, 
106/2014, 107/2014 e 108/2014. 
Foi retirado o projeto de lei nº 
110/2014. EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usaram da palavra os 
vereadores Edson Marquezini 
e Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, sendo em seguida 
encerrada a sessão. - RESU-
MO DA ATA DA VIGÉSIMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 2014. Aos 08/12/2014, às 
22h42min, a Câmara Munici-
pal de Serra Negra/SP reali-
zou sua vigésima Sessão Ex-
traordinária do ano de 2014, 
com a presença de todos os 
vereadores. Havendo núme-
ro regimental, o Exmo. Sr. 
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Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em se tra-
tando de sessão extraordiná-
ria, passou-se imediatamente 
para a ORDEM DO DIA, onde 
foi discutido, votado e apro-
vado, por unanimidade, em 
discussão e votação única, o 
projeto de lei nº 109/2014, 
sendo em seguida encerrada 
a sessão. - RESUMO DA ATA 
DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
2014. Aos 11/12/2014, às 
17h08min, a Câmara Munici-
pal de Serra Negra/SP reali-
zou sua vigésima primeira 
Sessão Extraordinária do ano 
de 2014, com a ausência dos 
vereadores Edson B. O. Mar-
quezini e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número re-
gimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Primeiramente 
foi rezado o Pai-Nosso. Em se 
tratando de sessão extraordi-
nária, passou-se imediata-
mente para a ORDEM DO 
DIA, onde foi discutido, vota-
do e aprovado, por unanimi-
dade (09 votos), em 1ª dis-
cussão e votação, o projeto 
de lei nº 112/2014, sendo em 
seguida encerrada a sessão. - 
RESUMO DA ATA DA VIGÉSI-
MA SEGUNDA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA DE 2014. Aos 
11/12/2014, às 17h32min, a 
Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP realizou sua vigési-
ma segunda Sessão Extraor-
dinária do ano de 2014, com a 
ausência dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini e Wag-
ner da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão ex-
traordinária, passou-se ime-
diatamente para a ORDEM 
DO DIA, onde foi discutido, 
votado e aprovado, por una-
nimidade (09 votos), em 2ª 
discussão e votação, o proje-
to de lei nº 112/2014, sendo 
em seguida encerrada a ses-
são. - RESUMO DA ATA DA 
QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014. 
Aos 15/12/2014, às 19h30min, 
a Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP realizou sua qua-
dragésima segunda Sessão 
Ordinária do ano de 2014, 
com a presença de todos os 

vereadores. Havendo núme-
ro regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em seguida 
rezou-se o Pai-Nosso. Em se-
guida, levando-se em consi-
deração que a presente ses-
são é exclusiva para eleição 
da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
para o biênio 2015/2016, con-
forme previsto no artigo 26 do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
passou-se imediatamente 
para a ORDEM DO DIA. Reali-
zada a verificação da chama-
da, verificou-se estarem pre-
sentes todos os vereadores 
que compõem o Poder Legis-
lativo de Serra Negra/SP. I - 
Eleição da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra Ne-
gra, para o biênio 2015/2016. 
Primeiramente, foi aprovado 
em Plenário (06 votos a 05) 
que a Eleição dos Membros 
que comporão a Mesa Direto-
ra da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra/SP, 
para o biênio 2015/2016, pas-
sasse a ser realizada “Cargo a 
Cargo”. Após a eleição, o Ex-
celentíssimo Senhor Presi-
dente declarou eleita, para o 
biênio 2015/2016, a seguinte 
Mesa Diretora da Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra/SP, que 
serão considerados empos-
sados em 1º de janeiro de 
2015, em conformidade com 
o disposto no artigo 26, do Re-
gimento Interno da Câmara 
Municipal de Serra Negra/SP: 
Presidente: vereador Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro 
- DEM; 1º Vice-Presidente: ve-
reador Edson Benedito de 
Oliveira Marquezin - PTB; 2º 
Vice-Presidente: vereador 
Paulo Sérgio Osti - PT; 1º Se-
cretário: vereador André Luiz 
Marchi Padula - PR; e 2º Se-
cretário: vereador Nestor de 
Toledo Marchi - PV. Concluída 
a eleição, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente, vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, pa-
rabenizou a todos os verea-
dores eleitos e, em seguida, 
franqueou a palavra aos vere-
adores eleitos, sendo em se-
guida encerrada a sessão. - 
TERMO DE OCORRÊNCIA. Às 
10:00 horas do dia 12 de ja-

neiro de 2015, foi procedida a 
verificação de presença dos 
vereadores na 01ª Sessão Ex-
traordinária, da 3ª Sessão Le-
gislativa, da 16ª Legislatura, 
verificando-se estarem pre-
sentes os vereadores Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
Deoclécio Anghinoni, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri e Wagner da Silva Del 
Buono; com as ausências dos 
vereadores André Luiz Marchi 
Padula, Edson B. O. Marquezi-
ni, Nestor de Toledo Marchi, 
Paulo Sérgio Osti, Ricardo Fa-
vero Fioravanti e Roberto Se-
bastião de Almeida. Não ha-
vendo número regimental 
para a abertura da sessão, 
conforme disposto no § 2º, do 
artigo 103, do Regimento In-
terno da Casa, aguardou-se o 
prazo de quinze minutos para 
nova verificação de presença. 
Realizada novamente a verifi-
cação de presença, consta-
tou-se a presença dos mes-
mos vereadores acima 
mencionados, ou seja, Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
Deoclécio Anghinoni, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri e Wagner da Silva Del 
Buono, persistindo, portanto, 
a falta de quorum para a 
abertura da sessão. Para 
constar, restou igualmente 
prejudicada a 2ª Sessão Ex-
traordinária, da 3ª Sessão Le-
gislativa, da 16ª Legislatura 
também convocada para ser 
realizada na presente data, 
dia 12 de janeiro de 2015. 
Nada mais havendo a ser tra-
tado, foi lavrado o presente 
Termo, que conferi e achei 
conforme. (vereador Deoclé-
cio Anghinoni – Secretário 
“ad hoc”). - TERMO DE 
OCORRÊNCIA. Às 17:00 horas 
do dia 14 de janeiro de 2015, 
foi procedida a verificação de 
presença dos vereadores na 
01ª Sessão Extraordinária, da 
3ª Sessão Legislativa, da 16ª 
Legislatura, verificando-se es-
tarem presentes os vereado-
res Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, Deoclécio Anghi-
noni, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri e Wagner da 
Silva Del Buono; com as au-
sências dos vereadores An-

dré Luiz Marchi Padula, Ed-
son B. O. Marquezini, Nestor 
de Toledo Marchi, Paulo Sér-
gio Osti, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida. Não havendo nú-
mero regimental para a aber-
tura da sessão, conforme dis-
posto no § 2º, do artigo 103, 
do Regimento Interno da 
Casa, aguardou-se o prazo de 
quinze minutos para nova ve-
rificação de presença. Reali-
zada novamente a verificação 
de presença, constatou-se a 
presença dos mesmos verea-
dores acima mencionados, 
ou seja, Danilo Francisco An-
drade Guerreiro, Deoclécio 
Anghinoni, Eduardo Apareci-
do Barbosa, Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri e Wag-
ner da Silva Del Buono, 
persistindo, portanto, a falta 
de quorum para a abertura da 
sessão. Para constar, restou 
igualmente prejudicada a 2ª 
Sessão Extraordinária, da 3ª 
Sessão Legislativa, da 16ª Le-
gislatura também convocada 
para ser realizada na presen-
te data, dia 14 de janeiro de 
2015. Nada mais havendo a 
ser tratado, foi lavrado o pre-
sente Termo, que conferi e 
achei conforme. (vereador 
Deoclécio Anghinoni – Secre-
tário “ad hoc”). - RESUMO DA 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 2015. 
Aos 19/01/2015, às 19h34min, 
a Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP realizou sua primei-
ra Sessão Extraordinária do 
ano de 2015, com a ausência 
do vereador André Luiz Mar-
chi Padula. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Primeiramente 
foi rezado o Pai-Nosso. Em se 
tratando de sessão extraordi-
nária, passou-se imediata-
mente para a ORDEM DO 
DIA, onde foram discutidos, 
votados e aprovados, por 
unanimidade, em primeira 
discussão e votação, os proje-
tos de leis nºs 113/2014 e 
001/2015. Foi discutido, vota-
do e aprovado, por unanimi-
dade, em primeira discussão 
e votação, o projeto de lei nº 
003/2015 e, aprovado por 
maioria de votos (05x04) as 
emendas nºs 02, 04, 06 e 
07/2015. Durante as explica-
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ções pessoais usaram da pa-
lavra os vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti e Edson 
Marquezini, sendo em segui-
da encerrada a sessão. - RE-
SUMO DA ATA DA SEGUNDA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 2015. Aos 19/01/2015, às 
23h02min, a Câmara Munici-
pal de Serra Negra/SP reali-
zou sua segunda Sessão Ex-
traordinária do ano de 2015, 
com a ausência do vereador 
André Luiz Marchi Padula. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão ex-
traordinária, passou-se ime-
diatamente para a ORDEM 
DO DIA, onde foram discuti-
dos votados e aprovados, por 
unanimidade, em segunda 
discussão e votação, os proje-
tos de leis nºs 113/2014 e 
003/2015, este último com a 
inclusão das emendas apro-
vadas. Foi rejeitada, por maio-
ria de votos (05x04), a emen-
da nº 05/2015 e aprovado, por 
unanimidade, em segunda 
discussão e votação, o proje-
to de lei nº 001/2015. Durante 
as explicações pessoais usa-
ram da palavra os vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Deoclécio Anghinoni, Edson 
Marquezini e Roberto Sebas-
tião de Almeida, sendo em 
seguida encerrada a sessão. - 
RESUMO DA ATA DA TERCEI-
RA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA DE 2015. Aos 26/01/2015, 
às 19h35min, a Câmara Muni-
cipal de Serra Negra/SP reali-
zou sua terceira Sessão Extra-
ordinária do ano de 2015, 
com a ausência do vereador 
André Luiz Marchi Padula. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Primeiramente foi rezado o 
Pai-Nosso. Em se tratando de 
sessão extraordinária, pas-
sou-se imediatamente para a 
ORDEM DO DIA, onde foram 
discutidos, votados e aprova-
dos, por unanimidade, em 
primeira discussão e votação, 
os projetos de leis nºs 04, 05 e 
06/2015. Durante as explica-
ções pessoais usaram da pa-
lavra os vereadores Edson 
Marquezini, Paulo Sérgio Osti 
e Ricardo Favero Fioravanti, 
sendo em seguida encerrada 

a sessão. - RESUMO DA ATA 
DA QUARTA SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA DE 2015. Aos 
26/01/2015, às 20h11min, a 
Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP realizou sua quarta 
Sessão Extraordinária do ano 
de 2015, com a ausência do 
vereador André Luiz Marchi 
Padula. Havendo número re-
gimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, pas-
sou-se imediatamente para a 
ORDEM DO DIA, onde foram 
discutidos votados e aprova-
dos, por unanimidade, em se-
gunda discussão e votação, 
os projetos de leis nºs 04, 05 e 
06/2015. Durante as explica-
ções pessoais usaram da pa-
lavra os vereadores Edson 
Marquezini, Paulo Sérgio Osti 
e Roberto Sebastião de Al-
meida, sendo em seguida en-
cerrada a sessão. EXPEDIEN-
TE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: Ofício nº 
905/2014, apresentando “veto 
parcial” ao autógrafo nº 
105/2014, sendo vetados dois 
dispositivos da Lei Municipal 
nº 3804/2014, que estima e 
fixa a despesa do Município 
de Serra Negra/SP para o 
exercício financeiro de 2015 
– “Orçamento Municipal do 
Município de Serra Negra/
SP”. Ofício nº 058/2015, apre-
sentando “veto parcial” ao 
autógrafo nº 003/2015, sendo 
vetado um dispositivo da Lei 
Municipal nº 3807/2015, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder sub-
venção à Santa Casa de Mise-
ricórdia de Serra Negra – Hos-
pital Santa Rosa de Lima, 
para o 1º quadrimestre de 
2015. Ofício nº 873/2014, em 
resposta ao requerimento nº 
734/2014, de autoria dos vere-
adores André Luiz Marchi Pa-
dula, Edson B. O. Marquezini, 
Roberto Sebastião de Almei-
da e Paulo Sérgio Osti, em 
complemento às informa-
ções solicitadas através do 
requerimento nº 675/2014, 
esclarecendo que o servidor 
Marcelo Angeloni está investi-
do no cargo de confiança de 
Supervisor de Serviços Muni-
cipais, prestando serviços no 
Centro de Convenções Cir-
cuito das Águas. Deste modo, 

tendo em vista que em seu 
local de trabalho existem me-
nos de 10 (dez) funcionários 
prestando serviços, sua jor-
nada não é controlada, con-
forme autorizada pela CLT, 
em seu artigo 74, parágrafo 
2º. Ofício nº 876/2014, em res-
posta ao requerimento nº 
722/2014, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
encaminhando as informa-
ções solicitadas referentes ao 
empreendimento industrial 
situado na Rua Antonio Car-
los Ferraresso, de proprieda-
de do senhor Arthur Camilot-
ti. Ofício encaminhado pela 
Secretaria de Educação e 
Cultura – Divisão de Cultura, 
assinado pelo senhor José 
Oscar Carniel Brolezi – Dire-
tor de Cultura do Município 
de Serra Negra/SP, em respos-
ta ao requerimento nº 
312/2014, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, apre-
sentando as informações soli-
citadas referentes ao Museu 
de Serra Negra e de seu acer-
vo. Ofício nº 900/2014, em 
resposta ao requerimento nº 
764/2014, de autoria do verea-
dor Nestor de Toledo Marchi, 
informando que as Ruas “A” e 
“C” do Loteamento Giraldi, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, possuem como me-
lhoramentos as guias, sarje-
tas, pavimentação asfáltica, 
rede de distribuição de água, 
rede de coleta de esgoto e ga-
leria de águas pluviais. Por 
fim, entende ser viável a mes-
ma denominação para as 
Ruas “A” e “C” do Loteamen-
to Giraldi. Ofício nº 883/2014, 
em resposta ao requerimento 
nº 755/2014, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, in-
formando que a Rua “B” do 
Loteamento Giraldi, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP, 
não possui denominação ofi-
cial e possui como melhora-
mentos as guias, sarjetas, pa-
vimentação asfáltica, rede de 
distribuição de água, rede de 
coleta de esgoto e galeria de 
águas pluviais. Ofício nº 
899/2014, em resposta ao re-
querimento nº 763/2014, de 
autoria do vereador Nestor de 
Toledo Marchi, informando 
que as Ruas “A” e “C” do Lote-
amento Giraldi, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP, pos-

suem como melhoramentos 
as guias, sarjetas, pavimenta-
ção asfáltica, rede de distri-
buição de água, rede de cole-
ta de esgoto e galeria de 
águas pluviais. Por fim, enten-
de ser viável a mesma deno-
minação para as Ruas “A” e 
“C” do Loteamento Giraldi. 
Ofício nº 910/2014, em res-
posta ao requerimento nº 
749/2014, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
informando que o projeto 
“Natal Radiante” de Serra Ne-
gra – 2014, foi providenciado 
e colocado em prática, a par-
tir de 06 de dezembro de 
2014, estando à disposição da 
população a Casa do Papai 
Noel e o Grande Presépio 
aberto a visitações desde esta 
data, no Palácio Primavera, 
bem como os enfeites nas 
Praças John Kennedy, Recan-
to Talismã e Praça João Ze-
lante, onde se instalou a Ár-
vore Principal de Natal. A 
Programação ainda segue 
com apresentações de corais 
e conjuntos natalinos. Infor-
ma por fim, que o “Natal Ra-
diante” segue até o dia 06 de 
janeiro de 2015, quando no 
final de semana seguinte tem 
início o festival de verão. Ofí-
cio nº 898/2014, em resposta 
ao requerimento nº 746/2014, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, informando que, 
com relação à disponibiliza-
ção dos serviços de telefonia, 
internet e TV à cabo da Em-
presa Net, em Serra Negra/SP, 
foi entrado em contato com a 
senhora Viviane Toledo Fritz, 
responsável pela empresa 
terceirizada da NET, infor-
mando que não existe cabea-
mento na cidade de Serra Ne-
gra/SP e, segundo 
informações da central, so-
mente cidades com mais de 
cem mil habitantes são con-
templadas com estes servi-
ços. Ofício nº 897/2014, em 
resposta ao requerimento nº 
736/2014, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, informando que, com 
relação aos gastos mensais 
realizados com a aquisição 
de medicamentos pela Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra/SP, no período de 
01/01/2009 até a presente 
data, envolve grande número 
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de documentos por se tratar 
de seis anos de busca, assim 
esclarece que tais documen-
tos encontram-se a disposi-
ção no setor competente 
para consulta. Ofício nº 
890/2014, em resposta ao re-
querimento nº 732/2014, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, esclarecen-
do que existem regimes dis-
tintos na administração muni-
cipal, o Celetista e o 
Estatutário, onde ambos pos-
suem regras e benefícios dis-
tintos. Sendo assim, se torna 
impossível a criação de um 
regime único. Ofício nº 
884/2014, em resposta ao re-
querimento nº 728/2014, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, apresen-
tando as informações solici-
tadas com relação à forma 
que atualmente são concedi-
das as folgas dos servidores 
da área da saúde, após a rea-
lização de campanhas duran-
te os finais de semana ou fe-
riados, bem como a forma 
que vem sendo utilizada para 
remunerar estes servidores. 
Ofício nº 891/2014, em res-
posta ao requerimento nº 
727/2014, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
informando que, com relação 
à promessa de campanha fei-
ta pelo Vice-Prefeito, no senti-
do de serem concedidas as 
folgas abonadas aos servido-
res da área da saúde, obteve-
-se a informação do Prefeito e 
do Vice-Prefeito, que não é 
do conhecimento de ambos 
tal promessa. Ofício nº 
913/2014, em resposta ao re-
querimento nº 748/2014, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, informan-
do que, com relação ao Dis-
trito Industrial “Manoel Luiz 
Saragiotto”, que seria destina-
do para a implantação de in-
dústrias não poluentes em 
área de terras localizada no 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, esclarecendo que não 
houve, por parte das empre-
sas, a procura por lotes e, 
conforme se pode observar 
na cópia do contrato, não fo-
ram cumpridos os prazos por 
parte da empresa para o iní-
cio das obras de instalação, 
portanto, não houve o cum-
primento do contrato. Por 

fim, informa que a atual ad-
ministração não possui a in-
tenção de criar um Distrito 
Industrial em Serra Negra. 
Ofício nº 883/2014, em res-
posta ao requerimento nº 
761/2014, de autoria do verea-
dor Deoclécio Anghinoni, in-
formando que a Rua “F” do 
Loteamento Jardim Placi-
dolândia, localizada em a 
Rua Carlos Ungaratto e a Es-
trada Municipal Sebastião de 
Godoy Bueno, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP, é deno-
minada oficialmente como 
“Rua Benedicto Padula”, con-
forme Lei Municipal nº 
3730/2014. Ofício nº 882/2014, 
em resposta ao requerimento 
nº 738/2014, de autoria do ve-
reador Deoclécio Anghinoni, 
informando que a Estrada 
Municipal que tem seu início 
na Estrada Municipal Renato 
Briotto Marchi, com coorde-
nadas geográficas 328.856-
7.498.348 UTM, passando por 
dentro da Fazenda São Ga-
briel, localizada no Bairro da 
Serra de Baixo e término na 
Estrada Municipal Jorge Sid-
ney Coli, com coordenadas 
geográficas 330.989-
7.496.739, com extensão 
aproximada de 04 quilôme-
tros, é de domínio particular, 
uma vez que não consta na 
base cartográfica da Secreta-
ria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano. Ofício 
nº 014/2015, em resposta ao 
requerimento nº 720/2014, de 
autoria dos vereadores Paulo 
Sérgio Osti, Roberto Sebas-
tião de Almeida, Edson B. O. 
Marquezini, Nestor de Toledo 
Marchi e André Luiz Marchi 
Padula, informando os valo-
res liquidados com combustí-
veis entre os anos de 2009 a 
2014, pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra/SP. Ofício 
nº 015/2015, em resposta ao 
requerimento nº 735/2014, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, infor-
mando que não será possível 
estender o horário de funcio-
namento da “Terra da Magia”, 
localizada na Praça Sesqui-
centenário, devido à carga 
horária do funcionário. Ofício 
nº 018/2015, em resposta ao 
ofício nº 1830/2014, de auto-
ria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, informando que 

a ONG GAVA – “Grupo Amor à 
Vida Animal” é quem deverá 
solicitar, por escrito, junto à 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, o pedido de recebi-
mento de subvenção, onde a 
Comissão de Análise de Sub-
venções da Municipalidade 
irá analisar a possibilidade le-
gal de tal concessão. Ofício 
nº 039/2015, em resposta ao 
requerimento nº 684/2014, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, encaminhan-
do os documentos fornecidos 
pela Superintendência de 
Compras, Contratos e Licita-
ções, referentes aos procedi-
mentos licitatórios para a re-
forma da quadra poliesportiva 
do Bairro dos Leais. Ofício nº 
048/2015, em resposta ao re-
querimento nº 747/2014, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, apresen-
tando as informações solici-
tadas referentes à estrada 
que dá acesso às proprieda-
des das famílias do senhor 
Mauro Felipe e Maura Brole-
zzi, esclarecendo, em breve 
síntese, que a Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra reali-
zou serviços de recuperação 
da referida estrada para aces-
so e passagem sobre o córre-
go. Consta que no ano de 
2008 foi contratada a Empre-
sa Hiltec Construtora Ltda., 
para a construção de 02 
(duas) pontes, sendo que 
apenas uma delas encontra-
-se no local. Também, os pró-
prios moradores do local rea-
lizam a manutenção na 
referida estrada. Por fim, tra-
mitam junto ao Poder Judiciá-
rio as ações civis públicas nºs 
30004169-86.2013.8.26.0595 e 
0002266-72.2010.8.26.0595. 
Ofício nº 067/2015, em res-
posta ao requerimento nº 
765/2014, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando rela-
ção contendo os nomes dos 
servidores que desempe-
nham suas funções públicas 
junto no Paço Municipal de 
Serra Negra, esclarecendo 
que o controle dos horários 
destes servidores são realiza-
dos através de relógio ponto 
no método de biometria. Por 
fim, informa que não estão 
sujeitos ao controle do ponto 
os Secretários Municipais, Di-

retores e Servidores cujas ati-
vidades também englobam 
serviços externos. EXPEDIEN-
TE DE DIVERSOS: CURSOS: - 
IBRAP – Instituto Brasileiro de 
Administração Pública – ofe-
recendo cursos em diversas 
áreas. DIVERSOS: - Ofício do 
Presidente do Partido dos De-
mocratas em Serra Negra/SP, 
senhor José Osmar Vicentini 
Stacheti, datado de 09 de ja-
neiro de 2015, comunicando 
à Câmara Municipal de Serra 
Negra, a todos os seus verea-
dores e a quem mais possa 
interessar, que a nobre verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri será a Líder da 
Bancada do Partido dos De-
mocratas junto ao Poder Le-
gislativo Municipal de Serra 
Negra/SP. - Ofício CGC.ARC nº 
1324/2014, do Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo, relativo aos autos do pro-
cesso TC-2653/026/12, enca-
minhando cópia da decisão 
referente à aprovação das 
contas da Câmara Municipal 
da Estância Hidromineral da 
Serra Negra/SP, referentes ao 
exercício de 2012. - Ofício 
CCA nº 5012/2014, do Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo, relativo aos autos 
do processo TC-
001218/003/11, encaminhan-
do cópia, para conhecimen-
to, da decisão referente à 
rejeição da prestação de con-
tas apresentada, com refe-
rência à subvenção concedi-
da pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra/SP ao CARIS-
MA – Casa de Recuperação e 
Integração Social de Serra 
Negra, durante o exercício de 
2010, vez que as despesas (in-
cluindo multas de consumo 
de energia) seriam de data 
anterior ao período de con-
cessão da subvenção, no va-
lor de R$ 12.192,59 (doze mil, 
cento e noventa e dois reais e 
cinquenta e nove centavos). - 
Relatório de Gestão Fiscal do 
Poder Legislativo do Municí-
pio de Serra Negra/SP, refe-
rente ao 3º quadrimestre de 
2014. - Demonstrativo de Apu-
ração das Despesas com Pes-
soal do Poder Legislativo do 
Município de Serra Negra/SP, 
referente ao 3º quadrimestre 
de 2014. - Balancete Financei-
ro da Câmara Municipal da 
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Estância de Serra Negra /SP, 
referente ao mês de novem-
bro de 2014. - Balancete Fi-
nanceiro da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra 
Negra /SP, referente ao mês 
de dezembro de 2014. - Ofício 
nº 56/2014 – da Câmara Muni-
cipal de Campinas/SP, Gabi-
nete do vereador Luiz Lauro 
Filho, agradecendo pelo re-
querimento de congratula-
ções e aplausos nº 616/2014, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, pela 
expressiva votação obtida no 
Município de Serra Negra/SP, 
durante as eleições realiza-
das no mês de outubro de 
2014, cuja votação contribuiu 
para que fosse o senhor Luiz 
Lauro Filho eleito para o hon-
roso cargo de Deputado Fe-
deral. - Ofício nº 612/14 - da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo – 
CDHU, encaminhando lista-
gem dos beneficiários e su-
plentes, de acordo com o 
sorteio das unidades habita-
cionais do “Empreendimento 
Serra Negra - E”, através do 
Programa de Parceria com 
Municípios, realizado em 21 
de dezembro de 2014, para 
conhecimento, bem como, 
se houver sorteados em situa-
ção irregular em relação às 
condições estabelecidas pela 
CDHU, as denúncias deverão 
ser encaminhadas junto a 
esta Companhia. - Ofício nº 
02537/2014 – SUGED/GEDIS/
DR/SPI – dos Correios, pres-
tando esclarecimentos com 
relação aos objetos postais 
SEDEX que não são entregues 
diretamente pelos carteiros 
no endereço do Hospital de 
Serra Negra, situado na Ave-
nida Santos Pinto nº 351, Cen-
tro Serra Negra/SP, informan-
do que em contato com a 
Agência dos Correios local, 
foi informado que os cartei-
ros levam as correspondên-
cias ao Hospital, porém, mui-
tas vezes os funcionários 
existentes no Hospital não 
querem assinar o documento 
para que a entrega seja for-
malizada. Conforme normas 
da ECT, os carteiros devem 
aguardar até 03 minutos em 
cada ponto de entrega. Por 
fim, coloca-se a disposição 

para quaisquer esclareci-
mentos adicionais que se fi-
zerem necessários. Atencio-
samente, Paulo Sérgio 
Monteiro da Silva – Gerente 
Operacional de Distribuição 
– DR/SPI. - E-mail encaminha-
do pela Telefônica Brasil SA., 
através do setor de Consulto-
ria Institucional – Gerência 
Institucional do Interior de 
São Paulo, em respostas às 
indicações nºs 527 e 528/2014, 
ambas de autoria do verea-
dor Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, informando que 
foi providenciada toda a ma-
nutenção e as retiradas dos 
fios e cabos que se encontra-
vam em ruas do Loteamento 
Residencial Serra Negra. Es-
clarece que a Telefônica está 
elaborando um projeto para 
melhoria na rede que atende 
o Bairro, que deverá passar 
por liberações e aprovações. 
Informa por fim, que os novos 
pedidos de linhas telefônicas 
para o Bairro estão sendo 
atendidos com a tecnologia 
FWT. Ofício nº 02537/2014 – 
SUGED/GEDIS/DR/SPI – dos 
Correios, prestando esclare-
cimentos com relação aos 
objetos postais SEDEX que 
não são entregues diretamen-
te pelos carteiros no endere-
ço do Hospital de Serra Ne-
gra, situado na Avenida 
Santos Pinto nº 351, Centro 
Serra Negra/SP, informando 
que em contato com a Agên-
cia dos Correios local, foi in-
formado que os carteiros le-
vam as correspondências ao 
Hospital, porém, muitas ve-
zes os funcionários existentes 
no Hospital não querem assi-
nar o documento para que a 
entrega seja formalizada. 
Conforme normas da ECT, os 
carteiros devem aguardar até 
03 minutos em cada ponto de 
entrega. Por fim, coloca-se a 
disposição para quaisquer es-
clarecimentos adicionais que 
se fizerem necessários. Aten-
ciosamente, Paulo Sérgio 
Monteiro da Silva – Gerente 
Operacional de Distribuição 
– DR/SPI. - Petição protocoli-
zada em 22 de janeiro de 
2015 pela munícipe Daniela 
Aparecida dos Santos, res-
ponsável pelo Canil Munici-
pal de Serra Negra/SP, apre-
sentando “Queixa Por 

Infração Administrativa” em 
face do vereador Edson B. O. 
Marquezini, por ter, em tese, 
praticado excesso durante vi-
sita por ele realizada junto ao 
Canil Municipal de Serra Ne-
gra, no dia 09 de janeiro de 
2015, requerendo seu proces-
samento perante a Comissão 
Permanente de Ética e de De-
coro Parlamentar da Câmara 
Municipal da Estância de Ser-
ra Negra/SP. - Do Poeta senhor 
Alceu Sebastião Costa, apre-
sentando versos em homena-
gem ao Aniversário de 461 
anos da Cidade de São Paulo, 
comemorados em 25 de ja-
neiro de 2015. Correspondên-
cias recebidas no período de 
09 de dezembro de 2014 a 02 
de fevereiro de 2015, dentre 
elas os seguintes telegramas 
informando a liberação de 
verbas: Do Ministério da Edu-
cação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, informando a liberação 
de verbas referentes aos se-
guintes programas: - À Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra/SP: QUOTA – parcela 010, 
em 28/11/2014, no valor de R$ 
65.601,51; PNATE – parcela 
009, em 30/12/2014, no valor 
de R$ 10.960,33; QUOTA – 
parcela 011, em 30/12/2014, 
no valor de R$ 65.351,67; 
QUOTA – parcela 012, em 
16/01/2014, no valor de R$ 
68.839,79. MENSAGENS E 
PROJETOS DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: Mensa-
gem nº 004/2015, encami-
nhando o projeto de lei nº 
004/2015, que autoriza a aber-
tura de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
1.881.396,54 (um milhão, oi-
tocentos e oitenta e um mil, 
trezentos e noventa e seis re-
ais e cinquenta e quatro cen-
tavos), que será destinado 
em obras de reforma do Con-
junto Aquático “Sebastião 
Carlos D’Andrea Colchetti”, 
término construção do Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social - CRAS, pavimenta-
ção asfáltica de duas ruas do 
Loteamento Belvedere do 
Lago, reforma do Centro Es-
portivo “Dr. Mário Pereira dos 
Santos”, término da amplia-
ção da unidade de saúde da 
Praça Lions, aquisição de veí-
culos e mobiliários para o 

Centro de Referência de As-
sistência Social – CRAS e 
aquisição de mobiliário para 
a Creche Escola do Residen-
cial das Posses. Mensagem nº 
005/2015, encaminhando o 
projeto de lei nº 005/2015, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 5.486.821,19 
(cinco milhões, quatrocentos 
e oitenta e seis mil, oitocen-
tos e vinte e um reais e deze-
nove centavos), composto 
por excesso de arrecadação 
e superávit financeiro do 
exercício anterior, para a con-
tinuação e realização das se-
guintes obras: 1 – Convênios 
com o Governo do Estado de 
São Paulo - pavimentação e 
recape de diversas ruas do 
Município, 2ª etapa do Parque 
Represa Santa Lídia e do 
Complexo Turístico do Bairro 
da Serra, 1ª etapa do Sistema 
de Combate a Incêndio do 
Centro de Convenções e Bal-
neário Municipal, término da 
construção da Creche Escola 
do Loteamento Residencial 
das Posses e; 2 – Convênios 
com o Governo Federal - tér-
mino da construção das Uni-
dades Básicas de Saúde do 
Loteamento Refúgio da Serra 
e do Bairro da Serra e térmi-
no da reforma do Posto de 
Saúde da Família do Bairro 
Alto das Palmeiras. Mensa-
gem nº 006/2015, encami-
nhando o projeto de lei nº 
006/2015, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal, em 
regime de concessão não re-
munerada, pelo prazo de 10 
(dez) anos, à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, o uso de 
próprio municipal situado na 
Rua Romano Poleto s/nº, com 
todas as suas dependências e 
equipamentos já existentes e 
em uso desde a concessão 
concedida anteriormente 
através das Leis Municipais 
nºs. 2.311/1997 e 2.892/2005, 
mediante contrato de respon-
sabilidade e cumprimento 
das disposições desta Lei e 
do Termo de Convênio. Men-
sagem nº 007/2015, encami-
nhando o projeto de lei nº 
007/2015, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal a ce-
lebrar convênio com o Centro 
Estadual de Educação Tecno-
lógica Paulo Souza – CEE-
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TEPS. PROJETOS DE RESO-
LUÇÕES E DE DECRETOS 
LEGISLATIVOS: Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
01/2015, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que 
concede o Título Honorífico 
de Cidadão Serrano ao se-
nhor PAULO KESSELRING 
CAROTINI – “POLÉ”. Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
02/2015, de autoria do verea-
dor Deoclécio Anghinoni, que 
concede o Título Honorífico 
de Cidadão Serrano ao se-
nhor JOSÉ FERREIRA DA SIL-
VA. Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 03/2015, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que concede o Tí-
tulo Honorífico de Cidadão 
Serrano ao senhor MARIO 
LUIZ CLEMENTE SILVA – “MA-
RIÃO”. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi proferida à 
leitura das INDICAÇÕES: Indi-
cação nº 04/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de colocar lombada 
na Rua Vereador Dirceu Tho-
mazelli Guidetti, altura do nú-
mero 367, Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/
SP, vez que os motoristas es-
tão trafegando com seus veí-
culos em alta velocidade, ge-
rando o sério risco de 
causarem graves acidentes e 
atropelamentos. Indicação nº 
05/2015, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de desentupir todos os buei-
ros existentes na Rua Antonio 
Poleto, localizada no Lotea-
mento Colina dos Ipês. Indi-
cação nº 06/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser totalmente re-
feita com cimento a escada-
ria existente no Loteamento 
Vila Dirce, que liga a Rua Ma-
theus Mattedi à Rua Ariadne 
Maria Mittestainer. Indicação 
nº 07/2015, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, que 
indica ao Senhor Prefeito Mu-

nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizado o corte 
do mato e limpeza geral na 
escadaria existente no Lotea-
mento Vila Dirce, que liga a 
Rua Matheus Mattedi à Rua 
Ariadne Maria Mittestainer. In-
dicação nº 08/2015, de auto-
ria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
colocar uma lombada na al-
tura do número 416 da Rua 
Matheus Mattedi, Loteamen-
to Vila Dirce, visto que os veí-
culos estão trafegando em 
alta velocidade, o que pode 
causar acidentes no local. In-
dicação nº 09/2015, de auto-
ria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser colo-
cada uma lombada na Rua 
Amparo, altura do número 
380, vez que no local os mo-
toristas estão trafegando em 
altíssima velocidade, sendo 
que no local vem ocorrendo 
vários acidentes graves. Indi-
cação nº 10/2015, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de instalar uma “Academia 
ao Ar Livre” no terreno públi-
co que atualmente está sem 
uso e sem qualquer destina-
ção útil, situado na Rua Beli-
zária Maria de Jesus, entre os 
números 162/188 em frente à 
Igreja de Nossa Senhora Apa-
recida, Bairro das Palmeiras, 
Serra Negra/SP, visando aten-
der a população daquele po-
puloso bairro. Indicação nº 
11/2015, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o rebaixamento 
da guia e da calçada para que 
os cadeirantes ou pessoas 
com mobilidade reduzida te-
nham acesso ao prédio dos 
Correios, localizado na Rua 
Tiradentes, número 232, Cen-
tro, Serra Negra/SP, garantin-
do-se o direito à mobilidade 
urbana dos portadores de de-

ficiências. Caso não seja esta 
uma atribuição do Poder Pú-
blico Municipal, indico para 
que sejam notificados os Cor-
reios ou o proprietário daque-
le imóvel, para que seja reali-
zado o rebaixamento da guia 
e da calçada, para acesso de 
cadeirantes e das pessoas 
portadoras de deficiência. In-
dicação nº 12/2015, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser trocada a placa de deno-
minação que está toda apa-
gada, do Centro Integrado de 
Lazer e Esportes - “CILES Su-
zana Cristine Palhares”, loca-
lizado entre as Ruas Roberto 
Cazotto e Manuel Luiz Sara-
giotto, no Loteamento Parque 
Fonte São Luiz. Indicação nº 
13/2015, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada operação 
tapa buracos em todas as 
ruas do Loteamento Parque 
Fonte São Luiz. Indicação nº 
14/2015, de autoria do verea-
dor Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de fazer uma nova en-
trada - com acessibilidade 
para deficientes - para facili-
tar o acesso, que atualmente 
está escondido e em local de 
difícil acesso, na Fonte locali-
zada no Convívio Serrano, ao 
lado do Boliche de Serra Ne-
gra, vez que é uma das fontes 
que ainda possui água para 
consumo das pessoas. Indi-
cação nº 15/2015, de autoria 
do vereador Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que inclua na 
lista de prioridades do muni-
cípio de Serra Negra/SP, a pa-
vimentação asfáltica em toda 
a extensão da Rua Antenor 
Salzano, que liga a Rua Nossa 
Senhora das Brotas ao Lotea-
mento Colina dos Ipês. Indi-
cação nº 16/2015, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que indica ao Se-

nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de instalar no CILES “Luiz 
Gonzaga Colli Beghini”, loca-
lizado na Rua Santo Antonio, 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP, uma cobertura com 
rede de proteção, para evitar 
que a bola saia fora do cam-
po, o que muito atrapalhar a 
continuidade da partida de 
futebol, pois os jogadores 
tem que sair para fora do 
campo para pegar a bola, que 
geralmente vai parar em lo-
cais pouco acessíveis. Indica-
ção nº 17/2015, de autoria do 
vereador Edson B. O. Marque-
zini, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
instalados brinquedos, trans-
formando em um pequeno 
parquinho, o imóvel existente 
no final da Rua Santa Emília, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, pois existe um terreno 
apto para isso. Indicação nº 
18/2015, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que indica à SABESP, para 
que realize limpeza do esgoto 
do Centro de Tratamento 
existente no final da Rua San-
ta Emília, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
19/2015, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que indica à SABESP, para 
que com urgência, coloque 
uma tampa na caixa de esgo-
to que se localiza na pracinha 
da Avenida Juca Preto (Praça 
José Oscar Spinhardi Filho), 
ao lado da Marmoraria Lucas, 
pois a mesma está incomo-
dando os moradores devido 
ao forte odor. Indicação nº 
20/2015, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que coloque 
lombada na Estrada Munici-
pal do Bairro dos Leais, Serra 
Negra/SP, na altura de 500 
metros do Bar da Lina. Indi-
cação nº 21/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de arrumar/consertar 
a escadaria existente na Viela 
Ivo Bueno Ungaratto, que liga 
as Avenidas Vinte e Três de 
Setembro à Coronel Estevão 
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Franco de Godoy, vez que os 
pedestres estão se acidentan-
do no local, em virtude do 
piso estar todo irregular. Indi-
cação nº 22/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem colocados 
corrimãos nas escadarias 
existentes na Viela Ivo Bueno 
Ungaratto, que liga as Aveni-
das Vinte e Três de Setembro 
à Rua Coronel Estevão Fran-
co. Indicação nº 23/2015, de 
autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, em caráter de urgência, 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
desentupidos os dois bueiros 
que estão com a evasão de 
água comprometida (entupi-
dos), na Rua Antonio Poleto - 
Loteamento Residencial Coli-
na dos Ipês, Serra Negra/SP, 
em frente à Igreja Deus É 
Amor. Indicação nº 24/2015, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
a máquina motoniveladora 
no trecho que é de terra, na 
Estrada Municipal Antonio 
Renato Gasparini Marson, 
principalmente próximo à an-
tiga estação (Brumado). Indi-
cação nº 25/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Departamento 
de Estradas de Rodagem - 
D.E.R., para que insira nas 
placas afixadas nos dois sen-
tidos da SP -105, além da já 
existente inscrição “Trata-
mento de Esgoto”, o acesso 
para o Bairro dos Leais, Serra 
Negra/SP, vez tratar-se de 
uma rota alternativa para 
aquele populoso bairro. Indi-
cação nº 26/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que solicite 
ao Departamento de Estradas 
de Rodagem, para que insira 
nas placas afixadas nos dois 
sentidos da SP-106, além da 
já existente inscrição “Trata-
mento de Esgoto”, o acesso 
para o Bairro dos Leais, Serra 
Negra/SP, vez tratar-se de 
uma rota alternativa para 

aquele populoso bairro. Indi-
cação nº 27/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser trocada a tam-
pa da caixa d’agua que está 
quebrada na Escola Especial 
“Professora Olga de Souza Vi-
chi”, para que a água que é 
consumida e utilizada não 
seja contaminada, o que 
pode gerar sérios problemas 
de saúde. Indicação nº 
28/2015, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de colocar faixa de 
pedestre na Avenida João Ge-
rosa, em frente à Farmácia 
Serrana, de propriedade do 
“Zezo”, altura do número 321. 
Indicação nº 29/2015, de au-
toria do vereador Paulo Sér-
gio Osti, que indica à Compa-
nhia Paulista de Força e Luz 
- C.P.F.L., para que providen-
cie a troca da lâmpada que 
está queimada no poste loca-
lizado na Rua João Batista 
Bueno, altura do número 376, 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 30/2015, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio Osti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora na Estrada 
Municipal que é de terra, que 
tem seu início na Estrada Mu-
nicipal Basílio Silotto - Bairro 
Ramalhada, até o seu térmi-
no na Estrada Municipal Ama-
tis José Franchi - Bairro da 
Serra, vez que o referido tre-
cho está intransitável devido 
a grande quantidade de enor-
mes buracos e desníveis. In-
dicação nº 31/2015, de auto-
ria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica ao Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem - D.E.R., para que estude 
as possibilidades de pintar 
faixas não contínuas na Ro-
dovia SP-360, entre os muni-
cípios de Serra Negra/Lin-
dóia, no trecho do Bairro das 
Três Barras, entre a entrada 
da Estância Clube de Vera-
neio até a entrada do Bairro 
da Ramalhada, para que os 

veículos possam cortar a pis-
ta para adentrarem no Estân-
cia Clube de Veraneio, Lotea-
mentos Vila Santista, 
Loteamento Estância Clube 
de Veraneio, Igreja São Ro-
que, Hotéis, Pousadas, Res-
taurantes, Escola, Chácaras, 
Sítios e demais entradas de 
diversos Loteamentos, para 
que os motoristas não te-
nham que contornar pela ro-
tatória, facilitando o acesso, 
evitando-se a aplicação de 
multas. Indicação nº 32/2015, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser realizada ope-
ração tapa buracos em toda a 
extensão da Rua Hernani Al-
ves da Silva - Loteamento 
Nossa Senhora de Lourdes, 
Serra Negra/SP, vez que na re-
ferida rua há enormes crate-
ras que estão aumentando 
dia a dia de tamanho, e as 
águas pluviais estão levando 
embora grande parte do as-
falto. Indicação nº 33/2015, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem adotados 
os procedimentos necessá-
rios para evitar o aumento da 
erosão na Rua Álvaro Ducces-
chi, Estância Suíça, Serra Ne-
gra/SP, vez que a erosão está 
aumentando dia a dia, che-
gando próximo ao asfalto. In-
dicação nº 34/2015, de auto-
ria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
indica ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem tapados os 
enormes buracos existentes 
na Rua Antonio Novaes, vez 
que estes buracos estão au-
mentando dia a dia, sendo 
que as águas pluviais estão 
levando embora grande parte 
do asfalto, sem contar que es-
tes buracos podem gerar gra-
ves acidentes. Indicação nº 
35/2015, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser realizada lim-

peza geral e corte do mato no 
Parque Represa Doutor Jovi-
no Silveira, realizando a ne-
cessária manutenção naque-
le que é um parque de 
extrema importância turística 
e de lazer em nosso municí-
pio. Indicação nº 36/2015, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que in-
dica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que juntamente 
com o Departamento Munici-
pal de Trânsito, estudem as 
possibilidades de formar mão 
única o trecho compreendido 
entre os números 73 e 123 da 
Travessa São Benedito, vez 
que a referida Travessa é mui-
to estreita, dificultando o trá-
fego de veículos e, ainda, os 
veículos podem transitar pela 
Rua em frente ao Hospital 
Santa Rosa de Lima. Indica-
ção nº 37/2015, de autoria do 
vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de fazer 
nova rotatória com taxões na 
Rua dos Italianos, cruzamen-
to com a Rua Adelina Hum-
bert de Quency, Rua Coronel 
Pedro Penteado e Rua Nossa 
Senhora do Rosário, vez que 
os motoristas não estão res-
peitando as demarcações de 
solo existentes no local, po-
dendo gerar graves aciden-
tes. Indicação nº 38/2015, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que in-
dica ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser feita uma nova rotató-
ria com taxões na Avenida 
Juca Preto, cruzamento com 
a Rua Petrópolis, vez que os 
motoristas não estão respei-
tando as demarcações de 
solo existentes no local, po-
dendo gerar graves aciden-
tes. Indicação nº 39/2015, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que in-
dica à Companhia Paulista de 
Força e Luz - C.P.F.L., para 
que providencie a troca da 
lâmpada que está queimada 
no poste localizado na Rua 
Antonio Amadeu, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 40/2015, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que indica ao senhor Prefeito 
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Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem trocadas as 
tampas dos bueiros que estão 
quebradas, na Avenida João 
Gerosa, altura do nº 650, pró-
ximo ao “Brechó da Teresa”, 
vez que os pedestres podem 
se acidentar no local. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminha-
mento das indicações aos se-
tores competentes para, den-
tro do possível, serem 
adotadas as medidas cabí-
veis. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
01/2015, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que infor-
me a esta Casa de Leis, por 
qual (is) motivo (s) estão pa-
ralisadas (desde setembro/
outubro de 2014) as obras de 
pavimentação asfáltica que 
estavam sendo realizadas nas 
Ruas do Loteamento Belve-
dere do Lago, Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 02/2015 de autoria 
do vereador Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, que soli-
cita ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se a Rua “12”, 
localizada na Vila Santista, 
Serra Negra/SP, possui deno-
minação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 03/2015, de 
autoria do vereador Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que infor-
me a esta Casa de Leis, se a 
Rua “13”, localizada na Vila 
Santista, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 04/2015, de 
autoria do vereador Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que infor-

me a esta Casa de Leis, se a 
Rua “14”, localizada na Vila 
Santista, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 05/2015, de 
autoria do vereador Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que infor-
me a esta Casa de Leis, se a 
Rua “15”, localizada na Vila 
Santista, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 06/2015, de 
autoria do vereador Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que infor-
me a esta Casa de Leis, se a 
Rua “17”, localizada na Vila 
Santista, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 08/2015, 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, apre-
sente a esta Casa de Leis as 
informações e documentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes ao Grande Hotel Serra 
Negra. 1) O imóvel onde atu-
almente funciona o Grande 
Hotel Serra Negra, localizado 
na Rua Antonio Jorge José, 
número 450, Serra Negra/SP, 
é de propriedade da Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra? 
2) A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra é acionista no 
Empreendimento Grande Ho-
tel Serra Negra? Em caso po-
sitivo, informar qual a por-
centagem da totalidade das 
ações a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra possui atual-
mente. 3) O Grande Hotel 
Serra Negra atualmente está 
arrendado ou cedido para 
quem? Em caso positivo in-
formar em que data houve 

esta cessão ou arrendamento 
e qual a data de seu término. 
4) Quais os valores totais 
mensalmente pagos pelo atu-
al arrendatário do Grande Ho-
tel Serra Negra à Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, 
discriminando-os mensal-
mente durante o período de 
janeiro/2013 a dezem-
bro/2014, anexando cópia 
dos recibos e dos documen-
tos utilizados para a apuração 
destes valores. 5) Encami-
nhar cópia do contrato atual-
mente vigente de arrenda-
mento, cessão, locação ou o 
que de direito for, que estabe-
leça as relações entre a Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra e o arrendatário/
cessionário do Grande Hotel 
Serra Negra. 6) Existem débi-
tos pendentes e ou em atraso 
entre o arrendatário/cessio-
nário do Grande Hotel Serra 
Negra e o município de Serra 
Negra? Em caso positivo, soli-
cito o detalhamento destes 
débitos, esclarecendo sobre 
a sua forma e constituição e 
quais as providências efetiva-
mente adotadas pelo Poder 
Executivo Municipal de Serra 
Negra/SP para recebê-los? 7) 
A SENETUR - Serra Negra Em-
presa de Turismo S/A conti-
nua fiscalizando atualmente 
o cumprimento contratual do 
arrendamento do Grande Ho-
tel Serra Negra ou está em 
fase de liquidação e extin-
ção? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 09/2015, de 
autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que solicita ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que, com o auxílio do setor 
competente, informe a esta 
Casa de Leis qual o valor total 
anual recebido a título a 
“Contribuição Voluntária Eu 
Ajudo o Hospital”, nas anos 
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 
2014. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 13/2015, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita ao 
Senhor Presidente, ressaltan-
do que o vereador, que este 
REQUERIMENTO subscreve, 
com supedâneo no art. 135 
do Regimento Interno da Câ-

mara Municipal de Serra Ne-
gra, aprovado pela Resolução 
nº 328/2004; Considerando 
que é função do Poder Legis-
lativo Municipal o controle 
externo do Poder Executivo 
Municipal, nos termos do art. 
31, § 1º, da Constituição da 
República; Considerando que 
o Canil Municipal, apesar de 
administrado por pessoa jurí-
dica de direito privado – Asso-
ciação Amigo Bicho, está se-
diado em prédio público 
municipal (Estrada dos Leais 
sem número) e recebe sub-
venção municipal; Conside-
rando, mais, que na tarde do 
dia 09 de janeiro de 2.015, 
comparecemos no Canil Mu-
nicipal, e tivemos negada a 
nossa permanência no local, 
um cenário desolador onde 
vivem animais magros e do-
entes, pela Sr.ª Daniela Apa-
recida dos Santos. REQUEI-
RO, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que esclareça a esta 
Casa de Leis os QUESITOS 
abaixo formulados para a sua 
resposta (no total de treze), 
no prazo de 15 (quinze) dias, 
todas referentes à subvenção 
concedida à Associação Ami-
go Bicho. 1) O prédio ocupa-
do pelo Canil Municipal é pró-
prio municipal? 2) Se o é, 
existe autorização legislativa 
e contrato de cessão do imó-
vel para ser utilizado pela As-
sociação Amigo Bicho? 3) 
Qual critério foi utilizado para 
a definição da Associação 
Amigo Bicho como adminis-
tradora do Canil Municipal? 4) 
Foi firmado algum convênio 
da Prefeitura Municipal com a 
Associação Amigo Bicho? 5) 
Esta Associação Amigo Bicho 
recebe subvenção pública? 
Desde quando e qual o valor 
recebido nesse período? 6) 
Qual critério foi utilizado para 
a fixação da subvenção con-
cedida à Associação Amigo 
Bicho para administrar o Ca-
nil Municipal? 7) Para receber 
a subvenção pública, quais os 
documentos que foram apre-
sentados pela Associação 
Amigo Bicho? 8) Foram pres-
tadas as contas do dinheiro 
recebido neste período? 9) A 
Associação Amigo Bicho ale-
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ga ter realizado construções 
no local. Estas construções 
foram aprovadas pela Prefei-
tura? A Prefeitura pagou algo 
ou cedeu mão de obra ou 
maquinários? 10) São realiza-
das visitas periódicas no Canil 
Municipal pela Vigilância Sa-
nitária do Município? 11) 
Houve alguma visita que apu-
rou irregularidades no Canil 
Municipal? Em caso positivo, 
quais foram as providências 
tomadas? 12) Existe acompa-
nhamento dos serviços pres-
tados pela Associação Amigo 
Bicho no Canil Municipal? Os 
munícipes estão satisfeitos 
com os serviços prestados ou 
reclamam dos mesmos? 13) 
De que tratam especifica-
mente os procedimentos ad-
ministrativos nº 2.998/2011, 
nº 3.245/2011, nº 3.534-
08/2011 e nº 3.837/2011, os 
quais segundo informações 
obtidas referem-se a requeri-
mentos formulados pelo 
Gava, na gestão da presiden-
ta Sr.ª Carla Munhóz, sobre o 
Canil? Em face dos quesitos 
formulados, e para que seja 
possível o controle sobre as 
informações prestadas, re-
quer-se sejam encaminha-
das, se existentes, cópias: a) 
do contrato de cessão do 
imóvel utilizado pela Associa-
ção Amigo Bicho como Canil 
Municipal; b) do convênio da 
Prefeitura Municipal com a 
Associação Amigo Bicho; c) 
dos documentos apresenta-
dos pela Associação Amigo 
Bicho para a concessão da 
subvenção e das respectivas 
prestações de contas; d) dos 
relatórios das visitas periódi-
cas no Canil Municipal pela 
Vigilância Sanitária do Muni-
cípio e das providências to-
madas em função destas visi-
tas; e) dos procedimentos 
administrativos nº 2.998/2011, 
nº 3.245/2011, nº 3.534-
08/2011 e nº 3.837/2011. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por maioria de vo-
tos (08x01). Em questão de 
ordem, foi solicitada votação 
nominal que ficou assim con-
signada: vereadores que 
aprovaram o requerimento nº 
13/2015 - Deoclécio Anghino-
ni, Edson B. O. Marquezini, 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Nestor de Toledo 

Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Vereador que rejeitou o re-
querimento nº 13/2015 - Edu-
ardo Aparecido Barbosa. Re-
querimento nº 14/2015, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita ao 
Senhor Presidente, ressaltan-
do que o vereador, que este 
REQUERIMENTO subscreve, 
com supedâneo no art. 135 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, aprovado pela Resolução 
nº 328/2004; Considerando 
que é função do Poder Legis-
lativo Municipal o controle 
externo do Poder Executivo 
Municipal, nos termos do art. 
31, § 1º, da Constituição da 
República; Considerando que 
o Canil Municipal, apesar de 
administrado por pessoa jurí-
dica de direito privado ? Asso-
ciação Amigo Bicho, está se-
diado em prédio público 
municipal e recebe subven-
ção municipal; Consideran-
do, mais, que na tarde do dia 
09 de janeiro de 2.015, com-
parecemos no Canil Munici-
pal, e tivemos negada a nossa 
permanência no local, um 
cenário desolador onde vi-
vem animais magros e doen-
tes, pela Sr.ª Daniela Apareci-
da dos Santos. REQUEIRO, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado à Sr.ª Danie-
la Aparecida Dos Santos, ao 
que se imagina Diretora Presi-
dente da Associação Amigo 
Bicho, os QUESITOS abaixo 
formulados para a sua res-
posta (no total de trinta), no 
prazo de 15 (quinze) dias: I) A 
Sr.ª afirmou que o Canil Muni-
cipal era administrado pela 
Associação Amigo Bicho. Per-
gunta-se: 1) Quem é a Direto-
ria e o Conselho Fiscal da As-
sociação Amigo Bicho? 2) 
Quem são os seus sócios? 
Nota: encaminhar o estatuto 
social, as atas de eleição e as 
fichas dos sócios. II) A Sr.ª 
afirmou que o Canil Munici-
pal é mantido principalmente 
com os recursos da Associa-
ção Amigo Bicho. Pergunta-
-se: 3) Os sócios contribuem 
com que valor para a Associa-
ção? 4) Existem contribuições 

de não sócios? De quem? 5) 
Admite-se contribuições que 
não sejam apenas em dinhei-
ro? De quê? Estas contribui-
ções são regulares? De quem? 
6) A Associação Amigo Bicho 
apresentou declaração de 
renda nos últimos 5 anos? 7) 
Quem é o contador da Asso-
ciação Amigo Bicho? III) A 
Sr.ª afirmou que a Associação 
Amigo Bicho realizou diver-
sas reformas no Canil Munici-
pal. Pergunta-se: 8) Quais fo-
ram estas reformas? 9) Houve 
aprovação de planta para a 
reforma? 10) Quem realizou 
estas reformas e quem foram 
os seus responsáveis técni-
cos? 11) Quanto se gastou 
com material e mão de obra? 
Nota: encaminhar as notas 
fiscais e os recibos de paga-
mento daqueles que presta-
ram serviços na obra. IV) A 
Sr.ª afirmou que no Canil Mu-
nicipal existem 300 animais. 
Pergunta-se: 12) Quantos são 
cães (machos e fêmeas) e 
quantos são gatos (machos e 
fêmeas)? 13) Quantos são fi-
lhotes (machos e fêmeas)? 
14) Quantos funcionários 
existem no local? Quais os 
seus regimes e horários de 
trabalho? Quais as suas remu-
nerações? 15) Como é reali-
zada a separação dos animais 
e acomodação no Canil Mu-
nicipal? 16) Qual é o critério 
para se recolher e abrigar os 
animais? 17) É prestada ajuda 
a animal se solicitada por al-
guém de baixa renda? Nota: 
encaminhar as RGAs (afirma-
das pela Sr.ª como existente 
para cada animal do Canil 
Municipal) e a cópia dos re-
gistros e recibos de pagamen-
to dos funcionários. V) A Sr.ª 
afirmou que no Canil Munici-
pal os animais estão todos 
tratados. Pergunta-se: 18) To-
dos os animais do Canil Muni-
cipal estão doentes? Se não, 
quantos estão? 19) Existe ala 
para isolamento dos animais 
doentes? Onde fica? 20) 
Como é custeado o tratamen-
to destes animais doentes? 
21) Quem é o veterinário do 
Canil Municipal? Qual o seu 
regime e horário de trabalho? 
Qual a sua remuneração? 22) 
Quem fornece os medica-
mentos? Em que local do Ca-
nil os medicamentos são ar-

mazenados e como são 
armazenados? 23) Quem são 
os responsáveis pela admi-
nistração dos medicamentos 
nos animais que estão doen-
tes? 24) Todos os animais dos 
canis estão castrados, vacina-
dos e vermifugados? 25) Que 
tipos de intervenções cirúrgi-
cas são realizadas no Centro 
Cirúrgico? Nota: encaminhar 
as fichas de atendimento dos 
animais doentes, as notas fis-
cais dos remédios e exames 
realizados e a cópia do con-
trato de prestação de serviços 
e recibos de pagamento do 
veterinário, bem como cópia 
da carteira de vacinação e 
vermifugação dos animais. 
VI) A Sr.ª afirmou que o Canil 
Municipal é aberto ao público 
e que são realizadas diversas 
adoções de animais no Canil 
Municipal. Pergunta-se: 26) 
Como são realizadas estas vi-
sitas? 27) Existe dia e horário 
para a realização das visitas? 
28) É comum a população vi-
sitar o Canil Municipal? 29) 
Existe um livro de registro ou 
outra forma de registrar a visi-
ta? 30) Como são realizadas 
as adoções? Quantas foram 
as adoções realizadas no Ca-
nil nestes últimos 5 anos? Es-
tas adoções têm registro? 
Existe um cadastro com o 
nome dos adotantes e ende-
reços? Nota: apresentar o re-
gistro das visitas e os cadas-
tros e registros de adoções. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 17/2015, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Rotatória localizada 
na confluência das Ruas Bra-
sil, Ana Belmira de Moraes e 
Gerônimo Dias (antiga Estra-
da Velha), Loteamento Estân-
cia Suíça, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 18/2015, de autoria 
da vereadora Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, que 
solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que informe 
a esta Casa de Leis, se a Rua 
de pequena extensão que 
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tem seu início na Rua Joana 
Franco da Silveira e término 
no cruzamento da Rua João 
Postali, Loteamento Refúgio 
da Serra, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 19/2015, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, 
se a Rua recentemente aber-
ta no Loteamento Vila Dirce, 
que tem seu início entre a 
Rua Antonio Spinhardi e a Es-
trada Municipal Hilda Beraldi 
de Almeida, fazendo a liga-
ção com as Ruas Silvio Gallo 
e Januário Blotta, e término 
na Rua Luiz Padula, Serra Ne-
gra/SP, possui denominação 
oficial e quais os melhora-
mentos nela existentes. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
20/2015, de autoria do verea-
dor Deoclécio Anghinoni, que 
solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que com o 
auxílio do setor competente, 
informe a esta Casa de Leis, 
se o “Complexo Turístico” 
que será construído no Bairro 
da Serra, localizado na con-
fluência das Estradas Munici-
pais João Bigarella e Joaquim 
Alexandre Zocchio, possui 
denominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
21/2015, de autoria do verea-
dor Deoclécio Anghinoni, que 
solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que informe 
a esta Casa de Leis, se a cre-
che-escola que está sendo 
construída contiguo ao Lote-
amento Residencial das Pos-
ses e em frente à Estrada Mu-
nicipal Sebastião de Godoi 
Bueno possui denominação 
oficial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 22/2015, de 
autoria do vereador Deoclé-
cio Anghinoni, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se o Posto de Saúde 
que está sendo construído no 

Bairro da Serra, próximo a Es-
cola Municipal de Educação 
Básica Zaira Antunes Franchi, 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 23/2015, de autoria 
do vereador Deoclécio Anghi-
noni, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, 
se o Posto de Saúde que está 
sendo construído ao lado da 
Praça Poliesportiva Fioravan-
te Bertolini, entre as Ruas Ar-
thur Zuanazzi e Armando Del 
Buono, Loteamento Refúgio 
da Serra, possui denomina-
ção oficial. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 24/2015, de 
autoria do vereador Deoclé-
cio Anghinoni, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se o Campo de Fute-
bol Society, que está sendo 
construído no Complexo Tu-
rístico do Bairro da Serra, 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 25/2015, de autoria 
do vereador Deoclécio Anghi-
noni, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, 
se a Quadra Poliesportiva lo-
calizada no início da Estrada 
Municipal Maria Catini Ca-
nhassi, no Núcleo Urbano do 
Bairro dos Leais, Serra Negra/
SP, possui denominação ofi-
cial. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 27/2015, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se a rotatória 
existente no final da Avenida 
Santos Pinto, no cruzamento 
entre a Avenida Ana Belmira 
de Novaes, Travessa São Be-
nedito e Praça São Benedito, 
em frente à Igreja de São Be-
nedito, possui denominação 
oficial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 28/2015, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-

cita ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se a rotatória 
existente na Avenida Ana Bel-
mira de Novaes, no cruza-
mento entre a Avenida Anto-
nio Novaes e a Rua Irineu 
Perondini, Loteamento Estân-
cia Suíça, possui denomina-
ção oficial. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 29/2015 de 
autoria do vereador Nestor de 
Toledo Marchi, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se a via pública (já 
asfaltada), que tem seu início 
na Estrada Municipal Joa-
quim Alexandre Zocchio e 
término na EMEB “Zaira Antu-
nes Franchi”, localizada no 
Bairro da Serra, Serra Negra/
SP, possui denominação ofi-
cial e quais os melhoramen-
tos nela existentes. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
30/2015, de autoria do verea-
dor Nestor de Toledo Marchi, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que informe a 
esta Casa de Leis, se a Rua 
“A” do Loteamento Giraldi - 
Bairro das Posses - Serra Ne-
gra/SP, possui denominação 
oficial e quais os melhora-
mentos nela existentes. RE-
QUEIRO mais, seja esclareci-
do sobre a possibilidade e 
viabilidade das Ruas “A” e “C” 
do Loteamento Giraldi, se-
rem denominadas com o 
mesmo nome, pois analisan-
do o mapa em anexo, a Rua 
“A” é de pequena extensão, 
parecendo que as Ruas “A” e 
“C” do referido Loteamento 
trata-se da mesma via públi-
ca. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 31/2015 de 
autoria do vereador Nestor de 
Toledo Marchi, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Rua “C” do Lotea-
mento Giraldi - Bairro das 
Posses - Serra Negra/SP, pos-

sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. REQUEIRO mais, 
seja esclarecido sobre a pos-
sibilidade e viabilidade das 
Ruas “A” e “C” do Loteamen-
to Giraldi, serem denomina-
das com o mesmo nome, 
pois analisando o mapa em 
anexo, a Rua “A” é de peque-
na extensão, parecendo que 
as Ruas “A” e “C” do referido 
Loteamento trata-se da mes-
ma via pública. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
32/2015, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Bar-
bosa, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis 
se a passagem que liga a Rua 
Matheus Mattedi à Rua Ariad-
ne Maria Mittestainer, Lotea-
mento Vila Dirce, Serra Ne-
gra/SP, é de propriedade 
pública, se trata de uma viela 
e se possui denominação ofi-
cial. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 33/2015, de 
autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, que soli-
cita ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se a Pista de 
Skate localizada na Praça 
Sesquicentenário, Centro, 
Serra Negra/SP, possui deno-
minação oficial. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
34/2015, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que so-
licita ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se a Rua “B” do 
Loteamento Giraldi, possui 
denominação oficial e quais 
os melhoramentos nela exis-
tentes. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 35/2015, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que juntamente com o 
setor competente, informe a 
esta Casa de Leis, se a Estra-
da Municipal que tem seu iní-
cio na Estrada Municipal 
Francisco Honório de Lima e 
término na divisa com o mu-
nicípio de Socorro/SP, com a 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 422
20

extensão de 1.845 metros, 
possui denominação oficial e 
quais as suas “coordenadas 
geográficas UTM”. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
37/2015, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que juntamente com o 
setor competente, informe a 
esta Casa de Leis, se a Estra-
da Municipal que tem seu iní-
cio na Estrada Municipal Car-
los Cagnassi e término na 
Estrada Municipal Egisto Fru-
chi, com a extensão de 3680 
metros, possui denominação 
oficial e qual a sua “coorde-
nada geográfica UTM”. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
38/2015, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que juntamente com o 
setor competente, informe a 
esta Casa de Leis, se a Estra-
da Municipal que tem seu iní-
cio na Estrada Municipal Basí-
lio Silotto e término em 
propriedade rural sem interli-
gar com outra, com a exten-
são de 1070 metros, possui 
denominação oficial e qual a 
sua “coordenada geográfica 
UTM”. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 39/2015, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que solicita na forma re-
gimental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que informe 
a esta Casa de Leis, se o Bal-
neário Municipal localizado 
no Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” possui 
denominação oficial. RE-
QUEIRO também, seja escla-
recido se a Lei Municipal nº 
160/1954 ainda está em vigor 
e se a denominação “Gover-
nador Lucas Nogueira Gar-
cez” se refere ao Próprio Pú-
blico onde atualmente 
funciona o Paço Municipal ou 
se refere ao Balneário Munici-
pal que funcionou há déca-
das atrás naquele prédio pú-

blico. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 40/2015, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis 
se a via pública recentemen-
te aberta e asfaltada, que tem 
seu início na Rua Amélia Mas-
saro e término na Rua Verea-
dor Dirceu Thomazelli Gui-
detti, Loteamento Alto das 
Palmeiras, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 41/2015, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, 
se o prédio que está sendo 
construído na Rua Santo An-
tonio, número 02 - Bairro das 
Palmeiras, para sediar o Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social - CRAS, possui de-
nominação oficial. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
42/2015, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis se a quadra poliespor-
tiva localizada entre a EMEB 
“Professora Alzira Silveira Pal-
ma e Silva” e a EMEI “Maria 
Lúcia S. Salomão de Azeve-
do”, com acesso através da 
Rua Sebastião Pereira Dias, 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). Requerimento 
nº 43/2015, de autoria da ve-
readora Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Viela que liga as 
Ruas Boa Vista e José Rizzieri 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-

ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 44/2015, de autoria 
do vereador Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, 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 foi soli-
citado à SABESP a expansão 
dos serviços públicos de 
abastecimento de água e co-
leta e tratamento de esgotos 
para os Loteamentos Vila 
Santista I e Vila Santista II, 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP, informando se já 
existe o mapeamento dos re-
feridos loteamentos. REQUEI-
RO mais, seja informado se a 
Prefeitura Municipal tem co-
nhecimento de que fase en-
contram-se os procedimen-
tos para que os Loteamentos 
Vila Santista I e II sejam abas-
tecidos com água e a coleta e 
tratamento de esgoto, e qual 
a data prevista para que estas 
melhorias sejam concluídas. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 45/2015, de autoria 
do vereador Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, que soli-
cita, na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, seja oficiado à 
SABESP, para que informe a 
esta Casa de Leis, no prazo 
de 15 (quinze) dias, qual a 
data prevista para que os Lo-
teamentos Vila Santista I e 
Vila Santista II - Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP, 
sejam atendidos com abaste-
cimento de água e coleta e 
tratamento de esgotos, consi-
derando que os moradores 
destes Loteamentos estão 
atualmente sofrendo com a 
falta de água, e a pouca água 
que está chegando às resi-
dências está totalmente con-
taminada, o que pode gerar a 
transmissão de doenças gra-
ves. REQUEIRO mais, seja in-
formado se já foram realiza-
dos os estudos necessários, 
bem como o mapeamento 
dos Loteamentos Vila Santis-
ta I e II e em que fase atual-
mente se encontram os pro-
cedimentos necessários para 

que estes dois Loteamentos 
sejam atendidos com os ser-
viços públicos de abasteci-
mento de água e coleta e tra-
tamento de esgoto. 
Considerando que o Lotea-
mento Vila Santista está in-
cluído, desde o ano de 1997, 
dentre os locais que deve-
riam ter sido contemplado 
com estes serviços públicos 
de infraestrutura básica, con-
forme Lei Complementar Mu-
nicipal nº 08/1997. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
46/2015, de autoria do verea-
dor Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado a Empresa de 
Correios e Telégrafos, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, a razão pela qual as resi-
dências localizadas no Lotea-
mento Residencial Serra Ne-
gra, na cidade de Serra Negra/
SP, não possui entrega de cor-
respondências, vez que a re-
ferida rua atualmente cum-
pre com todos os requisitos 
constantes na Portaria nº 
567/2011 do Ministério das 
Comunicações, ou seja, pos-
suem numeração de forma 
ordenada, individualizada e 
única, dispõem de caixa re-
ceptora de correspondências 
localizadas na entrada, além 
dos demais requisitos neces-
sários. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 47/2015, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis qual o valor total que 
a Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra/SP arrecadou com o 
Programa de Pagamento In-
centivado de Débitos Tributá-
rios - PPI-2014/Refis 2014, ins-
tituído através da Lei 
Municipal nº 3787/2014. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
48/2015, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
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com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis cópia de to-
das as contas telefônicas dos 
últimos 24 (vinte e quatro) 
meses, onde constem rela-
cionados inclusive os núme-
ros das ligações realizadas, 
dos números de telefone (19) 
3892-6209 e (19) 3892-6318. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 49/2015, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
seja oficiado ao Conselho Re-
gional de Medicina - CRM, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se é permitido que 
haja “Plantões à Distância” 
de médicos em Hospital, in-
formando se há norma legal 
que regulamenta o assunto, 
encaminhando cópia da mes-
ma. Requeiro mais, seja infor-
mado se um mesmo médico 
pode realizar vários “Plantões 
à Distância” em um mesmo 
Hospital e, ainda, exercendo 
várias especialidades, enca-
minhando, se houver, cópia 
da norma legal que regula-
menta o assunto. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
50/2015, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis em que fase se en-
contra o pagamento do pre-
catório resultante da desa-
propriação do terreno/imóvel 
onde atualmente funciona o 
destacamento da Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo, 
na Rua Romano Poleto, que 
pertencia à Família Poleto, 
vez que há mais de 20 (vinte) 
anos a família não recebe ne-
nhum valor resultante deste 
precatório. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 51/2015, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, para que setores e 
em que data serão destina-
dos os diversos móveis adqui-
ridos na época das eleições 

de 2012, que estão guardados 
na garagem da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, encami-
nhando relação de todos os 
móveis adquiridos. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Para constar, o reque-
rimento nº 26/2015, foi retira-
do por seu autor. REQUERI-
MENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
10/2015, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor 
EZIO BERTOLINI pela inaugu-
ração de 08 (oito) chalés e 01 
(uma) lanchonete no Hotel 
Tabarana, dia 13 de dezem-
bro de 2014. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência ao homenageado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 11/2015, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a DEPUTADA ESTA-
DUAL CÉLIA LEÃO por ter 
apresentado Emenda Parla-
mentar no valor de R$ 
118.000,00 (cento e dezoito 
mil reais), para aquisição de 
importantes e essenciais 
equipamentos para o Hospi-
tal Santa Rosa de Lima, que 
estão em uso desde o mês de 
dezembro/2014, em benefí-
cio de toda a população de 
Serra Negra. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência a homenageada. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). Requerimento 
nº 12/2015, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o LIONS 
CLUBE DE SERRA NEGRA que 
organizou um bazar benefi-
cente onde cerca de 1.800 pe-
ças foram vendidas, com re-
sultado líquido de R$ 2.206,00, 
valor que será empregado 
nas obras beneficentes do 
Lions e, em especial, no seu 
Banco de Cadeiras de Rodas 
e Aparelhos Ortopédicos, 
além de doar todo material 

não negociado para o Centro 
Espírita Joana D’Arc. Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos mem-
bros do Lions Clube de Serra 
Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 15/2015, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS pela reforma e res-
tauração da Igreja de São Be-
nedito, que depois de 15 me-
ses de obra foi reaberta à 
população totalmente reno-
vada. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao Padre Walmir Thiel, 
que não mediu esforços para 
que a obra fosse realizada. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 16/2015, de autoria 
da vereadora Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o ROTARY 
CLUBE DE SERRA NEGRA que 
recentemente entregou o 
Prêmio Melhor Aluno, prêmio 
este que é conferido aos alu-
nos de nosso município, to-
mando por base atributos 
como desempenho escolar, 
comportamento e assiduida-
de. Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia à diretoria do Rotary Club 
de Serra Negra e aos alunos 
premiados em 2014: Elias Ca-
milo da Silva, Diego dos Reis 
Bueno, Leonardo Zambotto 
Campos, João Pedro Jacheto 
Carra, Geovana Camile Rubin 
Pisa, Emanuel Ferreira Mar-
tins, Debora Priscila de Olivei-
ra Cirilo, Cátia Flávia Oraggio 
Martins, Yan Thomazi Sambo, 
Beatriz Vitória Oliveira de Mo-
raes, Lucas da Silva Melo, 
Agatha Marchi Cavalini, Paulo 
Henrique Anacleto Vieira, Ma-
riana Olivotto Silva, Euller da 
Silva Nascimento Lopes, Da-
niela Aparecida de Campos, 
Ana Júlia Lopes Del Buono, 
Renata Xavier Lona de Mora-
es, Gustavo Wellington Faria 
Guidetti, Matheus Augusto de 
Aguiar Godoy e Breno Iida 

Gerardi. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 36/2015, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o LIONS 
CLUBE DE SERRA NEGRA, 
pelo lançamento do Boletim 
Informativo do Lions Clube 
de Serra Negra, que teve a 
sua primeira edição publica-
da em dezembro de 2014. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
C.L. José A. M. Varella - presi-
dente do Clube para a gestão 
2014/2015. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 52/2015, de 
autoria do vereador Danilo 
Francisco Andrade Guerreiro, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os pro-
prietários do SALÃO DE BELE-
ZA DA CONCEIÇÃO, que em 
29 de janeiro reinaugurou seu 
novo espaço, remodelando 
seu estabelecimento comer-
cial, com novas instalações, 
deixando assim o empreendi-
mento ainda mais elegante. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos proprietários do esta-
belecimento, extensivo a 
todos os funcionários. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
53/2015, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com à FAMÍ-
LIA BIAZI, na pessoa do em-
preendedor Antonio Biazi, 
pela aquisição e administra-
ção do Hotel Rosita Garden, 
situado no Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, desejando 
muito sucesso nesta nova 
empreitada, que muito con-
tribui para o desenvolvimento 
turístico da nossa Estância. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 
54/2015, de autoria da Câma-
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ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Benedicta Schiavo Bortoletto. 
Requerimento nº 55/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Lairton dos 
Santos Miguel. Requerimento 
nº 56/2015, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Maurício Tafner Ferreira. 
Requerimento nº 57/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Fernando 
Invencione Del Buono. Re-
querimento nº 58/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Luiz Carlos 
da Cunha. Requerimento nº 
59/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Luiz Henrique Campos Perei-
ra. Requerimento nº 60/2015, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Apareci-
da Dulce Monti Peres. Reque-
rimento nº 61/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor Nadir Aparecido 
Raimundo Sabino. Requeri-
mento nº 62/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Efigênia Apareci-
da de Oliveira Buzetto. Re-
querimento nº 63/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do jovem Jorge Alber-
to Fineto de Lima. Requeri-
mento nº 64/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-

ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Amelia de Sales 
Piassa. Requerimento nº 
65/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Margarida Pinto Ayala. Re-
querimento nº 66/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor José Antô-
nio Muciacito. Requerimento 
nº 67/2015, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor José Roseno da Costa 
Filho. Requerimento nº 
68/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Maria Aparecida Ungaratto 
Zuanazzi. Requerimento nº 
69/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Mauricio Bertini Trindade. Re-
querimento nº 70/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Antônio 
Carlos Morganti. Requeri-
mento nº 71/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor Dijalma Antônio da 
Silva. Requerimento nº 
72/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
José Carlos Ellero Malagodi. 
Requerimento nº 73/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor José Oscar 
Rosetto Dalonso. Requeri-
mento nº 74/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-

nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Carmelita Ferreira 
da Silva. Requerimento nº 
75/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
José Tadeu Brás Vilela. Re-
querimento nº 76/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Ana de Go-
doi Souza. Requerimento nº 
77/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Maria Cecilia Felix. Requeri-
mento nº 78/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor Jovino Olivotto. 
Requerimento nº 79/2015, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Luiz Alves 
Cardoso. Requerimento nº 
80/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Vanderlei Moreira Nunciaro-
ni. Requerimento nº 81/2015, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Estacia 
Beu. Requerimento nº 
82/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Benedito Aparecido Vicente 
Alves. Requerimento nº 
83/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Benedicta Gomes da Costa 
Bona. Requerimento nº 
84/2015, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 

Renata Dallari Rielli. Requeri-
mento nº 85/2015, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Iracema Dalila 
Fedel. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, sendo os mesmos deferi-
dos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado 
às famílias enlutadas. ORA-
DORES: usou da palavra o ve-
reador Edson B. O. Marquezi-
ni. Para constar, o vereador 
Edson B. O. Marquezini solici-
tou que fossem transmitidos 
vídeos no telão localizado no 
Plenário da Câmara Munici-
pal, sendo que o Exmo. Sr. 
Presidente, acompanhando o 
parecer elaborado pelo De-
partamento Jurídico da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, autorizou somente a 
exibição de dois dos três ví-
deos solicitados. PARECER 
DO DEPARTAMETNO JURÍDI-
CO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SERRA NEGRA. REFEREN-
TE: a possibilidade de serem 
transmitidos vídeos apresen-
tados nesta data (02/02/2015) 
pelo vereador Edson Marque-
zini, durante a sessão ordiná-
ria. Primeiramente, cabe res-
saltar que o Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Serra Negra nada dispõe 
sobre a regulamentação de 
serem transmitidos vídeos 
apresentados por Vereadores 
durante as sessões desta 
Casa de Leis.  Analisados os 
vídeos apresentados pelo ve-
reador Marquezini, no total 
de 03 (três), cumpre ressaltar 
que os vídeos intitulados 
“Manfredo” e “Edson” nada 
tenho a opor quanto a sua 
veiculação, já que certa a sua 
procedência, ou seja, foram 
gravados pelo próprio verea-
dor Edson Marquezini, que se 
responsabiliza por sua veicu-
lação e, ainda, o depoente 
chamado de “Manfredo” 
prestou seu depoimento sa-
bendo que estava sendo gra-
vado, sendo livre, aparente-
mente o seu consentimento 
em prestar aquele depoimen-
to, cujo assunto tem a ver 
com projeto a ser deliberado 
durante a ordem do dia da 
sessão ordinária. Com rela-
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ção ao áudio/vídeo apresen-
tado, intitulado como “Danie-
la áudio”, este Departamento 
Jurídico entende que a sua 
transmissão poderá trazer 
responsabilidades cíveis e até 
criminais à Câmara Municipal 
de Serra Negra, vez que não 
consta o responsável pela sua 
gravação e, ainda, evidente 
estará a quebra do sigilo tele-
fônico. Assim sendo, caso o 
áudio/vídeo seja transmitido 
no Plenário da Câmara Muni-
cipal, na presença de inúme-
ras pessoas, inclusive de um 
número considerável de in-
ternautas e munícipes, po-
dendo ferir a honra ou mes-
mo difamar quem participou 
da ligação telefônica gravada, 
que, aliás, aparenta ser sem o 
consentimento da pessoa 
que recebeu a ligação. Desta 
forma, opino para que o ter-
ceiro vídeo/áudio – intitulado 
“Daniela áudio” - não seja 
transmitido em plenário, evi-
tando-se possíveis responsa-
bilidades à Câmara Munici-
pal. É este o parecer, “salvo 
melhor juízo”, que encami-
nho para deliberação de Vos-
sa Excelência. Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, 02 de 
fevereiro de 2015. Luiz Gusta-
vo Tomaleri Colchetti - Asses-
sor Jurídico da Presidência. 
Usaram da palavra os verea-
dores Ricardo Favero Fiora-
vanti, Paulo Sérgio Osti e Ro-
berto Sebastião de Almeida. 
Durante o pronunciamento 
dos Oradores, pela Vereadora 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri foi solicitada a pror-
rogação da presente sessão 
por mais duas horas, sendo o 
pedido aprovado por unani-
midade (09 votos). Não ha-
vendo mais nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro, Deoclécio Anghi-
noni, Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Nestor de Toledo 
Marchi, Paulo Sérgio Osti, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 

Havendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação dos projetos constantes 
da pauta. De início, o Exmo. 
Sr. Presidente solicitou a in-
versão da pauta para que o 
item “3” da Ordem do Dia 
passasse a ser o item “1”, 
sendo este pedido aprovado 
por unanimidade (09 votos). I 
– 1ª Discussão e votação pro-
jeto de lei nº 02/2015, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conce-
der subvenção para a Asso-
ciação Amigo Bicho, no valor 
de até R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais), durante o exer-
cício de 2015.  Primeiramente 
o Exmo. Sr. Presidente, escla-
receu que, tendo em vista 
que as Comissões Permanen-
tes desta Casa de Leis, para o 
biênio 2015/2016, ainda não 
foram constituídas e levando-
-se em consideração as dis-
posições contidas nos artigos 
204, § 2º; 144, § 4º; e 74 e se-
guintes, todos do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Serra Negra, bem como 
que o projeto de lei nº 02/2015 
tramita em regime de urgên-
cia, designou como “Relator 
Especial” do projeto em testi-
lha, o vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, o qual apresen-
tou seu parecer, analisando a 
matéria constante neste pro-
jeto em todos os âmbitos e 
aspectos legais. Em seguida, 
foi proferia a leitura do pare-
cer elaborado pelo Relator 
Especial, com o seguinte 
teor: “PARECER”. REFERÊN-
CIA: PROCESSO Nº 002/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 002/2015 
– DE AUTORIA DO EXECUTI-
VO MUNICIPAL. Na honrosa 
qualidade de Relator Espe-
cial, apresento o presente pa-
recer, que analisa sobre todos 
os aspectos o projeto de lei nº 
002/2015, de autoria do Chefe 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a conceder 
subvenção para a Associação 
Amigo Bicho no valor de até 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil 
reais) durante o exercício de 
2015, através de convênio a 
ser firmado. Após a detalhada 
análise, não vislumbrei vício 
quanto à iniciativa ou a forma 
deste importante projeto de 

lei, vez que o mesmo está in-
serido corretamente dentro 
da competência legislativa 
exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. Com re-
lação à constitucionalidade, 
não há qualquer óbice, vez 
que o referido projeto de lei 
visa regulamentar assunto de 
interesse do Município, consi-
derando ainda ser este proje-
to necessário e viável, muito 
contribuindo para a continui-
dade dos trabalhos e ações 
desenvolvidas pela Associa-
ção Amigo Bicho, contribuin-
do para a eliminação de zoo-
noses em nosso Município. 
Sob o ponto de vista da legali-
dade, tratando-se de lei auto-
rizadora, nada impede que 
seja aprovado o presente pro-
jeto. Com relação ao aspecto 
redacional e gramatical do 
projeto, o mesmo encontra-
-se de acordo com o vernácu-
lo. Desta forma, com relação 
ao aspecto constitucional e 
jurídico nada tenho a opor. 
Com relação ao aspecto fi-
nanceiro do projeto, noto 
constar no artigo 2º, que a As-
sociação beneficiada recebe-
rá, a título de subvenção, o 
valor de até R$ 33.000,00 (trin-
ta e três mil reais), durante o 
exercício de 2015, através de 
convênio a ser firmado. No 
mais, entendo que o projeto 
em análise, por tratar-se de 
mera autorização legislativa, 
não trará implicações finan-
ceiras ou orçamentárias ao 
Município, mas que, sem 
sombra de dúvida, se reverte-
rão em consideráveis melho-
rias para nossa cidade, haja 
vista que a Associação Amigo 
Bicho é uma entidade que 
vem prestando imprescindí-
veis serviços. Diante de todo 
o acima exposto, entendo 
que o projeto de lei nº 
002/2015, de autoria do Poder 
Executivo Municipal se reves-
te de legalidade e, quanto ao 
mérito, depende da análise 
individual de cada vereador. 
Por fim, o presente projeto 
deve ser submetido ao Douto 
e Soberano Plenário que, na 
sua sabedoria e independên-
cia, deliberará sobre o méri-
to. É este o parecer, “salvo 
melhor juízo”.  Serra Negra, 
29 de janeiro de 2015. Verea-
dor WAGNER DA SILVA DEL 

BUONO - Relator Especial de-
signado. Posto em discussão 
e votação, o projeto de lei nº 
02/2015, foi aprovado por 
maioria de votos (08x01). Em 
questão de ordem, foi solici-
tada a votação nominal que 
ficou assim consignada: vere-
adores que aprovaram o pro-
jeto de lei nº 02/2015 - Deoc-
lécio Anghinoni, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, Nestor de Toledo Marchi, 
Paulo Sérgio Osti, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Vereador 
que rejeitou o projeto de lei 
nº 02/2015 – Edson B. O. Mar-
quezini. Em seguida, aten-
dendo ao pedido do vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, foi 
suspensa a presente sessão 
por cinco minutos. Em conti-
nuidade, foram deliberadas 
as emendas apresentadas ao 
projeto de lei nº 02/2015. 
Emenda nº 08/2015, de auto-
ria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
da emenda modificativa nº 
08/2015. Posta em discussão 
e votação, foi aprovada por 
unanimidade (09 votos). 
Emenda nº 09/2015, de auto-
ria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
da emenda aditiva nº 09/2015. 
Posta em discussão e vota-
ção, foi aprovada por unani-
midade (09 votos). Emenda 
nº 11/2015, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida. Primeiramente foi 
proferida a leitura da emenda 
aditiva nº 11/2015. Posta em 
discussão e votação, foi apro-
vada por unanimidade (09 vo-
tos). Para constar, a emenda 
nº 10/2015 foi retirada por seu 
autor. II – 1ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
114/2014, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a transferir o uso gra-
tuito de áreas de terras 
públicas à SABESP, para a rea-
lização de obras de instala-
ção de coletor tronco – siste-
ma de esgoto sanitário, e dá 
outras providências. Primei-
ramente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pe-
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las seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação, e, b) de 
Política Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educa-
ção, Esporte e Turismo. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). III – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
07/2015, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a celebrar convênio 
com o Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula 
Souza – CEETEPS, objetivan-
do a implantação de cursos 
profissionalizantes no Municí-
pio de Serra Negra/SP.  Pri-
meiramente o Exmo. Sr. Pre-
sidente, esclareceu que, 
tendo em vista que as Comis-
sões Permanentes desta Casa 
de Leis, para o biênio 
2015/2016, ainda não foram 
constituídas e levando-se em 
consideração as disposições 
contidas nos artigos 204, § 2º; 
144, § 4º; e 74 e seguintes, to-
dos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, bem como que o pro-
jeto de lei nº 07/2015 tramita 
em regime de urgência, de-
signou como “Relatora Espe-
cial” do projeto em testilha, a 
vereadora Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, a qual 
apresentou seu parecer, ana-
lisando a matéria constante 
neste projeto em todos os 
âmbitos e aspectos legais. 
Em seguida, foi proferia a lei-
tura do parecer elaborado 
pelo Relator Especial, com o 
seguinte teor: “PARECER”. 
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 

008/2015. PROJETO DE LEI Nº 
007/2015 – DE AUTORIA DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL. Na 
honrosa qualidade de Relato-
ra Especial, apresento o pre-
sente parecer, que analisa 
sobre todos os aspectos o 
projeto de lei nº 007/2015, de 
autoria do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que pre-
tende autorizar o Poder Exe-
cutivo Municipal a celebrar 
convênio com o Centro Esta-
dual de Educação Tecnológi-
ca Paula Souza – CEETEPS, 
objetivando a implantação de 
cursos profissionalizantes. 
Após a detalhada análise, não 
vislumbrei qualquer vício 
quanto à iniciativa ou à forma 
deste importante projeto de 
lei, vez que o mesmo está in-
serido corretamente dentro 
da competência legislativa do 
Chefe do Poder Executivo 
Municipal. Com relação à 
constitucionalidade, não há 
qualquer óbice, vez que o re-
ferido projeto de lei visa regu-
lamentar assunto de interes-
se do Município, 
considerando ainda ser este 
projeto necessário e viável, 
muito contribuindo para in-
centivar os estudantes locais 
a se profissionalizarem para 
garantia de um futuro me-
lhor, pelo que evidente o in-
teresse público e social da 
matéria. Sob o ponto de vis-
ta da legalidade, tratando-se 
de lei autorizadora, nada im-
pede que seja aprovado o 
presente projeto. Com rela-
ção ao aspecto redacional e 
gramatical do projeto, o 
mesmo encontra-se de acor-

do com o vernáculo. Desta 
forma, com relação ao as-
pecto constitucional e jurídi-
co nada tenho a opor. Com 
relação ao aspecto financei-
ro do projeto, por tratar-se 
de mera autorização legisla-
tiva, não trará grandes impli-
cações financeiras ou orça-
mentárias ao Município, 
mas que, sem sombra de 
dúvida, se reverterão em 
consideráveis melhorias na 
área educacional. Esta rela-
tora entende que tal projeto 
é de suma importância para 
o Município, abrindo novas 
possibilidades de profissio-
nalização e consequente-
mente de trabalho e de ge-
ração de empregos, 
proporcionando excelentes 
oportunidades de especiali-
zação, em um mundo onde 
hoje o mercado de trabalho 
anda tão restrito e concorri-
do. Diante de todo o acima 
exposto, entendo que o pro-
jeto de lei nº 007/2015, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal se reveste de le-
galidade e, quanto ao méri-
to, depende da análise indi-
vidual de cada vereador. Por 
fim, o presente projeto deve 
ser submetido ao Douto e 
Soberano Plenário que, na 
sua sabedoria e indepen-
dência, deliberará sobre o 
mérito. É este o parecer, 
“salvo melhor juízo”.  Serra 
Negra, 29 de janeiro de 2015. 
Vereadora MARIA RITA ME-
NEGATTI PINTON TOMALE-
RI - Relatora Especial desig-
nada. Posto em discussão e 
votação, o projeto de lei nº 

07/2015, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usou da palavra o vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de 
todos e convocou os senho-
res vereadores para a sessão 
extraordinária que será reali-
zada logo após o término des-
ta sessão ordinária, declaran-
do-a encerrada às 01h10min, 
do dia 03 de fevereiro de 
2015. Para constar eu, (a) ve-
reador Nestor de Toledo Mar-
chi, 2ª Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei confor-
me, ficando facultada a assi-
natura por todos os edis desta 
Casa, ressaltando que a ínte-
gra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal da Estância 
de Serra Negra, possuem va-
lor oficial para todos os efei-
tos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-.

ATA DA QUINTA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA, DA TERCEI-
RA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SEXTA LEGISLATU-
RA.

Aos três dias do mês de fe-
vereiro, do ano de dois mil 
e quinze, às 01h11min, 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 
Danilo Francisco Andrade 

Guerreiro, e secretariando 
os trabalhos o vereador Nes-
tor de Toledo Marchi, sua 05ª 
Sessão Extraordinária, da 03ª 
Sessão Legislativa, da 16ª Le-
gislatura, com a presença dos 
vereadores Danilo Francisco 
Andrade Guerreiro, Deoclé-
cio Anghinoni, Edson B. O. 
Marquezin, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, Nes-
tor de Toledo Marchi, Paulo 
Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono; com a ausência 
do vereador André Luiz Mar-
chi Padula. Havendo número 

regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratan-
do de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, na qual fo-
ram deliberados os seguintes 
projetos de leis: I – 2ª Discus-
são e votação do projeto de 
lei nº 114/2014, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a transferir o 
uso gratuito de áreas de ter-
ras públicas à SABESP, para a 
realização de obras de insta-
lação de coletor tronco – sis-
tema de esgoto sanitário, e dá 
outras providências. Em se 

tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensa-
da a leitura do parecer. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). II – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 07/2015, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convê-
nio com o Centro Estadual 
de Educação Tecnológica 
Paula Souza – CEETEPS, ob-
jetivando a implantação de 
cursos profissionalizantes no 
Município de Serra Negra/SP. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
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pensada a leitura do parecer. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). III – 2ª 
Discussão e votação projeto 
de lei nº 02/2015, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a conceder 
subvenção para a Associação 
Amigo Bicho, no valor de até 
R$ 33.000,00 (trinta e três mil 
reais), durante o exercício 
de 2015. Em se tratando de 
segunda discussão e vota-
ção, foi dispensada a leitura 
do parecer. Com a palavra o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti solicitou a “Retirada 
da Urgência” na tramitação 
legislativa do projeto de lei nº 
02/2015. Posta em discussão 
e votação o pedido de retira-
da da urgência, foi aprovado 
por maioria de votos (05x04). 
Em questão de ordem, foi 
solicitada a votação nominal 
que ficou assim consignada: 
vereadores que aprovaram o 

pedido de retirada da urgên-
cia na tramitação legislativa 
do projeto de lei nº 02/2015 – 
Edson B. O. Marquezini, Nes-
tor de Toledo Marchi, Paulo 
Sérgio Osti, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida. Vereadores 
que rejeitaram o pedido de 
retirada da urgência na trami-
tação legislativa do projeto de 
lei nº 02/2015 – Deoclécio An-
ghinoni, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Maria Rita Menegatti 
Pinton Tomaleri e Wagner da 
Silva Del Buono. Em seguida, 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti solicitou, pelo pra-
zo de 15 (quinze) dias, o pe-
dido de “Vista” do projeto de 
lei nº 02/2015. Posto em dis-
cussão e votação o pedido 
de “Vista”, foi aprovado por 
maioria de votos (05x04). Em 
questão de ordem, foi solici-
tada a votação nominal que 
ficou assim consignada: ve-
readores que aprovaram o 
pedido de “Vista” do proje-

to de lei nº 02/2015 – Edson 
B. O. Marquezini, Nestor de 
Toledo Marchi, Paulo Sérgio 
Osti, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida. Vereadores que re-
jeitaram o pedido de “Vista” 
do projeto de lei nº 02/2015 
– Deoclécio Anghinoni, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, Ma-
ria Rita Menegatti Pinton To-
maleri e Wagner da Silva Del 
Buono. Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia 
desta sessão extraordinária, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da pala-
vra os vereadores Edson B. 
O. Marquezini e Ricardo Fa-
vero Fioravanti. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pes-
soais e nada mais havendo a 
ser tratado, o Exmo. Sr. Pre-
sidente convocou todos os 
vereadores para a próxima 
Sessão Ordinária a ser rea-
lizada no dia 09 de fevereiro 

de 2015, segunda-feira, com 
início às 19h:30min, decla-
rando encerrada esta sessão 
extraordinária às 01h47min, 
Para constar eu, (a) vereador 
Nestor de Toledo Marchi, 2º 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 2º, do artigo 118-A, do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor 
oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

EXTRATO DE CONTRATO
 Contrato nº. 01/2015

ontratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra – SP
  
Contratada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em 
administração pública, consistente em fornecer diariamente, 
via correio eletrônico ou website, o boletim de publicações em 
nome da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, disponibilizando, 
inclusive, o aplicativo GrifonAlerta.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Valor: R$ 1.710,00 (Um mil, setecentos e dez reais), valor anual, 
pago em parcela única, com desconto.

Vigência: 12 meses – (18 de janeiro de 2015 a 17 de janeiro de 
2016).

Serra Negra, 18 de janeiro de 2015.

Assinaturas:

P/Contratante: Vereador Danilo Francisco Andrade Guerreiro – 
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

P/Contratada: Simone José de Almeida – Griffon Brasil Assessoria 
Ltda.

Testemunhas:

RG: 22.811.153-5                       RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:

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

Secretaria Municipal da Saúde 
realiza ações de combate à 

Dengue em três bairros da cidade
A Prefeitura Municipal 

por meio da equipe da secre-
taria da Saúde em parceria 
com a Vigilância Ambiental 
e Epidemiológica estará rea-
lizando visita aos moradores 
em ação contra o mosquito da 
Dengue nos dias 11,12 e 13 de 
fevereiro, nos bairros Alto das 
Palmeiras, Colina dos Ypês e 
Vila Dirce.

A ação será realizada 
com funcionários e mais de 
vinte agentes de saúde visando 
orientações e visitação junto 
aos moradores dos bairros. 
Também contará com o carro 
de som nas ruas, alertando so-
bre o mosquito da Dengue. A 
secretaria irá disponibilizar ca-
çambas para que os morado-
res possam depositar objetos 
que já não mais desejam e que 
possam ser foco do mosquito. 
As caçambas serão colocadas 
amanhã, dia 11/02, e estarão 
distribuídas próximas aos pon-
tos de ônibus e escolas e, reti-
radas na quarta-feira de cinzas 
após às 13h.

O trabalho da secretaria 
da saúde se estende com par-
cerias permanentes dos pro-

prietários de imobiliárias, cujo 
objetivo é poder ter acesso aos 
imóveis que estão fechados 
para verificar possíveis focos 
do mosquito, bem como do 
comércio local e secretarias 
municipais, visando mobilizar 
o maior número de pessoas 
nas ações de combate à Den-
gue.

Como parte das ações, 
a equipe da vigilância está em 
constante Campanha Contra 
Dengue nas ruas da cidade, 
distribuindo panfletos e dan-
do orientações aos munícipes 
pelos bairros, residências e co-
mércio local, realizando visitas 
semanalmente no cemitério 
municipal, orientando na prá-
tica os funcionários onde há 
maior probabilidade de proli-
feração do mosquito, além de 
estar realizando palestras edu-
cativas.

 
Vamos agir! Não deixe 

água parada!

Denúncias anônimas 
podem ser feitas à Vigilân-
cia em Saúde Ambiental f. 
(19)3842-2005 r. 28



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 422
26

Serviços
Farmácias de Plantão

Confira abaixo a tabela mensal de fevereiro de 2015 das 
Farmácias de Plantão. Vale lembrar que este Plantão é válido após às 19h, em 

horário comercial todas estarão em funcionamento normal.
http://www.serranegra.sp.gov.br/farmacias-plantao/

Fevereiro 
 

 Dia da semana Farmácia 
1 Domingo Vip 
2 Segunda feira São Luiz 
3 Terça-feira São Jose 
4 Quarta-feira Danilo 
5 Quinta-feira Serrana 
6 Sexta-feira Naturallis 
7 Sábado Popular 
8 Domingo Central 
9 Segunda feira Serra Negra 
10 Terça-feira Vip 
11 Quarta-feira São Luiz 
12 Quinta-feira São Jose 
13 Sexta-feira Danilo 
14 Sábado Serrana 
15 Domingo Naturallis 
16 Segunda feira Popular 
17 Terça-feira Central 
18 Quarta-feira Serra Negra 
19 Quinta-feira Vip 
20 Sexta-feira São Luiz 
21 Sábado São Jose 
22 Domingo Danilo 
23 Segunda feira Serrana 
24 Terça-feira Naturallis 
25 Quarta-feira Popular 
26 Quinta-feira Central 
27 Sexta-feira Serra Negra 
28 Sábado Vip 
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Siga a nossa página no twitter
 (@senegra) e curta o 

Facebook (prefeituradeserranegra), 
assim receberá as informações atualizadas da 
Prefeitura e, ou acompanhe as notícias no site 

www.serranegra.sp.gov.br/noticias

AJUDANTE DE COZINHA (C/ EXP. PARA DIAS ALTERNADOS E CUR-
RICULUM;

ANALISTA DE PRICING (FORMAÇÃO SUPERIOR EM ESTATÍSTICA E 
DOMÍNIO EM EXCEL AVANÇADO E CURRICULUM);

ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE VENDAS JR. (FORMAÇÃO SUPE-
RIOR EM ESTATÍSTICA E DOMÍNIO EM EXCEL 

AVANÇADO E CURRICULUM);
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RH JR. ( C/ EXPERIÊNCIA E CUR-

RICULUM);
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA – ESTOQUE (EXP. INVENTÁRIOS ROTA-

TIVOS E CONHECIMENTO NO SISTEMA SAP. 
E CURRICULUM);

ATENDENTE DE LOJA (C/ EXP. E CURRICULUM);
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM. DE 2º À 6º FEIRA DAS 13:00 ÀS 

19:00HS C/ EXP. E CURRICULUM);
ASSESSOR COMERCIAL (UNISSEX DE 18 À 40 ANOS, C/ ENSINO MÉ-

DIO COMPLETO, EXP. MÍNIMA DE 6 MESES 
E CURRICULUM);

BANHO / TOSA (UNISSEX C/ EXP. MÍNIMA DE 6 MESES E CURRICU-
LUM);

BABÁ (DE 40 À 45 ANOS MEIO PERÍODO C/ CURRICULUM);
CAMAREIRA (04 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA);

CAMAREIRA / LAVANDERIA (25 À 40 ANOS C/ EXP. E CURRICULUM);
CONFEITEIRO (C/ EXPERIÊNCIA);

COPEIRO (C/ EXPERIÊNCIA.);
COZINHEIRO (A) P/ HOTEL “NOVO” (C/ EXPERIÊNCIA E CURRICU-

LUM);
COSTUREIRA (10 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CAR-

TEIRA);
CUIDADORA (FEM. DE 25 À 50 ANOS C/ EXP. E CURRICULUM);

GARÇOM DIURNO (C/ EXP. E CURRICULUM);
GARÇOM NOTURNO (02 VAGAS C/ EXPERIÊNCIA E CURRICULUM);
EMPREGADA DOMÉSTICA (“CENTRO” DE 30 À 50 ANOS C/ EXP. DE 

1 ANO E CURRICULUM);
EMPREGADA DOMÉSTICA (“NOVA SERRA NEGRA” C/ EXP. E CURRI-

CULUM);
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (“ESTUDANTE” UNISSES A PAR-

TIR DO 2º ANO E CURRICULUM);
GOVERNANTA (C/ EXP. E CURRICULUM);

JARDINEIRO (C/ EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA E 
CURRICULUM);

LÍDER EXPEDIÇÃO (ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ADM. LO-
GÍSTICA OU ÁREAS CORRELATAS E CURRICULUM):

MONTADOR DE MOVEIS (C/ CNH D, EXP. E CURRICULUM);
MOTORISTA C/ CATEGORIA D (CONHECIMENTO NA GRANDE SÃO 

PAULO E CURRICULUM); 
RECEPCIONISTA “FOLGUISTA” (C/ EXP. E CURRICULUM);

RECEPCIONISTA DIURNO P/ HOTEL (02 VAGAS UNISSEX C/ EXPE-
RIÊNCIA E CURRICULUM);

RECEPCIONISTA DE HOTEL NOTURNO (MASC. C/ CNH E CURRICU-
LUM);

SERVIÇO GERAL DE POUSADA (UNISSEX DE 18 A 50 ANOS C/ CUR-
RICULUM).

SUPERVISOR EXPEDIÇÃO (EXPERIÊNCIA EM GESTÃO DE PESSOAS 
E PROCESSOS DE EXPEDIÇÃO E CURRICULUM).

VAGAS NO PAT

Os interessados deverão comparecer ao PAT - Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador, situado na Rua José Bonifácio, 283 - Centro, 

munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Prefeito solicita a Sabesp 
desassoreamento da represa Parque 

Jovino Silveira e lago Gurupiá

O Prefeito Municipal este-
ve em audiência pública na últi-
ma quinta-feira (05), realizada 
na Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), juntamente com o De-
putado Estadual Edmir Chedid, o 
secretário municipal de Obras e 
o assessor parlamentar Nelson 
Koki, para solicitar que seja reali-
zada a obra de desassoreamento 
da represa Parque Jovino Silveira 
e do lago Gurupiá, no bairro das 
Posses, bem como o aumento 
na captação da Estação de Trata-
mento de Água (ETA), no bairro 
da Serra.  Segundo o Prefeito, a 
represa Parque Jovino Silveira foi 
limpa em 1996 a 2000, quando 
ainda era vice-prefeito na gestão 
de Elmir Chedid, agora se encon-
tra com grande volume de lodo, 
“a limpeza é imprescindível nes-
se momento”, ressaltou o Chefe 
do Executivo.

O investimento total es-
timado é de R$3,2 milhões e 
tem como base no relatório da 
administração municipal que 
demonstra a necessidade das 
obras. A ETA do bairro da Ser-
ra foi inaugurada há três anos 
com previsão de captação, em 
um afluente do rio do Peixe, de 
100 litros por segundo. Hoje, mal 
chega a 50 litros por segundo. 

Para atingir o volume ideal, o 
bombeamento teria de ser re-
alizado a partir do rio do Peixe, 
distante 2,5 quilômetro da ETA. 
“O volume de água no afluente é 
insuficiente para manter a Esta-
ção de Tratamento que abastece 
o município”, disse o deputado 
Edmir Chedid.

No encontro, o diretor de 
Sistemas Regionais da Sabesp, 
Luiz Paulo de Almeida Neto, re-
latou que técnicos da Sabesp fa-
rão monitoramento para avaliar 
a viabilidade à implantação de 
uma adutora definitiva. “Fare-
mos o que for preciso para man-
ter o abastecimento. Enfrenta-
mos uma seca violenta em 2014 
e não faltará água em Serra Ne-
gra, se tivermos que fazer a cap-
tação será feita definitivamente”, 
afirmou.
Carnaval

Durante a reunião, as 
autoridades também demons-
traram preocupação com a ma-
nutenção do abastecimento no 
carnaval. Com 26.387 mil habi-
tantes (IBGE), Serra Negra chega 
a receber 130 mil visitantes em 
feriados prolongados. De acordo 
com a Sabesp, se necessário, ca-
minhões pipa serão enviados ao 
município para evitar o desabas-
tecimento.



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 422
28



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 422
29



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - Ano VIII - n.º 422
30

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria da 
Educação e Cultura organiza 
a exposição de fotos “Déjà 
vu Confetes e Serpentinas”, 
tema da Escola de Samba 
Estrela da Guia deste ano, 
conta a história dos Carnavais 
de Serra Negra. Encontra-se 
aberta para visitação no sa-
guão do Paço Municipal, Pra-
ça John F. Kennedy, s/n, cen-
tro, de segunda à sexta-feira, 
das 13h às 18h.

A exposição perpassa 
desde o século passado até 
os dias atuais. O carnaval em 
nossa cidade era simples, 

como qualquer cidadezinha 
do interior. Na década de 
30, seguindo os sucessos do 
Rio de Janeiro e São Paulo e 
com a cidade transformada 
em estância de cura e repou-
so, o nosso carnaval passou 
a se destacar. Na década de 
40, o carnaval na cidade era 
apresentado em blocos , ge-
ralmente pelos clubes.

A cidade dispunha 
de três: Clube 1º de Janeiro, 
Clube 7 de Setembro e Clube 
XV de Novembro. Entre os 
blocos que desfilaram pelas 
ruas, o Clube 1º de Janeiro 
se destacava porque era con-

siderado clube de elite. Os 
demais eram populares e as 
suas presenças sempre ani-
madas.

Naquela época o que 
vem a nossa lembrança, são 
os cordões que desfilavam 
pelas ruas e pelo          jardim 
principal, fazendo os tradicio-
nais zigue-zagues. Mais tarde 
nos salões, as marchinhas 
da época faziam com que os 
cordões continuassem com o 
nosso entusiasmo. 

Na década de 40 sur-
ge o 1º rei momo da cidade, 
Oswaldo Saragiotto. Em 1946 
o clube XV de Novembro lan-

ça o 2º rei momo, Alcebíades 
Felix, que chegou de trem da 
Mogiana e depois foi trans-
portado por um carro alegóri-
co até a praça central.

Dentre tantas outras 
lembranças, a exposição 
mostra fotos históricas dos 
carnavais da cidade, com 
agradecimentos das informa-
ções e fotos cedidas por Nes-
tor Souza Leme, Terezinha 
Leda Gallo, Zé Vicente (Snec 
Clube), José Alclides Tomazi, 
conhecido como Dentinho, 
Aurora Vitorino Duzzi, Mirian 
Fagundes Bortolotti, Alcebía-
des Felix, Dona Lazinha - car-
navalesca e incentivadora, 
Marco Ducheschi - radialista 
e motivador de atividades 
culturais em Serra Negra e 
Cólmeia - cantor e composi-
tor de diversos sambas enre-
dos de nossa cidade (falecido 
em 2012).

Vale a pena conferir 
mais essa exposição cultural 
produzida pela Secretaria da 
Educação e Cultura, sob di-
reção da Divisão de Cultura 
de Oscar Brolezi, que destaca 
estar em constante pesqui-
sa sobre o tema e, solicita a 
quem possuir fotos, recorda-
ções, relatos, documentos, 
vídeos etc, para enviar ao e-
-mail casadacultura@serra-
negra.sp.gov.br ou contato 
pelo fone (19)3842-1439.

Exposição de fotos conta a história 
do Carnaval de Serra Negra

Secretaria de Saúde vai distribuir 
30 mil preservativos no Carnaval

Neste carnaval, a Prefei-
tura Municipal por meio da Se-
cretaria de Saúde vai distribuir 
gratuitamente aproximadamen-
te 30mil preservativos, nos dois 
postos volantes de atendimento 
emergencial, localizados no Cas-
co de Ouro e na Avenida Laudo 
Natel, e disponibilizará a perma-
nência de ambulâncias de plan-
tão durante os quatro dias de fo-
lia (sábado a terça-feira).

 A Campanha Nacional 
deste ano “Fique sabendo” tem 
o enfoque nos jovens de 15 a 

24 anos das classes C, D e E. A 
ação busca discutir as questões 
relacionadas à vulnerabilidade 
ao HIV/Aids, na população prio-
ritária, sob o ponto de vista do 
estigma e do preconceito. Além 
disso, a ideia é estimular a refle-
xão sobre a falsa impressão de 
que a Aids afeta apenas o outro, 
distante da percepção de que 
todos estamos vulneráveis.

Após o período do carna-
val, todas as Unidades de Saúde 
do Município continuarão reali-
zando o teste rápido HIV e Sífi-

lis,  gratuitamente de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 16h.

Mais informações f.(19) 
3892-8000  #PartiuTeste.

 
HIV

Dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde mostram 
que 734 mil pessoas vivem com 
HIV no Brasil. Do total, 589 mil 
foram diagnosticadas e 145 mil 
ainda não sabem que têm o ví-
rus. A incidência do vírus no país 
é 20,4 casos por grupo de 100 mil 
habitantes, mas a equivalência 

sobe para 41,3 no Rio Grande do 
Sul e para 33,4 no Amazonas. A 
incidência é maior no público 
masculino que no feminino, com 
26,9 e 14,1 casos em 100 mil ha-
bitantes, respectivamente. Entre 
os jovens que têm entre 15 e 24 
anos a incidência têm aumen-
tado passando de 9,6 casos por 
100 mil habitantes em 2004, para 
12,7 casos por 100 mil habitantes 
em 2013. Ao todo, 4.414 novos jo-
vens foram detectados com o ví-
rus em 2013, enquanto em 2004 
eram 3.453.


