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Na quinta-
-feira, 22, teve 
início o Projeto 
Assistência So-
cial no Bairro. Os 
primeiros con-
templados foram 
os bairros das 
Posses e Refúgio 
da Serra. Foram 
realizados cortes 
de cabelo, vaci-
nação, orientação 
jurídica, ativida-
des esportivas e 
brincadeiras para 
as crianças.

Projeto de Assistência Social tem início 
nos bairros das Posses e Refúgio da Serra

A manutenção da Estrada 
Hilda Beraldi de Almeida, no Bair-
ro Belo Horizonte, foi finalizada na 
sexta-feira, 23, pela equipe de tra-
balhadores da Garagem Municipal. 
Conhecida como Estrada dos Mos-
quitos, a via recebeu o Programa 
de Recuperação de Estradas Rurais 
(PRORural), mantido pela Secreta-
ria de Serviços Municipais de Serra 
Negra.

PRORural finaliza manutenção 
da Estrada dos Mosquitos

Pela primei-
ra vez, Serra Negra 
recebeu um jogo 
oficial de flag (uma 
variação do futebol 
americano). A par-
tida aconteceu na 
manhã do dia 18, 

no Campo muni-
cipal Nelson João 
Gallo (Campo do 
Paulistinha), na Ro-
dovia Rubens Pupo 
Pimentel, ao lado 
do antigo “Casco de 
Ouro”.

Partida oficial de flag é 
realizada em Serra Negra O Prefeito 

esteve na quin-
ta-feira, 22, no 
Palácio dos Ban-
deirantes (sede 
do Governo de 
SP) para confir-
mar a adesão de 

Serra Negra ao 
Programa Parce-
rias Municipais, 
um trabalho de 
cooperação en-
tre o Estado e os 
municípios pau-
listas.

Serra Negra confirma 
participação em programa 
estadual para alavancar 

indicadores sociais

O Prefei-
to da Estância de 
Serra Negra rece-
beu na manhã de 
terça-feira, 20, o 
tesoureiro do Hos-
pital Santa Rosa 
de Lima, Roberto 

Suman de Godoi, 
para efetuar o re-
passe na ordem 
de R$ 520 mil. Na 
ocasião foi assina-
do um cheque no 
valor de R$ 420 mil 
pelo Prefeito.

Prefeitura realiza repasse 
para a Santa Casa
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Na quinta-feira, 22, 
teve início o Projeto Assistên-
cia Social no Bairro. 

Os primeiros contem-
plados foram os bairros das 
Posses e Refúgio da Serra. Fo-
ram realizados cortes de ca-
belo, vacinação, orientação 
jurídica, atividades esportivas 
e brincadeiras para as crian-
ças.

Também foi realizada 
a Campanha “Diga não à vio-
lência sexual contra crianças 
e adolescentes”, pelo Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (CRE-
AS), contra crianças e ado-
lescentes, nas escolas Profa. 
Aracy Sodré Marchi, Profa. 
Aracy Patrício (municipais) e 

Profa. Amélia Massaro (esta-
dual).

“Fomos muito bem 
recebidos. Um momento de 
orientação, mas também de 
diversão. Agradeço a todos 
professores e atendentes. O 
projeto Assistência social no 
Bairro está sendo um suces-
so”, afirmou o Secretário de 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social.

O objetivo da iniciati-
va é divulgar os programas 
socioassistenciais existentes 
no município, fazendo uma 
busca ativa de famílias que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social e ain-
da não conhecem tais pro-
gramas.

O Projeto tem o apoio 
da Secretaria de Saúde, Se-
cretaria de Esportes e Depar-
tamento Jurídico da Prefeitu-
ra, ampliando as atividades 
e serviços a serem ofertados 
em cada bairro.

O próximo bairro que 
receberá o programa será o 
Bairro da Serra, em setem-
bro. Confira o cronograma:

Confira o cronograma de da-
tas e bairros nos quais o Pro-
jeto irá acontecer:

05/09/2019
Bairro da Serra (Centro de 
Lazer)

19/09/2019

Três Barras (Pátio da Igreja de 
São Roque)

03/10/2019
Alto das Palmeiras/Vila Dir-
ce (salão da Igreja de Santa 
Edwiges)

17/10/2019
São Luiz (Pátio da Igreja São 
Sebastião)

31/10/2019
Leaes (Associação de Mora-
dores)

14/11/2019
Nova Serra Negra (em frente 
à EMEB Profª Maria Ap. Bicu-
do G. da Silva” / UBS Dr. Peter 
Griesinger)

Projeto de Assistência Social tem início 
nos bairros das Posses e Refúgio da Serra

O Prefeito da Estância de 
Serra Negra recebeu na manhã de 
terça-feira, 20, o tesoureiro do Hos-
pital Santa Rosa de Lima, Roberto 
Suman de Godoi, para efetuar o re-
passe na ordem de R$ 520 mil.

Na ocasião foi assinado um 
cheque no valor de R$ 420 mil pelo 
Prefeito. Também foi entregue um 
comprovante de transferência ban-
cária no valor de R$ 100.743,70, do 
Fundo Municipal de Serra Negra.

O cheque se refere ao termo 
de convênio que o município e a Ir-
mandade Santa Casa, proprietária do 
hospital, preservam para a manuten-
ção e retaguarda do Pronto Socorro 

do hospital. A transferência é do Teto 
Municipal de Média e Alta Complexi-
dade (MAC) do Ministério da Saúde.

Acompanharam a entrega 
os secretários de Saúde e Chefe de 
Gabinete.

Na ocasião foram destaca-
dos assuntos referentes ao hospital 
e ressaltado que sem os repasses da 
Prefeitura não seria possível mantê-
-lo em funcionamento. Além disso, 
foram comentadas sobre algumas 
melhorias pelas quais o hospital vem 
passando e a importância das emen-
das parlamentares que o município 
tem conquistado junto aos governos 
estadual e federal.

Prefeitura realiza repasse 
para a Santa Casa
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A manutenção da Es-
trada Hilda Beraldi de Almei-
da, no Bairro Belo Horizonte, 
foi finalizada na sexta-feira, 
23, pela equipe de trabalha-
dores da Garagem Municipal. 
Conhecida como Estrada dos 
Mosquitos, a via recebeu o 
Programa de Recuperação de 

Estradas Rurais (PRORural), 
mantido pela Secretaria de 
Serviços Municipais de Serra 
Negra.

Foram realizados os 
serviços de abertura das la-
terais da via, limpeza de tu-
bulação existente no local, 
além da colocação de três 

novas linhas de tubo, pro-
longando as seis linhas já 
existentes na estrada. Diver-
sos trechos receberam, tam-
bém, aterro de leito e casca-
lhamento, que melhoram as 
condições de circulação de 
veículos pela pista. As tare-
fas foram encerradas nesta 

semana com a limpeza ge-
ral, corte do mato e poda de 
galhos de árvores em toda a 
sua extensão.

O secretário de Servi-
ços Municipais afirma que a 
programação de recupera-
ção segue nas próximas se-
manas. “Temos a intenção 
de recuperar um expressivo 
número de estradas rurais 
do município, melhorando o 
trânsito nessas regiões, au-
mentando a qualidade do trá-
fego e a segurança de pedes-
tres e animais que circulam 
entre os veículos”.

O Programa de Recu-
peração de Estradas Rurais 
cumpre agenda fixa no ca-
lendário do município, ze-
lando pela manutenção e 
melhoramento de diferentes 
locais, especialmente os bair-
ros mais afastados do centro 
e que geralmente não pos-
suem asfalto ou que o mes-
mo já se encontra desgastado 
com o tempo.

PRORural finaliza manutenção 
da Estrada dos Mosquitos

Pela primeira vez, Ser-
ra Negra recebeu um jogo 
oficial de flag (uma variação 
do futebol americano). A 
partida aconteceu na manhã 
do dia 18, no Campo munici-

pal Nelson João Gallo (Cam-
po do Paulistinha), na Rodo-
via Rubens Pupo Pimentel, 
ao lado do antigo “Casco de 
Ouro”.

Estiveram em campo 

Silver Knights Football x Ma-
ckenzie Mohawks, ambos da 
capital paulista, em confron-
to da Conferência Metrópolis 
da Liga Paulista de Flag. O 
Silver Knights ficou com a vi-

tória por 26 a 6.
A Prefeitura cedeu o 

campo, emprestou também 
as traves e os canos, além 
dos andaimes para montar 
uma estrutura de filmagem.

Partida oficial de flag é 
realizada em Serra Negra
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Farmácia VIP
Rua Coronel Pedro Penteado, 
nº87, tel 19 3892-5972

Drogaria Danilo’s
Av. Laudo Natel, nº84- loja 12, 
tel 19 3892-2418

Drogaria Popular
Praça João Pessoa, nº70, tel 
19 3892-5051/ 19 99866-2499- 
após às 22h

Drogaria Rubi
Rua Brunangela, nº19, tel 19 
3892-2169

Farmácia Central
Rua Prudente de Morais, nº5, 
tel 19 3892-2202

Farmácia São José
Rua Sete de Setembro, nº134, 
tel 19 3892-1520

Farmácia São Luiz
Praça João Zelante, nº11, tel 
19 3892-2783/3892-2576- após 
às 22h

Farmácia 
Serrana
Av. João Gerosa, nº321, tel 
3892-5300/19 99745-2568- 
após às 22h

Drogaria 
Danilos 2
Rua 7 de setembro 183
(19)3892-2055

Drogaria 
Virginia
Rua Cel Pedro Penteado 686
tel (19) 3892-1037
Após às 23hs, tel (19) 99999 – 
1037

Plantão das Farmácias - Setembro 2019 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Domingo Rubi 
2 Segunda-feira Danilo 2 
3 Terça-feira Virginia 
4 Quarta-feira São Luiz 
5 Quinta-feira São Jose 
6 Sexta-feira Danilo 
7 Sábado Serrana 
8 Domingo Popular 
9 Segunda-feira Central 
10 Terça-feira Vip 
11 Quarta-feira Rubi 
12 Quinta-feira Danilo 2 
13 Sexta-feira Virginia 
14 Sábado São Luiz 
15 Domingo São Jose 
16 Segunda-feira Danilo 
17 Terça-feira Serrana 
18 Quarta-feira Popular 
19 Quinta-feira Central 
20 Sexta-feira Vip 
21 Sábado Rubi 
22 Domingo Danilo 2 
23 Segunda-feira Virginia 
24 Terça-feira São Luiz 
25 Quarta-feira São Jose 
26 Quinta-feira Danilo 
27 Sexta-feira Serrana 
28 Sábado Popular 
29 Domingo Central 
30 Segunda-feira Vip 
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O Prefeito esteve na 
quinta-feira, 22, no Palácio 
dos Bandeirantes (sede do 
Governo de SP) para confir-
mar a adesão de Serra Ne-
gra ao Programa Parcerias 
Municipais, um trabalho de 
cooperação entre o Estado 
e os municípios paulistas. O 
Governo do Estado vai ofere-
cer bonificações financeiras 
a todos os municípios pau-
listas que melhorarem indi-
cadores sociais por meio de 
políticas públicas eficazes 
e inovadoras. O projeto foi 

apresentado pelo Governa-
dor a prefeitos e represen-
tantes de cerca de 450 das 
645 cidades. Comparece-
rem também o Vice-Gover-
nador, o Secretário Estadual 
de Desenvolvimento Regio-
nal entre outras autoridades 
estaduais.

O Secretário de Desen-
volvimento Regional expôs 
aos prefeitos os objetivos e 
desafios estratégicos da ini-
ciativa, além de apresentar 
esquemas de pactuação de 
resultados, uso de inteligên-

cia de dados, plataforma web 
e adesão on-line dos municí-
pios ao projeto.

O sistema de bônus é 
baseado em meritocracia na 
gestão pública e eficiência 
no cumprimento de índices 
previamente estipulados. A 
cada meta alcançada, o Go-
verno de São Paulo oferecerá 
investimentos para aplicação 
em projetos nas mesmas áre-
as que obtiverem a melhoria 
planejada.

 “Se uma cidade re-
duzir índices de roubo, por 

exemplo, poderá 
receber investi-
mento em siste-
mas inteligentes 
de monitoramen-
to. O governo vai 
incentivar o inter-
câmbio de experi-
ências bem-suce-
didas entre todos 
os municípios”, 
afirmou o Secre-
tário.

“É um go-
verno global, mas 
que age localmen-
te e respeita todos 
os prefeitos e pre-
feitas”, acrescen-

tou o Governador.
Ainda de acordo com 

o Governador, transparência, 
eficiência e inovação são pi-
lares indispensáveis os muni-
cípios atingirem os resultados 
propostos no programa.  

“Tomamos conheci-
mento das diretrizes do pro-
grama e vamos seguir”, ga-
rantiu o Prefeito.

ÍNDICES
Em 19 de junho últi-

mo, durante o 1º Seminário 
de Gestão Pública, também 
no Palácio dos Bandeirantes, 
foram apresentados os indi-
cadores a cada município re-
ferentes à Educação, Saúde 
e Segurança Pública. Serra 
Negra possui em vários índi-
ces melhores que a média 
estadual.

Na Educação Infantil o 
município tem 65% das crian-
ças de 0 a 3 anos matricula-
das nas escolas, acima da 
média do estado, de 48,2%. Já 
na faixa de 4 a 5 anos atinge 
100%, ante 97,6% no estado.

Os destaques da Saúde 
são para a Atenção Básica, 
que oferece 92,9% de cober-
tura contra 59,7% do estado. 
A taxa de mortalidade infantil 
é de 0 por 100 mil habitantes, 
diante de 10,8 do estado.

A Segurança Pública 
no município apresenta um 
índice de 10,4 por 100 mil óbi-
tos no trânsito ante 12,1 do 
estado.

 “São índices que co-
locam Serra Negra mais uma 
vez em destaque. No cenário 
brasileiro, São Paulo é o es-
tado mais evoluído e nosso 
município apresenta índices 
superiores à média geral. 
Portanto, a população pode 
sentir orgulho e esperança 
de que vamos melhorar cada 
vez mais e esperamos que o 
estado nos apoie com mais 
recursos, principalmente 
após a adesão a esse progra-
ma, para evoluirmos cada vez 
mais”, finalizou o Prefeito.

Serra Negra confirma participação 
em programa estadual para 

alavancar indicadores sociais
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A Secretaria Municipal 
de Saúde de Serra Negra re-
cebeu na tarde de sexta-feira, 
23, nota informativa do Minis-
tério da Saúde recomendan-
do a vacinação das crianças 
de seis a 11 meses de idade 
contra o sarampo, com uma 
dose da vacina tríplice viral 
(SCR). As vacinas estarão dis-
poníveis também a essa faixa 
etária a partir de segunda-
-feira, das 8h00 às 16h00, nas 
unidades de saúde da família 
“Dr. Firmino H. Cavenaghi” – 
Centro,  USF São Luiz e “Dr. 
Francisco Vicente Braga” - 
Alto das Palmeiras.

Segundo a nota, desde 

o final de dezembro de 2018 
até 10/08/2019 o Brasil regis-
trou 1.680 casos confirmados 
de sarampo. O Ministério da 
Saúde informará oportuna-
mente o momento em que a 
vacinação de crianças meno-
res de um ano de idade de-
verá ser descontinuada, uma 
vez que os Estados não apre-
sentarem casos confirmados 
nos últimos 90 dias.

Neste ano, Serra Negra 
não tem casos confirmados 
da doença. Até esta sexta-
-feira, 23, houve sete suspei-
tos de Serra Negra e dois de 
Valinhos, que passaram pelo 
município.

Serra Negra disponibiliza vacina 
contra sarampo para menores de 1 ano

Dezenas de jovens 
participaram no sábado, 17, 
das competições de voleibol 
dos Jogos Escolares de Serra 
Negra no Centro Esportivo 
Dr. Mário Pereira dos Santos, 
o “Discão”. As escolas que 
participaram das partidas de 
voleibol foram as seguintes: 
Colégio Líbere Vívere; Colé-
gio Reino; E.E. Profª Maria do 
Carmo de Godoy Ramos e 
E.E. Dr. Jovino Silveira. 
Confira os resultados:
Categoria Pré-mirim misto
1º lugar - Colégio Líbere Ví-
vere
2º lugar- Colégio Reino

Categoria Mirim masculino
1º lugar Maria do Carmo
2º lugar Colégio Líbere Vívere
3º lugar Colégio Reino

Categoria Mirim feminino
1º lugar  Colégio Líbere Víve-
re
2º lugar Colégio Reino

Categoria Infantil feminino
1º lugar Colégio Líbere Vívere
2º lugar Jovino
3º lugar Reino

Categoria Infantil masculino
1º lugar Colégio Reino
2º lugar Colégio Líbere Vívere
3º lugar Jovino

Categoria Juvenil feminino
1º lugar Colégio Líbere Vívere
2º lugar Jovino

Categoria Juvenil masculino
1º lugar Colégio Líbere Vívere
2º lugar Jovino
3º lugar Colégio Reino

OS JESN são promovi-
dos pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, por meio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer. O Secretário 
esteve presente e cumpri-
mentou os jovens atletas. 
“Praticar esporte é fundamen-
tal em qualquer idade, ainda 
mais na juventude, e por isso 
fazemos questão de propor-
cionar diversas competições, 
movimentando as pessoas e 
fazendo com que interajam 
umas com as outras. Vimos 
aqui grandes partidas e, sem 
dúvida, isso se repetirá ao 
longo da competição nas ou-
tras modalidades”, afirmou.

O calendário de dis-
putadas foi iniciado em 19 de 
junho, com as competições 
de xadrez, dama e tênis de 
mesa, no Centro Esportivo Má-
rio Pereira (Discão). Constam 
no programa desta edição 
também as modalidades de 
futebol society e basquetebol, 
todas em abos os sexos, para 
crianças e adolescentes de 11 
a 18 anos. O futebol society 
será em setembro, no Campo 
do Sete (Praça Ângelo Zanini). 
Por fim, em novembro, ocor-
rerão as disputas de basquete, 
no Discão. As datas e horários 
exatos serão confirmados 
posteriormente pela Secreta-
ria de Esportes e Lazer.

Estudantes de Serra 
Negra participam de 
competições de vôlei 
nos Jogos Escolares

       PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

e-mail: visa@serranegra.sp.gov.br 
Telefone (19) 3842-2005 | ramal 22  

Rua Cel. Estevão Franco de Godoy, 45 | Centro  
Serra Negra – SP | Cep: 13.930-000 

 
 

 
 

COMUNICADO 
 

 
Considerando que o sarampo é uma doença viral e altamente contagiosa e 

que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, temos confirmados, 
até o dia 20 de Agosto, 1.797 casos de Sarampo em todo o estado recomendamos 
aos munícipes de Serra Negra:  

 
- Compareçam à Unidade de Saúde mais próxima para atualizar sua carteira de 
vacina:  
USF Dr Firmino H. Cavenaghi - Centro, USF Dr Francisco V. Braga - Alto das 
Palmeiras e USF São Luiz. 
 
Calendário vacinal contra o Sarampo: 
 
- De 6 meses até 11 meses e 29 dias de idade - 1 dose (nova recomendação neste 
período epidemiológico); 
- De 12 meses até 29 anos 11 meses e 29 dias de idade - 2 doses; 
- Acima de 30 anos até 59 anos 11 meses e 29 dias (nascidos a partir de 1960) - 1 
dose; 
 
- Esta vacina é contra indicada para: gestantes, casos suspeitos de sarampo, bebês 
menores de 6 meses de idade e pessoas imunocomprometidas. 
 
 
A transmissão da doença ocorre por meio de secreções, ou seja, tosse, espirros, 
fala ou respiração da pessoa doente. 
 
 

A única forma de evitar o Sarampo é através da vacinação! 
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ISENÇÃO IPTU / 2020 
 

A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que a partir de 10 de agosto 
de 2019 os Aposentados, Pensionistas e Proprietários de imóveis com até 70 
m² de construção interessados na obtenção de ISENÇÃO “IPTU/2020” a 
apresentarem documentação junto a Recepção da Prefeitura de Serra Negra. 
 

• ISENÇÃO IPTU APOSENTADO 
Apresentar os seguintes:- 

-Fotocópia do espelho do IPTU 
-Fotocópia de Comprovante de Residência (CONTA DE AGUA ou LUZ) 
-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho 
-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada  
(que conste que o requerente possui somente um imóvel) 
-Extrato do recebimento da Aposentadoria* (atualizada)  
*R$ 3.493,00 Teto Máximo (Exercício de 2019) 
-Declaração que é domiciliado a mais de 5(cinco) anos no Município e que a 
renda familiar não ultrapasse 3,5(três e meio) salários mínimos** 
** (constante no requerimento especifico)        
                              

•  
• ISENÇÃO IPTU 70 M² 
Apresentar os seguintes:- 

-Fotocópia do espelho do IPTU 
-Fotocópia de Comprovante de Residência (CONTA DE AGUA ou LUZ) 
-Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho 
-Certidão do Registro de Imóveis Atualizada 
 (que conste que o requerente possui somente um imóvel) 
-Declaração de que é possuidor somente de um imóvel e que usa o mesmo 
para residência.* 
* (constante no requerimento especifico) 
 
 
 
                                    

Os requerimentos estão disponíveis para impressão em 
www.serranegra.sp.gov.br  no Banner “ISENÇÃO IPTU”  ou na Recepção da 
Prefeitura Municipal de 2ª a 6ª feiras das 08:00 as 17:00 hs.  

Não deixe para última hora evitando filas e complicações, pois o prazo 
final encerra-se em 10 de outubro de 2019.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS 

 

REF.  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - SADS Nº 001/2019 

 

                   HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA EM 
REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA “JOVEM 
APRENDIZ MUNICIPAL” 

     A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social- SADS, no uso de 
suas atribuições legais e na qualidade de gestora da política de Assistência Social do 
município de Serra Negra SP, em conjunto com a Comissão de Seleção (Decreto 
Municipal nº 4.607/2017, de 7 março de 2017),  FAZ SABER QUE, tendo em vista a conclusão 
dos trabalhos de realização do Chamamento Público 001/2019, não havendo pendências quanto aos 
recursos, depois de decorridos os prazos legais, RESOLVE, 

 
Art. 1º -   RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Chamamento Público 001/2019, 

na conformidade do Edital publicado. 

  Resultado do Chamamento 

1º lugar – OSC AMPARO SOCIAL DE PROMOÇÃO HUMANA – Guarda Mirim de Serra Negra com 

um total de 91 pontos; 

Art. 2º - Serve este também para convocar, a partir desta data, a OSC selecionada- Guarda 

Mirim, para que no prazo de 5(cinco) dias corridos a partir desta convocação, apresentar o seu plano 

de trabalho com as devidas correções. Ficando ciente de que a documentação exigida para 

comprovação dos requisitos para a celebração da parceria está adequada e que não incorre nos 

impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 
Serra Negra, 30 de agosto  de 2019. 

Daniele B.  Pachioni Siloto 

Presidente da Comissão de Seleção de Projetos Socioassistenciais  

 

Demais membros da Comissão: 
Cássio Mendes Mazano – Divisão Técnica de Contabilidade;  
Christian Fernando Capato de Oliveira – Departamento Jurídico;  
Giuliana Mittestainer Vicente – Divisão de Compras e Licitações; e                                 

Renan Fazolin Medeiros – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.  
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI NO 4.193 DE 20 DE AGOSTO DE 2019

Projeto de Lei no 77/2019

(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 sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
um crédito adicional especial no valor de R$ 26.500,00 (vin-
te e seis mil e quinhentos reais), que será destinado à im-
plementação orçamentária do Programa Jovem Aprendiz.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota-
ção orçamentária:

01.03.08.244.0004.2.020.339543.01
Subvenções Sociais..............................................R$ 26.500,00

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 Ne-
gra, 20 de agosto de 2019.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.194 DE 20 DE AGOSTO DE 2019
Projeto de Lei no 67/2019

Autoria: Vereador Renato Pinto Giachetto

(Altera o artigo 1o, da Lei Municipal no 3.513, de 28 de fe-
vereiro de 2012)

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o O artigo 1o, da Lei Municipal no 3.513, de 28 de feve-
reiro de 2012, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1o A Avenida situada à direita da “Rotatória da Ninfa”, 

sentido Bairro – Centro, que liga a Rodovia SP-360 à Rua 
Armínio Silotto, passa a denominar-se “AVENIDA ANTÔNIO 
CARLOS FERRARESSO”.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 20 de agosto de 2019.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.915 DE 20 DE AGOSTO DE 2019
(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 
4.193, de 20 de agosto de 2019,

DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de 
R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), que será 
destinado à implementação orçamentária do Programa Jo-
vem Aprendiz.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial da seguinte 
dotação orçamentária:

01.03.08.244.0004.2.020.339543.01
Subvenções Sociais..............................................R$ 26.500,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 20 de agosto de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
132/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA GERA-
ÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A OTIMIZAÇÃO, ACOM-
PANHAMENTO DE INDICADORES COM GERAÇÃO DE RELA-
TÓRIOS PERIÓDICOS. MANUTENÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE 
DADOS VIA INTERNET, ALÉM DE SUPORTE DAS ROTINAS DO 
CONTROLE INTERNO. Torna se publico e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDI-
CADO em 26/08/2019 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pre-
goeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, 
combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela 
equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: 
METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PUBLICA LTDA. ITEM: 01. 
VALOR TOTAL: R$ 36.000,00. Serra Negra, 29 de Agosto de 2019. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
127/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) AMBULÂNCIAS 
TIPO A - FURGONETA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. Torna 
se publico e para conhecimento dos interessados que o Pre-
gão acima mencionado foi ADJUDICADO em 29/08/2019 – GIU-
LIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 
43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, 
Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos pra-
ticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMO-
LOGO o pregão em tela ao licitante: ANTONHOLI & GARCIA 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: 
R$ 158.204,00. Serra Negra, 30 de Agosto de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
128/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO MODELO 
TRAILER ADAPTADO PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, 
COMPOSTO POR 04 SALAS. Torna se publico e para conheci-
mento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 29/08/2019 – GIULIANA MITTESTAINER VI-
CENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal 
n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Prego-
eira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao 
licitante: ALFA TRAILERS VEICULOS EIRELI. ITEM: 01. VALOR 
TOTAL: R$ 119.900,00. Serra Negra, 30 de Agosto de 2019. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
130/2019 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
EVENTUAL E PARCELADA DE CAMINHÃO 3/4 EQUIPADO COM 
CARROCERIA DE MADEIRA PARA CARGA SECA, ATRAVÉS DE 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - PROGRAMA FINISA. Torna se publico e para conhe-
cimento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 30/08/2019 – MATEUS GUEDES BERTON. Pre-
goeiro.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, 
combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela 
equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: 
RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. ITEM: 
01. VALOR TOTAL: R$ 430.084,14. Serra Negra, 30 de Agosto de 
2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 013/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ARY CORSI FERRARESSO e DALVA FONTANA 
FERRARESSO.
OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO POSTO DE 
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (PAT) E AO PROCON – 
PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, LOCALIZADO A 
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 283 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
PRAZO: 4 MESES
DATA: 07/06/2019.

REVOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019. TENDO 
EM VISTA QUE NÃO HOUVE INTERESSADOS, MESMO APÓS RE-
PUBLICAÇÃO, NO CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS NO CANIL MUNICIPAL, SOLICITO QUE O MESMO SEJA 
REVOGADO. FICA ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 
CONTAR DA PUBLICAÇÃO, PARA QUE OS INTERESSADOS, 
CASO QUEIRAM, APRESENTAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
SERA NEGRA, 15 DE MARÇO DE 2019.SIDNEY ANTONIO FERRA-
RESSO. PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO. 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA. CONTRATADA: PADARIA PAM LTDA .OBJETO: CONTINUI-
DADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE AUXILIAR 
DE COZNHA-EDUCAÇÃO E CULTURA – ESCOLA PROFISSIONA-
LIZANTE. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL: A CONTRATADA A 
PARTIR DESTA DATA ALTERA A RAZÃO SOCIAL PARA LUIZ AL-
BERTO MAINENTE, CONFORME CONSTA NO EXPEDIENTE Nº 
1709/2019.DATA: 01/08/2019

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 090/2018 – CONTRATO Nº 138
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LEONE E SALLES COM. E DISTRIB. DE PROD. 
NUTRICIONAIS LTDA.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁ-
TRICAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
ALTERAÇÃO: FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DE LEONE E 
SALLES COM. E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA PARA LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU-
TOS NUTRICIONAIS LTDA.
DATA: 01/07/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 111/2019 – CONTRATO Nº 239
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LUANA SALLES DE LIMA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
ALTERAÇÃO: FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DE LUANA 
SALLES DE LIMA ME PARA CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS 
SANTOS.
DATA: 28/08/2019

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

 HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA 

QUARTA SESSÃO ORDINÁ-
RIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos dezenove dias 
do mês de agosto, do ano 
de dois mil e dezenove, 
com início às 19h30min, a 
Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Wagner da Silva Del Buo-
no, e secretariando os tra-
balhos o vereador José 
Aparecido Orlandi – 1º Se-
cretário da Mesa Diretora, 
sua 24ª Sessão Ordinária, 
da 03ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buo-
no; com a ausência do ve-
reador Leandro Gianotti 
Pinheiro. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta 
a presente sessão. Em se-
guida convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se 
ao EXPEDIENTE: onde fo-
ram lidas, discutidas, vota-
das e aprovadas, por una-
nimidade (09 votos), as 
seguintes atas: 1) ata da 
23ª sessão ordinária, da 
03ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada 
em 12 de agosto de 2019 e, 
2) ata da 21ª sessão extra-
ordinária, da 03ª sessão le-
gislativa, da 17ª Legislatu-

ra, realizada em 12 de 
agosto de 2019. EXPEDIEN-
TE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Ofício nº 
522/2019, comunicando à 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que a partir do 
dia 12 de agosto de 2019, o 
nobre vereador Edson B. 
O. Marquezini, foi indicado 
para o cargo de Líder do 
Governo Municipal junto 
ao Poder Legislativo do 
Município de Serra Negra. 
- Ofício nº 523/2019, em 
resposta ao requerimento 
nº 456/2019, de autoria dos 
vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
encaminhando as infor-
mações solicitadas com 
relação a loteamentos e 
desmembramentos clan-
destinos no Município de 
Serra Negra/SP. EXPEDIEN-
TE DE DIVERSOS: - E-mail 
da Empresa Telefônica 
S/A, em resposta à indica-
ção nº 449/2019, de autoria 
do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, informando 
que foi realizada a manu-
tenção na rede telefônica 
localizada em toda a ex-
tensão da Estrada Munici-
pal Basílio Silotto, Bairro 
da Ramalhada, Serra Ne-
gra/SP. - Ofício nº 045/2019 
do SERPREV – Serviço de 
Previdência Social dos 
Funcionários Municipais 
de Serra Negra, encami-
nhando para apreciação, 
nos termos do inciso X, do 
artigo 33, da Lei Municipal 
nº 2612/2001, os Balance-
tes de Despesa e Receita, 
juntamente com os bole-
tins de Caixa do FRAP 
(Fundo de Reservas de 
Aposentadorias e Pensões) 
e FAS (Fundo de Assistên-
cia à Saúde), referente ao 
mês de julho de 2019. - Ba-
lancete Financeiro da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, referente ao mês 
de maio de 2019. - Balan-

cete Financeiro da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
referente ao mês de junho 
de 2019. - Balancete Finan-
ceiro da Câmara Municipal 
de Serra Negra, referente 
ao mês de julho de 2019. - 
Correspondências recebi-
das no período de 13 a 19 
de agosto de 2019, dentre 
elas os seguintes docu-
mentos informando a libe-
ração de verbas: - Ofício nº 
836/2019/REGOVJD - Re-
presentação da Gerência 
Executiva e Negocial de 
Governo Jundiaí/SP, comu-
nicando a liberação de re-
cursos, atendendo ao dis-
posto no artigo 1º da Lei nº 
9.452, de 20 de março de 
1997, notificando, para co-
nhecimento e providên-
cias cabíveis, a liberação 
de recursos financeiros 
em 14/08/2019, no valor de 
R$ 483.315,00 (quatrocen-
tos e oitenta e três mil e 
trezentos e quinze reais), 
destinados a esse Municí-
pio, referentes à parcela 
do Contrato de Financia-
mento nº 0518640-18/2019, 
assinado em 14/02/2019, 
no âmbito do Programa FI-
NISA, Modalidade FINISA - 
DESPESA DE CAPITAL. 
Respeitosamente, Gerente 
de Filial e Superintendên-
cia Regional JUNDIAÍ/SP. 
PROJETOS DE LEIS DE AU-
TORIA DOS VEREADORES: 
- Projeto de Lei nº 078/2019, 
de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buo-
no, que dispõe sobre as 
atividades de atenção inte-
gral às pessoas portadoras 
de esclerose múltipla e so-
bre a garantia de tratamen-
to adequado no Município 
de Serra Negra/SP. Todos 
os documentos ficaram à 
disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em 
seguida, foi proferida a lei-
tura das INDICAÇÕES: In-
dicação nº 700/2019, de 
autoria do vereador  Rena-
to Pinto Giachetto, que in-

dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem repintadas todas as 
lombadas que estão com a 
tinta apagada no municí-
pio de Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 701/2019, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
dedetizar todos os bueiros 
do município de Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
702/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que de-
termine ao setor compe-
tente, no sentido de que 
seja realizada operação 
tapa buracos nas ruas dos 
bairros/loteamentos mais 
afastados da área central 
do nosso município, prin-
cipalmente nos bairros/lo-
teamentos: Alto das Pal-
meiras, Colina dos Ipês, 
Suiza Park, Nova Serra Ne-
gra, Parque Fonte São Luiz, 
Refúgio da Serra, Jardim 
Gustavo e as ruas asfalta-
das do Bairro das Posses. 
Indicação nº 703/2019, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem revistos os locais 
onde estão pintadas as fai-
xas para travessia de pe-
destres em todo o Municí-
pio de Serra Negra/SP, vez 
que muitas faixas estão 
pintadas muito próximas 
às esquinas e cruzamen-
tos, o que diminui a segu-
rança dos pedestres e mui-
tas das vezes os veículos 
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não conseguem adentrar 
na via principal, interrom-
pendo a passagem dos ve-
ículos, tal como vem ocor-
rendo a quem desce pela 
rua ao lado da Praça do 
Fórum para adentrar na 
Rua Nove de Julho, na su-
bida da Rua dos Expedi-
cionários - esquina com a 
Avenida João Gerosa, etc., 
solicitando para que as fai-
xas sejam pintadas um 
pouco mais distante das 
esquinas e dos cruzamen-
tos das vias. Indicação nº 
704/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que de-
termine ao setor compe-
tente, no sentido de ser 
feita a limpeza e a varrição 
de todas as ruas do Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 705/2019, de 
autoria do vereador  Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem afixadas as placas 
de trânsito necessárias, in-
clusive informando a velo-
cidade máxima para o trá-
fego de veículos 
automotores, em todas as 
Ruas do Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação 
nº 706/2019, de autoria do 
vereador  Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem cons-
truídos ou reformados os 
pontos de ônibus necessá-
rios do Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação 
nº 707/2019, de autoria do 
vereador  Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estu-
de as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 

e de obras públicas a se-
rem executadas do muni-
cípio de Serra Negra, a pa-
vimentação asfáltica das 
ruas que atualmente são 
de terra ou calçamento do 
Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 708/2019, de au-
toria do vereador  Renato 
Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o completo 
recapeamento asfáltico 
em toda a extensão da Rua 
Nossa Senhora das Brotas 
e da parte asfaltada da Rua 
Luiz Bulk, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 709/2019, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que proceda uma limpeza 
na área verde da Prefeitura 
no Lote 8 do Loteamento 
Bentevi na Chácara Nhozi-
nho, bem como estudar as 
possibilidades de colocar 
alguns brinquedos naque-
le local para o lazer das 
crianças e também verifi-
car a situação de um depó-
sito de “entulhos” que 
existe naquela região que 
vem causando transtornos 
para a população devido 
ao trânsito de máquinas 
pesadas e caminhões em 
velocidade superior a per-
mitida, aumentando o ris-
co de atropelamento das 
crianças ali residentes. In-
dicação nº 710/2019, de 
autoria do vereador  Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
proceder limpeza geral na 
viela que liga a Rua José 
Rizzieri até a Rua Boa Vis-
ta. Indicação nº 711/2019, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
que indica na forma regi-

mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, com a 
maior urgência possível, 
no sentido de ser realizada 
a limpeza geral e o corte 
do mato no Ribeirão Serra 
Negra, principalmente no 
trecho da Avenida Gover-
nador Laudo Natel e áreas 
próximas, Centro, Serra 
Negra/SP, pois estão ha-
vendo muitos locais com 
água parada, formando 
criadouros do mosquito da 
dengue, além do cheiro 
estar insuportável naquela 
região. Indicação nº 
712/2019, de autoria do ve-
reador  Leonel Franco Ata-
názio, que indica a forma 
regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor municipal de trânsi-
to, no sentido de ser afixa-
da placa de sinalização in-
formando ser proibido 
estacionar veículos, no tre-
cho da Rua Maestro Ange-
lo Lamari, próximo à en-
trada da garagem dos 
ônibus Metrópolis, Centro, 
Serra Negra/SP, vez que es-
tes veículos estão atrapa-
lhando a fluidez do trânsi-
to local. Indicação nº 
713/2019, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que 
determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
retirada a caçamba de 
lixo/lixeira colocada na 
Rua José Bonifácio, ao 
lado do Banco Itaú, Cen-
tro, Serra Negra/SP. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o 
encaminhamento das indi-
cações aos setores com-
petentes para, dentro do 
possível, serem adotadas 
as medidas cabíveis. PE-
QUENO EXPEDIENTE: 
usou da palavra o vereador 
Edson B. O. Marquezini. 
Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito no 

Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPE-
DIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES. Para 
constar, neste momento 
da sessão, não se encon-
trava no Plenário o verea-
dor Ricardo Favero Fiora-
vanti. Requerimento nº 
610/2019, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Se-
bastião de Almeida, que 
solicita na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
municipais competentes, 
informe a esta Casa de 
Leis, se estão devidamen-
te pagas e quitadas todas 
as contas de energia elétri-
ca de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de 
Serra Negra e, no caso de 
haver contas de energia 
elétrica em atraso, infor-
mar de qual (is) local (is) 
se refere (m), valores des-
tas contas atrasadas, des-
de que data estão em atra-
so e por qual motivo. 
Requeremos mais, seja in-
formado, mês a mês, os 
valores totais pagos pela 
Prefeitura Municipal de 
Serra Negra com energia 
elétrica, desde janei-
ro/2017 até a presente 
data. Posto em discussão e 
votação, foi rejeitado por 
maioria de votos (07x01).  
Requerimento nº 611/2019, 
de autoria dos vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti 
e Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores municipais 
competentes, esclareça a 
esta Casa de Leis, de for-
ma atualizada, se a Lei Mu-
nicipal (Serra Negra) nº 
4053, de 16 de fevereiro de 
2018, que dispõe sobre a 
proibição da soltura e ma-
nuseio de fogos de artifício 
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e artefatos pirotécnicos, 
que causam estampido, 
no Município de Serra Ne-
gra/SP e dá outras provi-
dências, está ou não em 
vigência e qual a sua atual 
situação legal e jurídica, 
considerando que a cons-
titucionalidade da referida 
Lei Municipal está sendo 
objeto de questionamento 
perante o Poder Judiciário. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi rejeitado por maio-
ria de votos (07x01). Em 
questão de ordem foi soli-
citada a realização da vo-
tação nominal, que ficou 
assim consignada: verea-
dor que aprovou o requeri-
mento de informações de 
nº 611/2019 – Roberto Se-
bastião de Almeida. Verea-
dores que rejeitaram o re-
querimento de 
informações de nº 
611/2019 – Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apa-
recido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini e Renato Pinto 
Giachetto. Para constar, a 
partir deste momento, o 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti estava presente 
no Plenário. Requerimen-
to nº 612/2019, de autoria 
dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti e Rober-
to Sebastião de Almeida, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores competentes, 
informe a esta Casa de 
Leis, de forma atualizada, 
qual é a real situação so-
bre o início do funciona-
mento do Castramóvel no 
Município de Serra Negra/
SP, considerando que os 
recursos financeiros já fo-
ram disponibilizados e es-
tão nos cofres públicos do 
nosso Município, esclare-
cendo também qual é a 
data prevista para o início 

dos atendimentos do tão 
esperado e importante 
Castramóvel no Município 
de Serra Negra/SP. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos).  Requeri-
mento nº 613/2019, de au-
toria dos vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti 
e Roberto Sebastião de Al-
meida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores municipais 
competentes, encaminhe 
a esta Casa de Leis as in-
formações abaixo solicita-
das, todas referentes a re-
alização da tradicional 
“Festa Italiana” pelo Muni-
cípio de Serra Negra/SP, 
neste ano de 2019. 1) A 
Prefeitura Municipal de 
Serra Negra realizará nes-
te ano de 2019 a tradicio-
nal Festa Italiana no Muni-
cípio de Serra Negra/SP? 
2) Em caso positivo, em 
que data e local será reali-
zada? 3) É verídica a infor-
mação de que a Festa Ita-
liana tradicionalmente 
realizada pela Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
será terceirizada? Em caso 
positivo, por quê? 4) No 
caso de ser terceirizada a 
Festa Italiana realizada 
pelo Município de Serra 
Negra neste ano de 2019, 
informar o nome da em-
presa e os dados cadas-
trais ou quem (pessoa físi-
ca) irá realizar esta 
tradicional Festa e como 
funcionará essa terceiriza-
ção com relação à estrutu-
ra da festa, valores pagos 
aos cofres públicos, inves-
timentos e requisitos para 
ser realizada e se haverá a 
efetiva participação de en-
tidades assistenciais e 
sem fins lucrativos com 
suas barracas nesta Festa. 
5) Em que local (is) será 
(ão) aplicado (s) os recur-
sos financeiros obtidos 
pelo Município com a ter-

ceirização da Festa Italia-
na/2019? Por quê? 6) O que 
a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra irá fazer com 
as entidades assistenciais 
e sem fins lucrativos, na 
hipótese de não participa-
rem efetivamente da Festa 
Italiana do Município de 
Serra Negra/SP, neste ano 
de 2019? Posto em discus-
são e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos).  Requerimento nº 
614/2019, de autoria dos 
vereadores Roberto Se-
bastião de Almeida e Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores municipais 
competentes, encaminhe 
a esta Casa de Leis, plani-
lhas anuais, discriminando 
item a item todas as des-
pesas e respectivos valo-
res pagos pela Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
com a realização da “Festa 
Italiana” no Município de 
Serra Negra, durante os úl-
timos 04 anos, ou seja, dos 
anos de 2015, 2016, 2017 e 
2018. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
615/2019, de autoria dos 
vereadores Roberto Se-
bastião de Almeida e Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado à Asso-
ciação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Ne-
gra, mantenedora do Hos-
pital Santa Rosa de Lima, 
Serra Negra/SP,  para que, 
no prazo regimental de até 
15 (quinze) dias, encami-
nhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solici-
tadas, todas referentes ao 
Laboratório que realiza os 
serviços de exames ao re-
ferido Hospital. 1) Qual La-
boratório presta atualmen-

te os serviços de exames 
para o Hospital Santa Rosa 
de Lima, Serra Negra/SP? 
2) Desde que data esse La-
boratório vem prestando 
seus serviços ao Hospital 
Santa Rosa de Lima? 3) 
Encaminhar cópia integral 
do contrato vigente, firma-
do entre o Hospital Santa 
Rosa de Lima e o Labora-
tório, inclusive de todos os 
aditamentos, adendos e 
alterações havidas. 4) 
Qual o prazo final da vi-
gência do referido contra-
to? Pode haver a prorroga-
ção contratual? Em caso 
positivo, quais os requisi-
tos devem ser observados 
e qual o período máximo 
da (s) prorrogação (ões)? 
5) No contrato está previs-
ta a possibilidade do Labo-
ratório contratado pelo 
Hospital Santa Rosa de 
Lima realizar a terceiriza-
ção dos seus serviços? Em 
caso positivo, detalhar 
como funciona essa ter-
ceirização. 6) Apresentar 
planilha atualizada infor-
mando os valores totais 
mensais que o Hospital 
Santa Rosa de Lima pagou 
ao Laboratório contratado 
para a realização de exa-
mes, desde o início do 
contrato em vigência. 7) É 
verídica a informação de 
que há outro Laboratório 
interessado em ser contra-
tado para realizar esses 
serviços/exames para o 
Hospital Santa Rosa de 
Lima? Em caso positivo, 
apresentar as informações 
atualizadas sobre essa 
questão. 8) Outras infor-
mações e esclarecimentos 
que se fizerem necessá-
rios sobre o assunto trata-
do neste requerimento de 
informações. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos).  Requeri-
mento nº 621/2019, de au-
toria dos vereadores 
Roberto Sebastião de Al-
meida e Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita na 
forma regimental, após 
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ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores municipais 
competentes, informe a 
esta Casa de Leis, se há 
previsão (data) para ser re-
alizada a reforma de todos 
os aparelhos da Academia 
ao Ar Livre da Praça Ses-
quicentenário, Centro, Ser-
ra Negra/SP, esclarecendo 
também se há possibilida-
de de centralizar todos os 
referidos aparelhos em 
frente ao Hotel Paladium. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). RE-
QUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento 
nº 607/2019, de autoria do 
vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o DIA NACIONAL 
DO FOLCLORE BRASILEI-
RO, se tratando de data es-
pecial que valoriza as his-
tórias e personagens do 
nosso grandioso e belo fol-
clore, preservando-o de 
geração em geração. Da 
decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência às Escolas Munici-
pais de Serra Negra e à 
Divisão de Cultura do Mu-
nicípio. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
617/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o competente e 
dedicado RICARDO PIRES 
DA SILVA, pela sua mereci-
da promoção junto à Polí-
cia Militar do Estado de 
São Paulo, ocorrida no mês 
de julho/2019, tornando-se 
1º Sargento. Parabéns pela 
promoção e pelos excelen-
tes serviços prestados à 
toda população, desejando 
muito sucesso! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 

seja dada ciência ao ho-
menageado, aos seus fa-
miliares e demais autorida-
des. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 618/2019, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com 
o Diretor da TV Band de 
Campinas MAURÍCIO DU-
TRA, que durante reunião 
realizada no último dia 07 
de agosto de 2019, no Cen-
tro de Convenções do Pala-
ce Hotel, considerou posi-
tiva a parceria entre a TV, 
Prefeitura e empresários, 
dizendo que há interesse 
em manter essa campanha 
de divulgação da cidade.
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência ao homenageado, 
aos seus familiares e de-
mais autoridades. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 619/2019, de au-
toria do vereador Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para 
com o ilustríssimo senhor 
ORESTES AVONA, pela 
passagem de seu 101º ani-
versário, comemorado em 
agosto de 2018, desejando 
muita saúde e felicidades. 
O senhor Orestes Avona é 
um exemplo de pessoa 
que merece ser reconheci-
do e aplaudido pela Câma-
ra Municipal de Serra Ne-
gra, pela dedicação com 
seus filhos e familiares, 
sendo o porto seguro da 
Família, sempre com mui-
ta experiência e compe-
tência, parabenizando 
também pelos excelentes 
serviços prestados em prol 
de toda a população e do 
Município de Serra Negra/
SP. Que Deus continue lhe 
abençoando! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao ho-

menageado e aos seus fa-
miliares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
620/2019, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com a competen-
te, experiente e dedicada 
DANIELY MARTINS, do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
que merecidamente foi 
eleita a melhor “Nail De-
signer do Brasil” receben-
do, em primeiro lugar, o 
prêmio e reconhecimento 
“Alicate de Ouro”. A Festa 
de premiação “os melho-
res do ano 2019” foi um su-
cesso, de modo que a ho-
menageada levou o nome 
da nossa querida Serra Ne-
gra/SP neste grandioso 
evento, que contou com a 
participação de Nails do 
Brasil inteiro, ressaltando 
ainda que é a primeira vez 
na história que a nossa ci-
dade tem uma represen-
tante que é eleita como a 
melhor de todo o Brasil. 
Parabéns pelo grande prê-
mio recebido em reconhe-
cimento aos relevantes e 
primorosos serviços pres-
tados e que Deus continue 
lhe abençoando hoje e 
sempre! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homena-
geado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 623/2019, 
de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos 
para com a inauguração 
da nova loja PÉ DE PÊRA 
NATURAL VEGAN, situada 
na Rua dos Expedicioná-
rios, número 208, Centro, 
Serra Negra/SP, oferecen-
do diversos produtos como 
chás, shakes para desinto-
xicação e emagrecimento 
saudável, alimentos detox, 

suplementos, cosméticos 
naturais, produtos terapêu-
ticos e da medicina natu-
ral, trazendo um conceito 
de uma alimentação mais 
natural, detox e curativa. 
Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ci-
ência ao proprietário da 
loja, Dr. Elias Pereira, ex-
tensivo a todos os seus fun-
cionários e colaboradores. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Re-
querimento nº 624/2019, 
de autoria do vereador 
Paulo L. Marchi Giannini, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para 
com a “CANTINA E RISTO-
RANTI FAMIGLIA SCHIA-
VO”, que desde o ano de 
2012 vem prestando exce-
lente trabalho em prol do 
município de Serra Negra/
SP, tendo recebido, pelo 
quinto ano consecutivo, o 
importante “Certificado de 
Excelência do TRIPADVI-
SOR - 2019”, por receber 
pontuações altas dos via-
jantes com frequência, 
além de um segundo certi-
ficado, “em reconheci-
mento por cinco anos con-
secutivos de altas 
pontuações dos viajantes. 
Parabéns pelo relevante 
trabalho realizado! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais seja dada ciência aos 
proprietários Irvando Luiz 
Schiavo e Sandra Maria Al-
ves Schiavo, extensivo a to-
dos os seus familiares e 
demais colaboradores. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Re-
querimento nº 625/2019, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para 
com a LOJA ENCANTOS DE 
BELEZA 2, pela comemo-
ração de seu 1º ano de 
inauguração. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos pro-
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prietários da Loja Encan-
tos de Beleza 2, extensivo 
a todos os seus funcioná-
rios e colaboradores. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 626/2019, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o com-
petente e dedicado LUAN 
OLIVEIRA, que se formou 
em agosto/2019 em Enge-
nharia de Controle e Auto-
mação na UNIFAJ - Jagua-
riúna/SP. O formando tem 
sempre demonstrado mui-
ta disciplina e determina-
ção nos estudos, motivo 
pelo qual merece ser 
aplaudido. Traz muita ale-
gria ver que o esforço e o 
trabalho alavancaram o 
progresso pessoal. Certa-
mente o jovem Engenhei-
ro de Controle e Automa-
ção Luan Oliveira é um 
exemplo a ser seguido, 
tendo em vista sua trajetó-
ria de luta, trabalho, cora-
gem e determinação. Pa-
rabéns ao novo Engenheiro 
de Controle e Automação 
e desejo que sua carreira 
profissional seja pautada 
pela dedicação e empe-
nho, trazendo-lhe muitas 
alegrias, satisfações e rea-
lizações. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homena-
geado, aos seus pais: Os-
valdo Oliveira e Elisete 
Costa e aos seus familia-
res. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 
627/2019, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, que solicita 
consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com todos 
os participantes e inte-
grantes do GRUPO “FUTE-
BOL SOLIDÁRIO”, pela be-
líssima e exemplar 
iniciativa de durante os 
seus eventos realizarem 

campanhas para a doação 
e arrecadação de leite, 
para serem distribuídos à 
Pastoral da Criança do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP. 
Parabéns pelo excelente 
trabalho realizado na área 
esportiva e social, que 
merece ser reconhecido e 
aplaudido pela Câmara 
Municipal de Serra Negra! 
Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ci-
ência a todos os partici-
pantes e integrantes do 
Grupo Futebol Solidário, 
nas pessoas de Fabio Oli-
veira, Márcio Santos, Bru-
no Bernardes e Willian 
Passos, extensivo a todos 
os apoiadores e colabora-
dores desta nobre causa. 
Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE PE-
SAR: Requerimento nº 
628/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Wil-
ma Wistefelt Albergaria. 
Requerimento nº 
629/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Antô-
nio Benedito Nemézio. 
Requerimento nº 
630/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Bene-
dita Maria Alves Armiglia-
to. Requerimento nº 
631/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor João 
Fernandes. Requerimento 
nº 632/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-

cimento da senhora Profª. 
Maria Julieta Ioriatti Otani. 
Os requerimentos de pe-
sar são de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, sendo os mesmos 
deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse ofi-
ciado às famílias enluta-
das. ORADORES: usaram 
da palavra os vereadores 
Edson B. O. Marquezini e 
Ricardo Favero Fioravanti. 
Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito 
como Orador no Grande 
Expediente, passou-se à 
ORDEM DO DIA. Realizada 
a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se 
estarem presentes os ve-
readores Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Apareci-
do Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, 
passou-se à discussão e à 
votação dos projetos cons-
tantes da pauta. I – 1ª Dis-
cussão e votação do proje-
to de lei nº 77/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a proceder a abertura 
de crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 
26.500,00 (vinte e seis mil 
e quinhentos reais), que 
será destinado para a im-
plementação orçamentá-
ria do Programa Jovem 
Aprendiz. As despesas de-
correntes com a execução 
do presente crédito espe-
cial correrão por conta da 
anulação parcial da dota-
ção orçamentária descrita 
no artigo 2º deste projeto 
de lei. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pa-
receres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação e, b) 
de Finanças e Orçamento. 

Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). II 
– Discussão e votação úni-
ca do projeto de lei nº 
67/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que altera o artigo 
1º, da Lei Municipal nº 
3513/2012, alterando a no-
menclatura de “Rua” para 
“Avenida”. Primeiramente 
foi proferida a leitura dos 
pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, 
b) de Política Urbana, de 
Meio Ambiente e de Cultu-
ra, Educação, Esporte e 
Turismo. Posto em discus-
são e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 
votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pes-
soais e nada mais haven-
do a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a pre-
sença de todos e convo-
cou os senhores 
vereadores para a sessão 
extraordinária que será re-
alizada logo após o térmi-
no desta sessão ordinária, 
declarando-a encerrada 
às 21h21min. Para constar 
eu, (a) vereador José Apa-
recido Orlandi, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei 
lavrar esta ata, que conferi 
e achei conforme, ficando 
facultada a assinatura por 
todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e ví-
deo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimen-
to Interno da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Ser-
ra Negra, possuem valor 
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-.
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ATA DA VIGÉSIMA 
SEGUNDA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA, DA TER-
CEIRA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos dezenove dias 
do mês de agosto, do ano 
de dois mil e dezenove, 
com início às 21h22min, 
a Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada 
na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro 
de Convenções “Circui-
to das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência 
do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, e secre-
tariando os trabalhos o 
vereador José Aparecido 
Orlandi – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 22ª 
Sessão Extraordinária, da 
03ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Gianni-
ni, Renato Pinto Giachet-
to, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono; com a 
ausência do vereador Le-
andro Gianotti Pinheiro. 
Havendo número regi-
mental, o Exmo. Sr. Pre-
sidente declarou aberta 
a presente sessão. Em se 
tratando de sessão extra-
ordinária, passou-se ime-
diatamente à ORDEM DO 
DIA, na qual foi delibera-
do o seguinte projeto: I – 
2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 77/2019, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo 
Municipal a proceder a 
abertura de crédito adi-
cional especial no valor 
de R$ 26.500,00 (vinte e 
seis mil e quinhentos re-
ais), que será destinado 

para a implementação or-
çamentária do Programa 
Jovem Aprendiz. As des-
pesas decorrentes com 
a execução do presente 
crédito especial correrão 
por conta da anulação 
parcial da dotação orça-
mentária descrita no arti-
go 2º deste projeto de lei. 
Em se tratando de segun-
da discussão e votação, 
foi dispensada a leitura 
dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos). Não haven-
do mais nenhum projeto 
para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usou da palavra 
o vereador Roberto Se-
bastião de Almeida. Não 
havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Ex-
plicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser trata-
do nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e 
convocou os senhores 
vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que 
será realizada no dia 26 
de agosto de 2019, segun-
da-feira, às 19:30 horas, 
declarando encerrada a 
presente sessão extraor-
dinária às 21h33min. Para 
constar eu, (a) vereador 
José Aparecido Orlandi, 
Secretário da Mesa Direto-
ra, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei con-
forme, ficando facultada 
a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressal-
tando que a íntegra desta 
sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo 
que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do ar-
tigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Muni-
cipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor ofi-
cial 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-.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 07/2019.

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP.
Contratada: Verocheque Refeições Ltda. 
CNPJ: 06.344.497/0001-41.
Objeto: Contratação dos serviços de administração, ge-
renciamento, emissão, distribuição e fornecimento de 
documentos de legitimação, na forma de cartão eletrô-
nico, magnético ou de similar tecnologia, com a finali-
dade de servir de vale-alimentação para os servidores 
da Câmara Municipal de Serra Negra. 
Modalidade da Licitação: Pregão nº 06/2019 - CMSN. 
Vigência: O contrato terá a vigência de 12 (doze) me-
ses, a partir de 26/08/2019, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessen-
ta) meses, em conformidade com o inciso II, do artigo 
57, da Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações pos-
teriores. 
Valores: 
Valor bruto: R$ 67.044,40 (sessenta e sete mil, quarenta 
e quatro reais e quarenta centavos). 
(-) Taxa de administração (negativa): de (-)1,37%.
(=) Valor líquido do contrato (para 12 meses): R$ 
66.125,89 (sessenta e seis mil, cento e vinte e cinco re-
ais e oitenta e nove centavos).
         
Serra Negra, 26 de agosto de 2019.

Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Wagner da Silva Del Buono – 
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.
P/ Contratada: Nicolas Teixeira Veronezi – Representan-
te Legal da Empresa Verocheque Refeições Ltda. 
Testemunhas: 
RG: 28.305.802-X                                              RG: 16.237.325                                                                                                                                  

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.   

Não fique no escuro! Saiba como proceder em caso de 
lâmpadas queimadas no perímetro urbano e rural do 

município.
ATENÇÃO! Problemas relacion

ados à iluminação pública no perímetro urbano e rural 
de Serra Negra poderão ser comunicados a empresa 

prestadora de serviço Renascer Construções Elétricas 
Eireli Ltda pelo telefone: 0800-7780109 (ligação gratuita), 

de segunda à quinta-feira das 8h às 12h e as sextas-
feiras é das 13h às 17h ou por e-mail:  logitapira@rce-

engenharia.com


