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DÉBITOS COM IMPOSTOS e TAXAS ???
Parcele em até 60 meses  - Informações:www.serranegra.sp.gov.br 

SERVIÇOS ON LINE / SECRETARIA DA FAZENDA / PARCELAMENTO DE 
DÉBITOS ou no setor de Tributação das 08h00 às 17h00.

O Prefei-
to da Estância de 
Serra Negra re-
cebeu na última 
sexta-feira, 31 de 
maio, a presiden-

te da Associação 
dos Produtores de 
Cafés Especiais do 
Circuito das Águas 
(Acecap), Silvia 
Kurebayashi Fonte.

Prefeitura de Serra Negra auxiliará produtores 
na busca por Indicação Geográfica do café

Desde as 
primeiras horas da 
manhã de quarta-
-feira, 29 de maio, 
Serra Negra esteve 
envolvida com a 
prática esportiva em 
diversos pontos do 
município para o 25° 
Dia do Desafio, rea-
lizado sempre na úl-
tima quarta-feira do 

mês de maio. Mais 
de 3.000 cidades do 
Brasil e de outros 
países como Argen-
tina, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, México, 
Honduras, Nicará-
gua, Peru, República 
Dominicana, Uruguai 
e Venezuela partici-
pam desta disputa.

Dia do Desafio em Serra Negra 
reúne gente de todas as idades 

em diversos locais

A Administração Municipal 
tem promovido uma série de me-
lhorias na iluminação pública de 
Serra Negra, tanto na extensão da 

rede quanto na substituição de lu-
minárias para tornar mais abran-
gente e eficiente esse serviço à po-
pulação.

Iluminação pública é ampliada 
e aprimorada em Serra Negra

A Admi-
nistração Munici-
pal lançou duas 
importantes lici-
tações na moda-
lidade pregão pre-
sencial tipo menor 
preço por lote para 

a aquisição de 
uniformes e aces-
sórios da Guarda 
Civil Municipal 
(GCM) e para ser-
vidores da Secre-
taria Municipal de 
Serviços. 

Guarda Civil e Serviços 
Municipais terão novos 
uniformes e acessórios 

para vestir
Acordar cedo 

todos os dias, no ca-
lor ou no frio, trocar 
de roupa e colocar 
o material dentro da 
mochila. Mais um 
semana está come-
çando e a expecta-
tiva é de aprender 
um pouquinho mais 

nesses dias que se 
seguem. Serão ho-
ras dentro da escola, 
brincando com os 
amigos, aprenden-
do a ler e escrever e, 
claro, provando o sa-
bor diferenciado dos 
alimentos servidos 
no intervalo.

A nutrição como 
parceira em busca 
do aprendizado de 

qualidade
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O Prefeito da Estância 
de Serra Negra recebeu na úl-
tima sexta-feira, 31 de maio, 
a presidente da Associação 
dos Produtores de Cafés Es-
peciais do Circuito das Águas 
(Acecap), Silvia Kurebayashi 
Fonte. O objetivo do encontro 
foi apresentar as ações da as-
sociação e discutir formas de 
obter o registro de Indicação 
Geográfica (IG) do Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI) para o café de 
Serra Negra e região.

O registro de Indica-
ção Geográfica é conferido a 

produtos ou serviços que são 
característicos do seu local 
de origem, o que lhes atribui 
reputação, valor intrínseco e 
identidade própria, além de 
os distinguir em relação aos 
seus similares disponíveis no 
mercado. São produtos que 
apresentam uma qualidade 
única em função de recur-
sos naturais como solo, ve-
getação, clima e saber fazer 
(know-how ou savoir-faire). 
O Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial - INPI é 
a instituição que concede o 
registro e emite o certificado.

A proteção con-
cedida por uma IG, 
além de preservar as 
tradições locais, possui 
o potencial de diferen-
ciar produtos e servi-
ços, melhorar o acesso 
ao mercado e promover 
o desenvolvimento re-
gional, gerando efeitos 
para produtores, presta-
dores de serviço e con-
sumidores.

“Se conseguir-
mos obter essa identi-
ficação geográfica com 
certeza conseguiremos 
impulsionar ainda mais 
o turismo e a economia 
na região”, disse Silvia.

Na conversa fo-
ram destacadas tam-
bém as diversas pre-
miações recebidas pelo 
café serrano e do Cir-
cuito das Águas, mais 
um fator que justificaria 
a certificação.

Acecap
A associação atua 

em diversas frentes para 
comprovar e conectar a 
identidade do Circuito 
das Águas com o café, 
como formação de gru-
pos isolados dedicados 
ao trabalho com cafés 
especiais, trabalho con-
junto com entidades 

para aprimoramento da ca-
feicultura, concursos de Ca-
fés Especiais, formação de 
um grupo de trabalho, parti-
cipação de feiras e eventos 
nacionais divulgando o Café 
do Circuito das Águas entre 
outras atividades.

Na ocasião foi solici-
tado ao prefeito que o Exe-
cutivo apoie na divulgação e 
nas ações necessárias, como 
elaboração da prova de noto-
riedade da região produtora 
vinculada ao produto da in-
dicação geográfica, compro-
vação de existência de uma 
estrutura de controle sobre 
os produtores que tenham 
o direito ao uso exclusivo da 
indicação geográfica, deli-
mitação da área geográfica 
de produção da IG, Com-
provação da produção na 
área delimitada por meio de 
mapeamento georreferen-
ciado e outros documentos 
comprobatórios. “Sabemos 
da importância do café não 
só para Serra Negra, como 
também para a região e a ob-
tenção dessa certificação cer-
tamente fará com que todos 
os municípios do Circuito das 
Águas possam crescer juntos. 
Sabemos que não é fácil, mas 
o trabalho da Acecap é muito 
bom e vamos unir forças para 
atingir esse objetivo”, afirmou 
o Prefeito.

Prefeitura de Serra Negra 
auxiliará produtores na busca por 

Indicação Geográfica do café
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Desde as primeiras ho-
ras da manhã de quarta-fei-
ra, 29 de maio, Serra Negra 
esteve envolvida com a prá-
tica esportiva em diversos 
pontos do município para o 
25° Dia do Desafio, realizado 
sempre na última quarta-fei-
ra do mês de maio. Mais de 
3.000 cidades do Brasil e de 
outros países como Argenti-
na, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Mé-
xico, Honduras, Nicarágua, 
Peru, República Dominica-
na, Uruguai e Venezuela par-
ticipam desta disputa. 

A ação mundial existe 
para, por meio da integração 
e cooperação entre as cida-
des, incentivar a adoção de 

hábitos mais saudáveis e a 
prática regular de atividades 
físicas em benefício da saú-
de.

Criado no Canadá, o 
evento é coordenado mun-
dialmente pela TAFISA – The 
Association for International 
Sport for All e no continen-
te americano pelo Sesc São 
Paulo. Além disso, conta com 
o apoio de instituições como 
a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ci-
ência e a Cultura (UNESCO) 
e a International Sport and 
Culture Association (ISCA), e 
com a realização das prefei-
turas municipais.

Diferentes cidades da 
América Latina se enfren-

tam em uma competição 
amigável na qual a popula-
ção é incentivada a praticar 
atividades físico-esportivas 
ao longo do dia.

O município que con-
seguir mobilizar o maior nú-
mero de participantes em re-
lação a sua população total 
vence o desafio. Serra Negra 
disputou com Morro Agudo, 
município da Região Metro-
politana de Ribeirão Preto 
(RMRP). Os resultados se-
rão divulgados nos próximos 
dias.

Praticamente todas as 
atividades da Secretaria de 
Esportes e Lazer foram dire-
cionadas para a Praça João 
Zelante e abertas ao público 

durante todo o dia, como 
ritmo fitness, alongamento, 
ginástica funcional, relaxa-
mento, localizada (abdomi-
nal), ginástica laboral, entre 
outras. Escolas, academias 
particulares de musculação, 
ginástica, dança e artes mar-
ciais, alem dos idosos do 
Projeto Casa Dia também 
participaram.

“Foram 14 horas de 
atividades físicas. Incrível! 
Parabéns a todos que parti-
ciparam e tornaram possí-
vel esse evento. Obrigado 
a todos os profissionais da 
Secretaria de Esportes e ao 
Prefeito e Vice Prefeito”, de-
clarou o secretário de Espor-
tes e Lazer.

Dia do Desafio em Serra Negra 
reúne gente de todas as idades 

em diversos locais

A Administração Muni-
cipal lançou duas importan-
tes licitações na modalidade 
pregão presencial tipo menor 
preço por lote para a aquisição 
de uniformes e acessórios da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e para servidores da Secretaria 
Municipal de Serviços. 

Para a GCM, os itens 
solicitados são calças opera-
cionais (modelo masculino 
e feminino); camisas opera-
cionais (modelo masculino 
e feminino); gândolas opera-
cionais (manga comprida); 

jaquetas (modelo masculino e 
feminino), bonés; camisetas; 
camisas pólo; cintos de nylon; 
tarjetas com nomes de guerra 
e tipo sanguíneo; boinas; capas 
de chuvas; cinturões em cou-
ro preto com porta carregador 
duplo para pistola, porta tonfa, 
porta algemas, presilhas, porta 
espargidor, fivela retrátil em po-
límeros na cor preta com a es-
crita GCM e fivela dourada com 
a escrita GCM gravada.

A Secretaria de Serviços 
solicita a aquisição de camisas 
em mangas curta e longa de 

diversos tamanhos; calças; ca-
misas pólo; além de uniformes 
para eletricistas e vigias.

O prazo para entrega 
será imediato ou em até 60 
dias corridos contados de cada 
ordem de fornecimento emiti-
da pela Prefeitura.

“A necessidade havia 
sido identificada pela Admi-
nistração há algum tempo. 
Entretanto, estávamos com di-
ficuldades de encontrar uma 
terceira empresa para oferecer 
um orçamento, pois de acordo 
com a lei de licitações precisa-

mos de três orçamentos para 
estipular um preço e lançar o 
edital. Esperamos que agora 
tenhamos celeridade no aten-
dimento dessa demanda jus-
ta e que nossos guardas, que 
fazem um grande trabalho, 
merecem que seja atendida, 
assim como nosso pessoal de 
serviços, que usam bastante 
as roupas – que precisam ser 
apropriadas –  para trabalhar 
pelo município no dia a dia e 
o mínimo que podemos fazer 
é oferecer novos uniformes”, 
disse o Prefeito.

Guarda Civil e Serviços Municipais terão 
novos uniformes e acessórios para vestir
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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

Farmácias de Plantão - Junho 2019 
Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sábado Central 
2 Domingo Vip 
3 Segunda-feira Rubi 
4 Terça-feira Danilo 2 
5 Quarta-feira Virginia 
6 Quinta-feira São Luiz 
7 Sexta-feira São Jose 
8 Sábado Danilo 
9 Domingo Serrana 
10 Segunda-feira Popular 
11 Terça-feira Central 
12 Quarta-feira Vip 
13 Quinta-feira Rubi 
14 Sexta-feira Danilo 2 
15 Sábado Virginia 
16 Domingo São Luiz 
17 Segunda-feira São Jose 
18 Terça-feira Danilo 
19 Quarta-feira Serrana 
20 Quinta-feira Popular 
21 Sexta-feira Central 
22 Sábado Vip 
23 Domingo Rubi 
24 Segunda-feira Danilo 2 
25 Terça-feira Virginia 
26 Quarta-feira São Luiz 
27 Quinta-feira São Jose 
28 Sexta-feira Danilo 
29 Sábado Serrana 
30 Domingo Popular 
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A Administração Mu-
nicipal tem promovido uma 
série de melhorias na ilu-
minação pública de Serra 
Negra, tanto na extensão da 
rede quanto na substituição 
de luminárias para tornar 
mais abrangente e eficiente 
esse serviço à população.

Em maio, foi realiza-
da a substituição de ilumi-
nação pública com lâm-
padas a vapor de sódio de 
250 watts por luminárias 
em LED com potência de 
115 watts de 70 luminárias, 
em diversas ruas do Cen-
tro: Visconde do Rio Bran-
co; Monteiro Lobato; Padre 
João Batista Lavelo; Tira-
dentes; Capitão Francisco 
Cunha; Firmino Cavenaghi; 
XV de Novembro; Duque de 
Caxias; Edno Moscão; Bra-
sil; José Bonifácio e José J. 
Zuanazzi, além das praças 
Lourenço Franco de Oli-
veira e XV de Novembro. 
As obras foram executadas 
pelo valor de R$ 87.423,00, 
com recursos do Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur), e ge-
ram ao município 41% de 
economia mensal no tre-
cho. De janeiro a maio, fo-
ram efetuadas a extensão 
da rede de energia elétrica 
e iluminação pública, com 
recursos municipais no va-
lor de R$ 273.703,00, em 
diversas vias: Rua Amélia 
Massaro, Bairro das Pal-
meiras; Rua Antônio Pedro 
Topan, Centro; Rua Antônio 
Pinto da Fonseca, Posses; 
Rua Dr. Paulo Pimentel Man-
geon, Centro; Rua João Za-
nona, Bairro dos Macados 
(Loteamento Pracidolân-
dia); Rua José Caetano dos 
Santos, Bairro das Posses 
(Loteamento Nova Serra 
Negra); Rua Luigi Bernardi 
Marchi, Centro; Rua Ma-
thilde Artuso, Centro; Rua 

Orlando Pesseti, Bairro das 
Posses (Loteamento Nova 
Serra Negra); Rua Presiden-
te Costa e Silva, Centro; Rua 
Professor José Laffranchi, 
Bairro das Posses (Lotea-
mento Nova Serra Negra); 
Rua Sebastião de Almeida, 
Bairro das Posses (Lotea-
mento Nova Serra Negra); 
Rua Sebastião Pereira Dias, 
Bairro dos Francos (Lote-
amento São Luis); Rua Iri-
neu Giraldi, Bairro das Pos-
ses (Loteamento Giraldi); 
Avenida Ariovaldo Viana, 
Bairro das Posses; Estrada 
Municipal Sebastião Godoy 
Bueno, Bairro das Posses; 
Estrada Municipal Carlos 
Canhassi, Bairro dos Lea-
es; Estrada Municipal Maria 
Canhassi, Bairro dos Leaes 
e Travessa da Rua Rosa da 
Costa Oliveira, Bairro Três 
Barras.

Está em fase de con-
clusão uma licitação para 
a substituição de 173 pon-
tos de iluminação públi-
ca com lâmpadas a vapor 
de sódio de 250 watts por 
luminárias em LED com 

potência de 115 watts em 
ruas do Centro. A execu-
ção está prevista para o 
próximo mês de julho no 
valor de R$ 158.345,00, 
com recursos do Dadetur. 
As ruas contempladas são 
as seguintes: Rua Amparo; 
Rua Tiradentes; Rua Sal-
danha Marinho; Rua 13 de 
maio; Rua Campos Salles; 
Rua Prof. Frederico Domin-
gues; Rua Boa Vista; Rua 
José Bonifácio; Rua Pedro 
Vieira e Silva; Rua Cel. Es-
tavam Franco de Godoi; 
Praça Lions; Rua dos Fon-
secas; Rua dos Estudantes; 
Rua Emílio Alvares Forga-
nes; Rua Celeste Lugli; Rua 
José Oscar B. da Silva; Rua 
Palma; Rua Melvin Jones; 
Rua Macanã; Praça Rolan-
do Milani; Rua Brunangela; 
Rua Tupi; Rua Ipojucã; Rua 
Guarani; Rua da Dignidade; 
Travessa Francisco Vicenti-
ni; Travessa da Rua Coronel 
Estevan Franco de Godoy e 
Rua Izanildo B. Ramalho. 
No trecho, também haverá 
uma economia mensal de 
41%.

Até o final deste ano, 
pelo cronograma da Secre-
taria de Obras, mais 30 ruas 
receberão serviços de ilu-
minação pública em diver-
sos bairros do município.

“A Contribuição de 
Iluminação Pública (CIP), 
paga mensalmente pe-
los moradores na conta 
de energia, está sendo re-
vertida em melhorias aos 
munícipes”, esclarece o 
engenheiro eletricista da 
Prefeitura,  responsável pe-
los projetos e acompanha-
mento das obras.

O Prefeito ressalta 
que o Executivo está pro-
curando atender todos os 
bairros do município na 
infra-estrutura urbana.

“Estamos trabalhan-
do para atender a solicita-
ção dos moradores que há 
anos sofriam com a falta 
de iluminação. Temos um 
cronograma/planejamento 
para que todos os bairros 
sejam assistidos com ser-
viços públicos, pois nosso 
compromisso é com a po-
pulação”, completou.

Iluminação pública é ampliada 
e aprimorada em Serra Negra
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Acordar cedo todos os 
dias, no calor ou no frio, trocar 
de roupa e colocar o material 
dentro da mochila. Mais um 
semana está começando e a 
expectativa é de aprender um 
pouquinho mais nesses dias 
que se seguem. Serão horas 
dentro da escola, brincando 
com os amigos, aprendendo 
a ler e escrever e, claro, pro-
vando o sabor diferenciado 
dos alimentos servidos no in-
tervalo.

Todas as crianças das 
Escolas Municipais de Ensino 
Básico (EMEB) de Serra Ne-
gra recebem tratamento es-
pecial, desde o momento em 
que saem de casa e são trans-
portadas até a unidade de 
ensino utilizando transporte 
público gratuito, até o retorno 
para casa, em segurança e na 
companhia dos amigos e no 
regaço da família. A chegada 
à escola é, particularmente, 
especial: um beijo de bom 
dia na professora, um abraço 
bem apertado no amiguinho.

Após as primeiras aulas, 
o cheirinho de comida convi-
da para o intervalo, num mo-
mento tão aguardado quanto 
saboroso e nutritivo: “Acredita-
mos que o aprendizado passa 
também pela boa alimentação 
dos alunos. Nosso cardápio é 
confeccionado para atender 
às mais diversas demandas 
do organismo humano, sele-
cionando alimentos que com-
põem nutrientes específicos 
para uma alimentação com-
pleta e saudável, possibilitan-
do assim melhoras significati-
vas na organização cognitiva 
dos estudantes, e um esforço 
em dirimir as preocupações 
dos pais quanto aos cuidados 
que seus filhos recebem na es-
cola”, afirmou a nutricionista 
responsável pela rede, Renata 
De Santi, que assina os pratos 
com alegria do dever cumpri-
do: “Sabemos que servimos 
comida de qualidade, de ma-
neira responsável e digna, a 
todas as escolas da rede, sem 
exceção ou qualquer tipo de 
acepção”, concluiu.

Uma parceria entre a 
prefeitura e o Centro Univer-
sitário Amparense (UNIFIA) 
promoveu a readequação do 
cardápio dos alunos, além do 
ensino sobre o que se con-
some, discussões e debates 
sobre os valores nutricionais 
de cada alimento, com aulas 
práticas e expositivas sobre a 
qualidade da alimentação. Se-
gundo a nutricionista e coor-
denaora do Curso de Nutrição 
do UNIFIA, Ana Beatriz Guidet-
ti, responsáel pelos alunos que 
desenvolvem o projeto em 
Serra Negra, “é fundamental 
a promoção da cultura da boa 
alimentação ainda em tenra 
idade. Concluímos que os alu-
nos voltam pra casa e carrgam 
consigo as informações, auxi-
liando seus pais na busca por 
uma reformulação no menu 
caseiro também”.

Dados dos primeiros 
meses de 2019 apontam que 
foram servidas mais de 120 
mil refeições nas unidades 
de ensino públicas serranas, 
sejam da educação munici-
pal ou dos colégios estadu-
ais, que recebem o aporte 
alimentício também da pre-
feitura local. Entre almoços 
e jantares, foram 41.900 des-
tinadas às escolas estaduais, 
e outras 84 mil para as muni-
cipais, distribuídas entre café 
da manhã, almoço e jantar, 
dependendo do período de 
aula. “Vale lembrar que a cre-
che são servidos dois lanches 

adicionais ao longo do dia, 
além das refeições já citadas. 
É como acreditamos ser a 
forma mais correta de tratar 
nossas crianças”, afirmou a 
secretária municipal de Edu-
cação e Cultura.

No total, foram quase 
200 toneladas de alimentos 
servidos nas escolas de Ser-
ra Negra, só no primeiro se-
mestre deste ano. Arroz, fei-
jão, proteína animal (carnes 
branca e vermelha, peixes 
e ovos), vegetais, legumes e 
verduras, além de frutas para 
a sobremesa e polpas conge-
ladas para o preparo de sucos 
naturais, em substituição aos 
industrializados e embutidos, 
banidos da rede pública de 
ensino serrana.

Revolução na educação
Desde 2009 a educação 

em Serra Negra vem passan-
do por uma grande revolução, 
acompanhando as transfor-
mações mais importantes ao 
redor do mundo. Reestrutura-
ção e valorização da carreira 
do professor; implantação de 
sistema apostilado recoheci-
do internacionalmente (Siste-
ma Maxi de Ensino); reformas 
e adaptações nos prédios das 
unidades de ensino; incen-
tivo à prática de atividades 
extracurriculares, como exer-
cícios físicos, artes e oficinas 
culturais; instalação de salas 
de informática e inclusão de 
tecnologia no aprendizado 

prático para a vida no século 
21; e adequação do cardápio, 
implementando alimentação 
ideal com acompanhamento 
nutricional, foram algumas 
das conquistas obtidas pelos 
alunos que frequentam as es-
colas de nossa cidade.

Para a coordenadora 
pedagógica do município, 
Daniela Andreatti, é motivo 
de satisfação vivenciar essa 
evolução: “nos enche de or-
gulho o trabalho que é realiza-
do aqui em nosso município. 
Ao deixar a rede municipal, 
ainda nos primeiros anos de 
vida, o aluno já sabe ler, es-
crever e se comunicar”. Ela 
lembra que todas as unida-
des são valorizadas de igual 
forma: “é importante ressaltar 
que todas as escolas de Serra 
Negra recebem o mesmo tra-
tamento, sem distinção. Quer 
no que tange à aimentação, 
quer no aprendizado em si, o 
resultado é sempre positivo, 
em todas as unidades”, fina-
lizou.

O ensino, em toda sua 
integralidade, é capaz de pro-
mover mudanças reais na vida 
de quem a ele é exposto. Não 
basta ensinar as disciplinas 
regulares de sala de aula, é 
preciso ir além. É preciso cui-
dar, brincar, amar, fazer com 
que o aluno se sinta perten-
cente, e fazê-lo enxergar sua 
indispensável presença no 
grupo escolar: “zelamos pelo 
aprendizado integral dos alu-
nos. Queremos formar cida-
dãos para a vida, que sejam 
educados, respeitosos, bons 
trabalhadores e reconhecidos 
profissionais, independente 
da área de atuação que esco-
lherem”, acredita a secretária 
municipal, principal respon-
sável pelo avanço do apren-
dizado dos alunos serranos, 
como mostram os registros 
oficiais dos órgãos avaliadores 
da educação básica brasilei-
ra, que colocam o município 
como possuindo a 5ª melhor 
educação do estado de São 
Paulo, e a 18ª em todo o terri-
tório nacional.

A nutrição como parceira em busca 
do aprendizado de qualidade
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A Praça Ângelo Zanini, 
no Campo dos Sete, é mais 

um empreendimento que o 
morador de Serra Negra terá 

à sua disposição de maneira 
totalmente revitalizada, aten-
dendo às necessidades do 
público que frequenta o local, 
especialmente crianças da 
EMEB Durval de Paula Chagas, 
além de jovens e adultos que 
utilizam o local para encontros 
entre amigos e praticantes de 
atividades físicas, como fute-
bol de salão e ginástica.

As obras encontram-
-se em estágio avançado e 
a previsão de entrega para 
uso da população é julho de 
2019, aproveitando o perío-

do de férias escolares para 
que as crianças possam 
usufruir do local. Cerca de 
70% dos serviços progra-
mados já foram concluídos, 
restando finalizar o vestiá-
rio/sanitários, quadra po-
liesportiva e infraestrutura 
complementares. Os inves-
timentos são provenientes 
do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (DA-
DETUR), do governo do Es-
tado de São Paulo. O valor 
das obras é de 329.609,72.

Revitalização da Praça no Campo 
dos Sete está perto de ser concluída

A Prefeitura da Estância 
de Serra Negra está à disposição 
de proprietários de construções 
edificadas em desacordo com os 
projetos aprovados ou que não se 
enquadrem nas disposições da Lei 
Municipal nº 2.288, de 17 de julho 
de 1997, ou da já revogada Lei nº 
761, de 24 de junho de 1974. Con-
forme a lei nº 4.159, de 2 de abril 
de 2019, fica o Executivo autoriza-
do a aprovar, em caráter excepcio-
nal, os pedidos de regularização.

Para aprovação serão con-
sideradas sanadas as irregularida-
des referentes a: recuos frontais e 
laterais; iluminação e ventilação; 
área mínima dos cômodos; área 
de circulação interna (escadas) no 
caso de construção com mais de 
um pavimento; taxa de ocupação 
e frente mínima de lotes apenas 
para os processos em tramitação 
na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Ur-
bano na data da promulgação des-
ta lei.

Somente poderão benefi-
ciar-se do exposto no caput deste 
artigo os proprietários que apre-
sentarem solicitação por escrito, 
com a apresentação do respectivo 
projeto devidamente formalizado 
e que tiverem recolhido todos os 
tributos, taxas e emolumentos re-
ferentes ao imóvel em questão.

A Prefeitura poderá exigir 
obras de adequação para garantir 
as condições mínimas de estabili-
dade, permeabilidade, acessibili-
dade, segurança, higiene, salubri-
dade em conformidade ao uso.

O prazo para protocolar os 
projetos de regularização de edifi-
cações será de 180 dias, contados 
a partir da data da publicação da 

lei, ou seja, 1º de outubro.
Por outro lado, não pode-

rão ser objeto de regularização, 
sob nenhum pretexto, as irregula-
ridades em que: o vão iluminante 
esteja a menos de 1,5 metro da di-
visa; os recuos de cursos d´água, 
bem como, as ligações de água 
e esgotos que estiverem em des-
conformidade com os padrões 
determinados pela Cia. de Sane-
amento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP; os imóveis inter-
nos ao perímetro definido como 
área envoltória de proteção ao 
Patrimônio Histórico, ou os itens 
dispostos no Decreto no 12.342 de 
27/09/1978 e regulamentações e 
atualizações do Código Sanitário 
Estadual; estejam localizadas ou 
avançadas sobre logradouros pú-
blicos não autorizados, permitidos 
ou concedidos; avancem sobre 
terrenos vizinhos de propriedade 
particular; não respeitem a legisla-
ção municipal ou estadual de pro-
teção ao meio ambiente, no caso 
de atividades não residenciais; 
invadam áreas ou faixas “non ae-
dificandi” de proteção de rodovias 
ou de terrenos que contenham 
servidão de passagem de redes de 
água, esgoto, alta tensão, vielas ou 
outros melhoramentos públicos; 
estejam em débito com os tribu-
tos municipais; estejam situadas 
em áreas de proteção de manan-
ciais e/ou em desacordo com as 
determinações das Áreas de Pre-
servação Permanente (APP); não 
respeitem a legislação municipal 
ou estadual de proteção ao meio 
ambiente, no caso de atividades 
não residenciais; e estejam situa-
das em loteamentos clandestinos 
ou irregulares.

DOCUMENTAÇÃO
Para regularizar edificação 

existente ou em construção, o res-
ponsável deverá requerê-la junto 
ao departamento competente da 
Prefeitura, munido dos seguintes 
documentos: requerimento dirigi-
do ao departamento competente 
da Prefeitura; cópia simples e le-
gível do CPF e RG do responsável 
pela edificação; documento de 
responsabilidade técnica (ART/
RRT) do profissional habilitado, 
com o devido comprovante de re-
colhimento; título de propriedade 
do imóvel, sendo aceita certidão 
de matrícula atualizada do imó-
vel, ou cópia da escritura pública 
do imóvel, ou cópia do contrato 
de compromisso de compra e 
venda, se for o caso; relatório do 
IPTU (extrato emitido pelo setor 
de Dívida Ativa da Prefeitura) e/ou 
Certidão Negativa de Débitos; rela-
tório do ISS do Profissional (extrato 
emitido pelo setor de Dívida Ativa 
da Prefeitura) e/ou Certidão Nega-
tiva de Débitos; cópia do espelho 
do carnê de IPTU atual; fotografias 
que caracterizem a edificação em 
todos os seus aspectos, com des-
taque das porções construídas 
em desacordo com a legislação 
vigente, tomadas, no máximo, 30 
(trinta) dias antes de protocolado 
o requerimento para regulariza-
ção; apresentação do projeto/me-
morial de acordo com a legislação 
pertinente, com destaque das por-
ções construídas em desacordo 
com esta lei complementar; e de-
claração firmada pelo responsável 
técnico pela regularização, sob as 
penas da lei, de que a edificação 
apresenta condições de uso, habi-
tabilidade e segurança.

O proprietário de imóvel 
beneficiado pela lei deverá, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, após a aprovação do respec-
tivo projeto, requerer a expedição 
do respectivo “habite-se”, reco-
lhendo as taxas e tributos devidos.

MULTA
O prefeito Sidney Ferra-

resso (DEM) expediu o decreto n° 
4.889, de 14 de maio de 2019, que 
estabelece critérios para a aplica-
ção de multa administrativa para 
fins de regularização de edifica-
ções irregulares, de acordo com a 
Lei nº 4.159, de 2 de abril de 2019 .

De acordo com o decreto, 
“para efeito de cálculo da mul-
ta administrativa, será adotado o 
valor venal atualizado do metro 
quadrado do terreno da Planta Ge-
nérica de Valores, a ser informado 
pela Divisão do Cadastro Imobiliá-
rio da Secretaria da Fazenda. O va-
lor máximo a ser considerado para 
o cálculo, quanto ao Valor Venal 
por metro quadrado do terreno da 
Planta Genérica de Valores, será 
de R$ 500,00.

O cálculo do valor da multa 
administrativa para fins de regula-
rização de edificações observará a 
área total construída a ser regulari-
zada cujo percentual será de 75% 
(setenta por cento) do valor venal 
atualizado do metro quadrado do 
terreno estabelecido na Planta Ge-
nérica de Valores. O valor da multa 
administrativa será expresso em 
reais e obtido através do seguinte 
cálculo: A área irregular da edi-
ficação X valor venal atual do m² 
X percentual de 75% serão multi-
plicados (Aei x Vv x P = valor da 
multa em reais).

Proprietários de construções podem 
procurar Prefeitura para regularização
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 4.173 de 28 de maio de 2019

Projeto de Lei no 61 / 2019

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio 
com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e com a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP)

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 celebrar 
convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, bem como, assinar os respectivos Termos Aditi-
vos posteriores, visando o recebimento de recursos financei-
ros para a realização de obras, projetos, eventos, programas, 
campanhas e serviços de interesse público.
Art. 2o Fica o Poder Executivo Municipal igualmente autoriza-
do, nos termos do artigo 1o, a celebrar convênio com a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, entidade autár-
quica do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico.
Art. 3o Os instrumentos que formalizam os respectivos convê-
nios conterão as obrigações, limites e demais características 
da cooperação a ser firmado entre os partícipes.
Art. 4o As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 
de créditos especiais a serem abertos posteriormente.
Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de maio de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Lei no 4.174 de 28 de maio de 2019
Projeto de Lei no 54 / 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 sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), que será destinado à aquisição de dois veículos de pas-
seio que serão utilizados pela Secretaria de Saúde.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação verificado no 
exercício, motivado pela transferência de recursos do Governo 
Federal, Programa/Ação Federal “Saúde Mais Perto de Você”.
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, 
28 de maio de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.889 de 14 de maio de 2019
(Estabelece critérios para a aplicação de multa ad-
ministrativa para fins de regularização de edifica-

ções irregulares, de acordo com a Lei no 4.159, de 2 
de abril de 2019)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 10 e 11, da Lei no 
4.159, de 2 de abril de 2019;
DECRETA:
Art. 1o Ficam fixados os procedimentos para o cálculo dos va-
lores da multa administrativa para fins de regularização das 
edificações irregulares, nos termos da Lei no 4.159, de 2 de 
abril de 2019.
Art. 2o Para efeito de cálculo da multa administrativa, será 
adotado o valor venal atualizado do metro quadrado do terre-
no da Planta Genérica de Valores, a ser informado pela Divisão 
do Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda.
Parágrafo único. O valor máximo a ser considerado para o cál-
culo, quanto ao Valor Venal por metro quadrado do terreno 
da Planta Genérica de Valores, será de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).
Art. 3o O cálculo do valor da multa administrativa para fins de 
regularização de edificações observará a área total construída 
a ser regularizada cujo percentual será de 75% (setenta por 
cento) do valor venal atualizado do metro quadrado do terre-
no estabelecido na Planta Genérica de Valores:
Parágrafo único. O valor da multa administrativa será expresso 
em reais e obtido através do seguinte cálculo:
Aei x Vv x P = valor da multa em reais
Onde:
Aei = área irregular da edificação, em desacordo com a Lei 
Municipal no 2.288, de 17 de julho de 1997, ou da já revogada 
Lei no 761, de 24 de junho de 1974;
Vv = valor venal atual do m2 (metro quadrado) do terreno, es-
tabelecido na Planta Genérica de Valores, limitado a R$ 500,00 
o metro quadrado;

P =percentual de 75% (setenta e cinco por cento)

Art. 4o O valor mínimo da multa administrativa para fins de 
regularização das edificações será de R$ 450,00 (quatrocentos 
e cinquenta reais).

Art. 5o O recolhimento da multa administrativa apurada deve-
rá ser recolhido em parcela única, bem como, os demais tri-
butos e emolumentos incidentes sobre a aprovação de planta.
Art. 6o Fica estabelecido que o não recolhimento da multa, 
dentro do prazo legal da lei especial, incorrerá o infrator nas 
penalidades já previstas nas Leis Municipais vigentes.

Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
14 de maio de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.891 de 24 de maio de 2019
(Abre crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.116, de 14 
de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

04.01.04.122.0005.2.005.339030.01
Material de consumo;..................................................R$ 7.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 50.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339039.05
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 65.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.449052.01
Equipamento e mat. permanente.........................R$ 112.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339030.01
Material de consumo....................................................R$1.500,00
05.01.27.812.0009.2.012.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..........................................R$ 15.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 25.000,00
07.01.04.122.0012.2.045.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.......................................R$ 12.000,00
10.01.04.122.0015.2.017.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica .......................................R$ 25.000,00
10.01.04.122.0015.2.017.449052.01
Equipamento e mat. permanente.............................R$ 30.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 65.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 7.500,00
Total...........................................................................R$ 415.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial das seguintes 
dotações orçamentárias:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica;........................................R$40.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339032.01
Material de distribuição gratuita.................................R$ 2.500,00
04.01.04.122.0005.2.005.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica ...........................................R$9.000,00
04.01.08.243.0006.2.009.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 49.000,00
04.01.08.243.0006.2.009.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.......................................R$ 20.000,00
04.01.12.363.0005.2.007.339036.01 

Serv. terceiros – P. Física;.............................................R$ 2.000,00
04.01.12.363.0005.2.007.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 11.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 65.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339032.01
Material de distribuição gratuita................................R$ 77.000,00
07.01.04.122.0012.2.046.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 12.000,00
10.01.04.122.0015.2.017.339035.01
Serviços de consultoria.............................................R$ 55.000,00
11.01.10.302.0016.2.020.335043.01
Subvenções sociais.....................................................R$ 65.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo....................................................R$ 7.500,00
Total............................................................................R$ 415.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
24 de maio de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.892 de 28 de maio 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 4.174, de 28 
de maio de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), que será destinado à aquisição de 
dois veículos de passeio que serão utilizados pela Secretaria 
de Saúde.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação verificado 
no exercício, motivado pela transferência de recursos do Go-
verno Federal, Programa/Ação Federal “Saúde Mais Perto de 
Você”.

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, 
28 de maio de 2019

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.
Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 111/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVEN-
TUAL E PARCELADA DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM. 
DATA: 25/06/2019 – 10H00M.  PREGÃO PRESENCIAL N. 
112/2019. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVEN-
TUAL E PARCELADA DE MEDICAMENTOS. DATA: 26/06/2019 
– 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 113/2019. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR.  
DATA: 24/06/2019 - 14H00M. Edital completo deverá ser reti-
rado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Pre-
feitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Pra-
ça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m 
às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mídia espe-
cífica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail lici-
tacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serra-
negra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 
07 de Junho de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO PRESENCIAL N. 114/2019. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MAR-
MITEX) PARA O CAPS. DATA: 28/06/2019 – 14H00M.   Edital 
completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do 
setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, 
em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessa-
do trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendri-
ve, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ain-
da pelo site www.serranegra.sp.gov.br.Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 07 de Junho de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO. PREGÃO PRESENCIAL N. 103/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVEN-
TUAL E PARCELADA DE MATERIAIS DE CURATIVOS. A fim 
de apreciar impugnação recebida, informamos a todos os 
interessados que o certame em tela se encontra suspenso 
SINE-DIE. Oportunamente será divulgado no DOE, DOM e 
no site www.serranegra.sp.gov.br a nova data de abertura 
da licitação. Serra Negra, 07 de Junho de 2019. GIULIANA 
MITTESTAINER VICENTE - PREGOEIRA.
AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA PARA ABERTURA. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 100/2019. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA 
DE MOTOCICLETAS PARA USO DA POLICIA CIVIL MUNICI-
PAL, ATRAVÉS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUN-
TO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA.  
Fica suspensa a sessão marcada para o dia 10/06/2019 às 
10h00, tendo em vista a apresentação de questionamen-
tos. Retificado o Edital, fica aprazada nova data, ou seja, dia 
24/06/2019 às 10h00 a abertura da sessão de licitação. Serra 
Negra, 07 de Junho de 2019.

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA PARA ABERTURA. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 102/2019. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE 
TUBOS E CANALETAS DIVERSAS.  Fica suspensa a sessão 
marcada para o dia 11/06/2019 às 10h00, tendo em vista a 
apresentação de questionamentos. Retificado o Edital, fica 
aprazada nova data, ou seja, dia 28/06/2019 às 10h00 a aber-
tura da sessão de licitação. Serra Negra, 07 de Junho de 
2019.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 091/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE DIVERSAS BATERIAS PARA VEÍCULOS DA 
GARARGEM MUNICIPAL. Torna se publico e para conheci-
mento dos interessados que o pregão acima mencionado 
foi ADJUDICADO em 07/06/2019 – GIULIANA MITTESTAI-
NER 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 prati-
cados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMO-
LOGO o pregão em tela ao licitante: HIPERSON COMERCIO 
DE MOTORES E BOMBAS. ITENS: 01 à 04. VALOR TOTAL: 
R$37.096,00. Serra Negra, 07 de Junho de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 098/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE UNIFORMES DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE 
SERVIÇOS. Torna se publico e para conhecimento dos in-
teressados que o pregão acima mencionado foi ADJUDI-
CADO em 07/06/2019 – GIULIANA 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 praticados pela Sra. Pre-
goeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em 
tela aos licitantes: D. C. N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI. 
ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 12.760,20. UNISEG COMERCIO 
DE UNIFORMES E EQUIP DE SEG. ITEM: 02. VALOR TOTAL: 
R$ 12.761,60. CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA – EPP. 
ITEM: 03. VALOR TOTAL: R$ 19.272,00. A. M. WELLER CON-
FECÇÕES. ITEM: 04. VALOR TOTAL: R$ 3.361,20. MBR CO-
MÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. ITEM: 05. VALOR TOTAL: R$ 
7.298,40. INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI. 
ITENS: 06. VALOR TOTAL: R$ 9.008,40. Serra Negra, 07 de 
Junho de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefei-
to Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 096/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS/EQUIPA-
MENTOS GERAIS PARA COZINHA E CORRELATOS. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o pre-

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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gão acima mencionado foi ADJUDICADO em 07/06/2019 – 
GIULIANA 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 praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe 
de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: 
MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ITENS: 10, 39 E 40. 
VALOR TOTAL: R$ 4.969,92. BEATRIZ BRUST DE SOUZA ME. 
ITENS: 1, 7, 8, 11, 15, 16, 25, 26 30 E 38. VALOR TOTAL: R$ 
4.697,57. AT & WP COMERCIAL LTDA – EPP. ITENS: 2, 3, 5, 
6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 E 37. VALOR TOTAL: R$ 10.311,50. Serra Negra, 
07 de Junho de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 095/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Torna se pu-
blico e para conhecimento dos interessados que o pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 07/06/2019 – 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 to-
dos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de 
apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: MBR 
COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23. VALOR 
TOTAL: R$ 253.258,40. Serra Negra, 07 de Junho de 2019. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 094/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E CORRELATOS PARA O CRAS. Torna se publico 
e para conhecimento dos interessados que o pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 07/06/2019 – GIULIANA 
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 praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio 
e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: RIVALDO 
VALERIO NETO – EPP. ITENS: 01, 02, 03, 05, 10, 12, 17, 18, 
22, 25, 26, 30, 32, 33, 35 E 38. VALOR TOTAL: R$ 1.866,48. 
IRINEU VALENTIM TONELOTTO – ME. ITENS: 04, 06, 07, 08, 
09, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 
37, 39, 40, 41 E 42. VALOR TOTAL: R$ 2.028,98. Serra Negra, 
07 de Junho de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 093/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E CORRELATOS PARA O CREAS. Torna se publico 
e para conhecimento dos interessados que o pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 07/06/2019 – GIULIANA 
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 praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio 
e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: RIVALDO 
VALERIO NETO – EPP. ITENS: 01, 02, 05, 07, 10, 14, 19, 21, 

24, 27, 29, 31 E 33. VALOR TOTAL: R$ 1.354,28. IRINEU VA-
LENTIM TONELOTTO – ME. ITENS: 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30 E 32. VALOR TOTAL: 
R$ 1.568,95. Serra Negra, 07 de Junho de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 099/2019. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO EVENTUAL E PARCELADAS DE COLETOR COMPAC-
TADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15M³, ATRAVÉS DE 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL – PROGRAMA FINISA. Torna se publico e 
para conhecimento dos interessados que o pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 07/06/2019 – GIULIANA 
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 praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio 
e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: CIMASP CO-
MERCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. 
ITEM 01. VALOR TOTAL R$ 141. 650,00. Serra Negra, 07 de 
Junho de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefei-
to Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO. PREGÃO PRE-
SENCIAL N. 41/2019
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. CONTRATADA – MARIA 
LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI. OBJETO – FORNECIMENTO 
DE CESTAS BÁSICAS. Fica alterada a marca do item 10 Fa-
rinha de trigo, tipo 1, sem fermento em pacote de 1 kg para 
NONITA e para o item 14 Doce de leite, consistência firme, 
de corte ou em pasta, em embalagem de no mínimo 400 
grs para FRIMESA. DATA: 08/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 089/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA NATALINA MARINHO-ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE PAISAGISMO, 
JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA DE PEQUENAS ÁRVORES, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO 
DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
VALOR TOTAL: R$ 70.400,00
DATA: 31/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 067/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SERRALHERIA MENEGATTI LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA.
VALOR TOTAL: R$ 2.422,20
DATA: 03/06/2019

EXTRATO DE CONTRATO
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CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 005/2019 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
CONTRATADO – JULIO EDLINGER SCAGLIONI PALHARES
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE credenciamento 
e a seleção de interessados em apresentar propostas de 
atividades/ oficinas para o Município da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, dentro das respectivas programações 
culturais, socioeducativas, capacitações profissionais e 
sociolaborais. (INSTRUTOR DE FANFARRA – EDUCAÇÃO E 
CULTURA). 
VALOR TOTAL: R$ 1.920,00.
DATA: 06/06/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 005/2019 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
CONTRATADO – JULIO EDLINGER SCAGLIONI PALHARES
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE credenciamento 
e a seleção de interessados em apresentar propostas de 
atividades/ oficinas para o Município da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, dentro das respectivas programações 
culturais, socioeducativas, capacitações profissionais e 
sociolaborais. (INSTRUTOR DE FANFARRA – ASSISTÊNCIA 
SOCIAL). 
VALOR TOTAL: R$ 3.240,00
DATA: 06/06/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2019 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
CONTRATADA – MIRIANE CAROLINE DE PAULI
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE credenciamento 
e a seleção de interessados em apresentar propostas de 
atividades/ oficinas para o Município da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, dentro das respectivas programações 
culturais, socioeducativas, capacitações profissionais e so-
ciolaborais. (TEATRO PARA CRIANÇAS E IDOSOS– ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL). 
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00
DATA: 07/06/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 097/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANS-
PORTE SANITÁRIO.
VALOR TOTAL: R$ 167.344,00
DATA: 31/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 088/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SERRALHERIA MENEGATTI LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA.
VALOR TOTAL: R$ 385,00
DATA: 31/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 088/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FURLANI & FURLANI LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA.
VALOR TOTAL: R$ 600,00
DATA: 31/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 087/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS HERMÉTICAS 
BLINDADAS E VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER 
AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR TOTAL: R$ 7.044,40
DATA: 05/06/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 084/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FENIX ALIMENTOS DE MOÇI GUAÇU EIRELI
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
PARA MERENDA ESCOLAR
VALOR TOTAL: R$ 5.160,00
DATA: 29/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 075/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EI-
RELI
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
CORRELATOS PARA A SEC. DE TURISMO E CENTRO DE 
CONVENÇÕES
VALOR TOTAL: R$ 2.083,85
DATA: 22/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 006/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTA-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DO 
MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL: R$ 787.196,79
DATA: 31/05/2019
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA TER-
CEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos vinte e sete dias do 
mês de maio, do ano de dois 
mil e dezenove, com início às 
19h30min, 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 
“Circuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, e secretariando os tra-
balhos o vereador José Apare-
cido Orlandi – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 17ª Sessão 
Ordinária, da 03ª Sessão Legis-
lativa, da 17ª Legislatura, com 
a presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foram lidas, discutidas, 
votadas e aprovadas, por una-
nimidade (10 votos), as se-
guintes atas: 1) ata da 16ª ses-
são ordinária, da 03ª sessão 
legislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 20 de maio de 
2019 e, 2) ata da 12ª sessão ex-
traordinária, da 03ª sessão le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 20 de maio de 
2019. EXPEDIENTE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL: - Ofí-
cio nº 343/2019, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções nº 317/2019, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Roberto Sebastião de 
Almeida, referente aos gastos 
com os shows constantes na 
Programação da Semana San-
ta / 2019. - Ofício nº 345/2019, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 313/2019, 

de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, subscrito 
pelo vereador Leandro Gianot-
ti Pinheiro, referente à Central 
de Ambulâncias de Serra Ne-
gra. - Ofício nº 337/2019, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 297/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, referente às 
obras de infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica na Rua 
José Ramos da Silva, Lotea-
mento Belvedere do Lago. - 
Ofício nº 340/2019, em respos-
ta ao requerimento de 
informações nº 279/2019, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto Se-
bastião de Almeida, referente 
aos gastos com sinalização viá-
ria no Município de Serra Ne-
gra. - Ofício nº 323/2019, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 138/2019, de 
autoria dos vereadores Rober-
to Sebastião de Almeida, Lean-
dro Gianotti Pinheiro e Ricardo 
Favero Fioravanti, referente a 
instalação de outdoors. - Ofício 
nº 354/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
341/2019, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
referente à linha de ônibus no 
Bairro da Ramalhada. - Ofício 
nº 362/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
344/2019, de autoria do verea-
dor Edson Marquezini, referen-
te aos recursos financeiros da 
Associação de Pais e Mestres. 
- Ofício nº 358/2019, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 346/2019, de au-
toria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Ricardo 
Favero Fioravanti, referente a 
forma de distribuição dos 
Agentes Comunitários de Saú-
de nos Bairros e nas Unidades 
de Saúde do Município. - Ofí-
cio nº 363/2019, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções nº 365/2019, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, subscrito pelos verea-
dores Roberto Sebastião de Al-
meida e Leandro Gianotti 
Pinheiro, referente as medidas 
que serão adotadas pelos seto-
res competentes, com relação 
a infestação de cobras no Par-
que Fonte São Luiz. - Ofício nº 
350/2019, em resposta ao re-

querimento de informações nº 
347/2019, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Al-
meida e Ricardo Favero 
Fioravanti, referente ao Proce-
dimento de Credenciamento e 
Seleção nº 001/2019 – Chama-
mento Público da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra. - Ofí-
cio nº 346/2019, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções nº 320/2019, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Roberto Sebastião de 
Almeida, referente à exonera-
ção da Ex-Secretária de Saúde 
do Município de Serra Negra. - 
Ofício nº 356/2019, em respos-
ta ao requerimento de infor-
mações nº 318/2019, de autoria 
dos vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Roberto Sebastião de 
Almeida, referente a disponibi-
lização de sinal gratuito e aber-
to de internet móvel (Wi-Fi). - 
Ofício nº 348/2019, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções nº 316/2019, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Ricardo Fa-
vero Fioravanti, informando a 
quantidade de pessoas porta-
doras de deficiência que são 
atendidas pela rede municipal 
de saúde e educação. - Ofício 
nº 347/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
315/2019, de autoria dos verea-
dores Roberto Sebastião de Al-
meida, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Ricardo Favero 
Fioravanti, referente a institui-
ção do Plano Municipal de Cul-
tura. - Ofício nº 364/2019, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 195/2019, de 
autoria dos vereadores Rober-
to Sebastião de Almeida, Lean-
dro Gianotti Pinheiro e Ricardo 
Favero Fioravanti, encami-
nhando relação com os nomes 
das empresas que não cumpri-
ram, total ou parcialmente, 
com os contratos celebrados 
com a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra. - Ofício nº 
352/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
867/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, referente a implanta-
ção da Política Municipal de 
Mobilidade e Acessibilidade 

Urbana do Município. - Ofício 
nº 351/2019, em resposta ao re-
querimento de informações nº 
866/2018, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, referente as informa-
ções solicitadas sobre o Plano 
Diretor do Município de Serra 
Negra. - Ofício nº 365/2019, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 319/2019, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti, Leandro 
Gianotti Pinheiro e Roberto Se-
bastião de Almeida, referente 
ao encontro realizado no dia 
15 de abril de 2019 entre a atu-
al administração pública do 
Município de Serra Negra e a 
população/moradores do Bair-
ro da Ramalhada, Serra Negra/
SP. - Ofício nº 366/2019, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 610/2018, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, referente ao Projeto 
conhecido como “Liga da Gas-
tronomia”. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: - Relatório de Gestão 
Fiscal do Poder Legislativo Mu-
nicipal – Câmara Municipal de 
Serra Negra/SP, referente ao 1º 
quadrimestre de 2019. - De-
monstrativo de Apuração das 
Despesas com Pessoal do Po-
der Legislativo Municipal – Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra/SP, referente ao 1º 
quadrimestre de 2019. - EDI-
TAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP. A COMIS-
SÃO PERMANENTE DE FINAN-
ÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complementar 
nº 101/2000, faz saber que rea-
lizará Audiência Pública no dia 
30 de maio de 2019, quinta-fei-
ra, às 15h00min, na sede do 
Poder Legislativo, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 
nº 630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezani-
no – salas 06 e 07, quando será 
avaliado o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas 
pelo Poder Executivo Munici-
pal, referente ao 1º quadrimes-
tre de 2019.  Sua presença é 
muito importante. Participe! 
Serra Negra, 02 de maio de 
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2019. COMISSÃO PERMANEN-
TE DE FINANÇAS E ORÇAMEN-
TO DA CMSN. - EDITAL DE AU-
DIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA. A CÂMARA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP, por seu 
Presidente e pelo Presidente 
da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, faz sa-
ber que realizará Audiência 
Pública no dia 30 de maio de 
2019, quinta-feira, às 15h30min, 
na sede do Poder Legislativo, 
instalada na Rua Nossa Senho-
ra do Rosário, nº 630, Centro 
de Convenções “Circuito das 
Águas” – mezanino – salas 06 e 
07, quando será avaliado o 
projeto de lei nº 056/2019, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que estabelece as dire-
trizes a serem observadas na 
elaboração da Lei Orçamentá-
ria do Município de Serra Ne-
gra para o exercício de 2020 e 
dá outras providências - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - 
“LDO”. Sua presença é muito 
importante. Participe! Serra 
Negra, 02 de maio de 2019. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MU-
NICIPAL DE SERRA NEGRA e 
COMISSÃO PERMANENTE DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 
CMSN. - EDITAL DE AUDIÊN-
CIAS PÚBLICAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, através de seu Presi-
dente e da Comissão Perma-
nente de Política Urbana, de 
Meio Ambiente e de Cultura, 
Educação, Esporte e Turismo, 
faz saber que, em conformida-
de com as disposições conti-
das nos artigos 77 a 82, especi-
ficamente no artigo 78, incisos 
V e VI e seu § 2º, todos do Regi-
mento Interno da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, serão 
realizadas 03 (três) AUDIÊN-
CIAS PÚBLICAS nos seguintes 
dias e horários: 1ª – 12/06/2019, 
quarta-feira, às 15h00min; 2ª – 
19/06/2019, quarta-feira, às 
15h00min; 3ª – 26/06/2019, 
quarta-feira, às 15h00min, no 
Plenário da Câmara Municipal 
de Serra Negra, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 
nº 630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – mezani-
no – salas 06 e 07, quando se-
rão analisados, avaliados e dis-
cutidos o projeto de lei nº 042, 

de 20 de junho de 2018 e do 
substitutivo nº 02, de 08 de 
agosto de 2018, ambos de au-
toria do Poder Executivo Muni-
cipal, que pretende alterar dis-
positivos das Leis Municipais 
nºs 3072/2008 e 3174/2009. Par-
ticipe, sua presença é muito 
importante! Serra Negra, 15 de 
abril de 2019. PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SER-
RA NEGRA/SP e COMISSÃO 
PERMANENTE DE POLÍTICA 
URBANA, DE MEIO AMBIENTE 
E DE CULTURA, EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E TURISMO DA 
CMSN/SP. - Correspondências 
recebidas no período de 21 a 
27 de maio de 2019. MENSA-
GENS E PROJETOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL: - 
Mensagem nº 059/2019, enca-
minhando o projeto de lei nº 
63/2019, que autoriza a abertu-
ra de crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil re-
ais), que será destinado para a 
aquisição de diversos mate-
riais para a Secretaria de Saú-
de. PROJETOS DE LEIS DE AU-
T O R I A 
DOS VEREADORES: - Projeto 
de Lei nº 064/2019, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que institui no Ca-
lendário do Município de Serra 
Negra/SP o Dia 10 de Maio, 
como “Dia de Conscientização 
e Enfrentamento ao Lúpus Eri-
tematoso Sistêmico – LÚPUS”. 
Todos os documentos ficaram 
à disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em se-
guida, foi proferida a leitura 
das INDICAÇÕES: Indicação nº 
430/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de re-
alizar todas as coberturas dos 
pontos de ônibus existentes 
em nosso município que não 
possuem tal benfeitoria. Indi-
cação nº 431/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de realizar 
toda a manutenção necessária 
na Quadra Poliesportiva Fiora-
vante Bertolini, localizada no 
Loteamento Refúgio da Serra, 
bem como nos quiosques exis-
tentes no local. Indicação nº 
432/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 

que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de colocar as 
placas de denominação em to-
das as ruas dos seguintes lote-
amentos: - Colina dos Ipês, - 
Refúgio da Serra, - Jardim 
Placidolândia, - Parque Fonte 
São Luiz, - Jardim Parque das 
Palmeiras, - Nova Serra Negra. 
Indicação nº 433/2019, de au-
toria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser to-
talmente reformada e refeita a 
escadaria que liga a Avenida 
Juca Preto (altura do número 
460) à Rua Coronel Estevão 
Franco de Godoy (altura do nú-
mero 632), vez que os pedes-
tres estão se acidentando no 
local, devido ao precário esta-
do e má conservação daquela 
escadaria que é muito utiliza-
da pela população. Indicação 
nº 434/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de passar má-
quina motoniveladora em to-
das as Ruas e Estradas 
Municipais do Bairro do Barro-
cão. Indicação nº 435/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
realizar limpeza do riacho e do 
mato existente no fundo do 
CDHU da Rua Antonio Spinhar-
di, ao lado do Recinto Casco 
de Ouro. Indicação nº 
436/2019, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de disponibilizar 
pavimentação asfáltica em to-
das as ruas que atualmente 
são de terra, situadas no Lote-
amento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
437/2019, de autoria do verea-
dor  Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de, com a maior 

urgência possível, seja levanta-
da uma mureta e feita a calça-
da na Rua da Dignidade, Cen-
tro, Serra Negra/SP, do lado 
que circunda o Ribeirão Serra 
Negra, vez que o local está 
muito perigoso, havendo pos-
sibilidade de pessoas se aci-
dentarem e até caírem dentro 
do ribeirão, merecendo aquele 
trecho a realização urgente 
destas obras/melhorias. Indi-
cação nº 438/2019, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com a máxima ur-
gência, determine ao setor 
municipal competente, no 
sentido de ser realizada opera-
ção tapa buracos em toda a 
extensão da Estrada Municipal 
Amatis José Franchi, Serra Ne-
gra/SP, vez que a referida via 
pública está repleta de enor-
mes buracos, crateras e desní-
veis, gerando o risco iminente 
de ocorrer gravíssimos aciden-
tes, pois os motoristas estão 
sendo obrigados a trafegar 
pela contramão de direção 
para desviar dos buracos. Indi-
cação nº 439/2019, de autoria 
do vereador  Leonel Franco 
Atanázio, que indica a forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de colocar 
cobertura, pintar e fazer todas 
as melhorias necessárias no 
ponto de ônibus localizado na 
Rua Roberto Gambeta, Lotea-
mento Colina dos Ipês, próxi-
mo à Igreja Assembleia, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
440/2019, 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 
atenda com a maior urgência 
as solicitações apresentadas 
pelos moradores dos Bairros 
da Ramalhada e Três Barras, 
Serra Negra/SP, apresentadas 
através de abaixo-assinado, 
cópia em anexo, no sentido de 
ser realizada a limpeza, restau-
ração e manutenção de toda a 
extensão da Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 441/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
serem tapados todos os enor-
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mes buracos existentes em 
toda a extensão da Avenida 
Professora Daize Caruso de 
Oliveira, Residencial Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP, pois a situ-
ação está crítica no local, ne-
cessitando de manutenção. 
Indicação nº 442/2019, de au-
toria do vereador  Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que disponibilize 
uma Academia ao Ar Livre 
para os moradores do Bairro 
da Ramalhada, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 443/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de formar e construir 
uma Praça ou Área de Lazer no 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP. Indicação nº  
444/2019, 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 competen-
te, no sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora no 
trecho de terra da Estrada Mu-
nicipal Basílio Silotto, Bairro da 
Ramalhada, Serra Negra/SP, 
principalmente no trecho após 
ao Kirmayr Hotel Fazenda. In-
dicação nº 445/2019, de auto-
ria do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que atenda a antiga 
solicitação dos moradores do 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, no sentido de ser re-
alizado o necessário recapea-
mento asfáltico ou operação 
tapa buracos em toda a exten-
são da Estrada Municipal Basí-
lio Silotto, vez que a referida 
via pública está repleta de 
enormes buracos, rachaduras, 
desníveis, etc., necessitando 
urgentemente de manuten-
ção. Indicação nº 446/2019, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
ser varrida ou retirada a gran-
de quantidade de areia exis-
tente em toda a extensão da 
Estrada Municipal Basílio Silot-
to, Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, vez que a areia pode 
gerar graves acidentes, princi-

palmente aos motociclistas. 
Indicação nº 447/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
serem realizadas as obras ne-
cessárias para melhorar o 
acesso de veículos na Estrada 
Municipal Basílio Silotto, Bairro 
da Ramalhada, Serra Negra/SP, 
vez que o local está muito peri-
goso, de modo que já ocorre-
ram gravíssimos acidentes no 
local. Indicação nº 448/2019, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser realizada a varrição e 
limpeza geral na Estrada Muni-
cipal Basílio Silotto, Bairro da 
Ramalhada, Serra Negra/SP, 
principalmente nas proximida-
des da Capela São Francisco. 
Indicação nº 449/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do à Telefônica S/A, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem reali-
zados os serviços necessários 
para acertar e levantar os ca-
bos telefônicos existentes à 
beira de toda a extensão da 
Estrada Municipal Basílio Silot-
to, Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, bem como sejam 
acertados os postes que estão 
tortos e inclinados, podendo 
cair a qualquer momento. Indi-
cação nº 450/2019, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
nivelado o asfalto na Estrada 
Municipal Basílio Silotto, Bairro 
da Ramalhada, Serra Negra/SP, 
no trecho onde a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra reali-
zou os reparos para escoa-
mento das águas pluviais, pró-
ximo ao córrego, vez que o 
desnível no asfalto vem geran-
do o risco de ocorrer graves 
acidentes, principalmente 
com os motociclistas. Indica-
ção nº 451/2019, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-

petente, no sentido de ser rea-
lizada a limpeza geral e o corte 
do mato em toda a extensão 
do córrego existente no Estra-
da Municipal Basílio Silotto, 
próximo à entrada da proprie-
dade do senhor Erivelton, com 
acesso pela Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 452/2019, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
ser construído um ponto de 
ônibus com cobertura e todas 
as melhorias necessárias na 
Estrada Municipal Basílio Silot-
to, no cruzamento com a Estra-
da Municipal Cláudio de An-
drea Corsetti, Bairro da 
Ramalhada, Serra Negra/SP, 
que poderá ser construído pró-
ximo ao imóvel de número 
140, vez que a população está 
aguardando o transporte sob 
sol e chuva, em uma situação 
nada cômoda. Indicação nº 
453/2019, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser realizada 
limpeza geral, cortado o mato 
e a grama e realizada toda a 
manutenção necessária no 
Parque Represa Doutor Jovino 
Silveira, Bairro das Posses, Ser-
ra Negra/SP, principalmente na 
área onde estão os brinquedos 
infantis, pois muitos pais estão 
reclamando do precário esta-
do de manutenção, grama alta 
e de limpeza do local, mere-
cendo mais atenção do Poder 
Público Municipal. Indicação 
nº 454/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, reiterando, mais uma vez 
a indicação nº 1102, de 24 de 
setembro de 2018 e a indica-
ção nº 1386, de 09 de novem-
bro de 2018, ou seja, apresen-
tada há mais de 08 (oito) 
meses, portanto há mais de 
240 (duzentos e quarenta 
dias), no sentido de, com a 
máxima urgência, seja deter-
minado ao setor competente, 
no sentido de ser colocada a 
tampa no bueiro existente no 
canteiro central da Avenida 
Prefeito Antonio Luigi Ítalo 
Franchi, Loteamento Colinas 

de Serra Negra, Serra Negra/SP, 
vez que o local está extrema-
mente perigoso, pois pessoas 
(principalmente idosos e 
crianças) podem cair e se ma-
chucar gravemente naquele 
bueiro, de modo que esta pre-
cária situação não pode per-
manecer da forma que se en-
contra atualmente, devendo o 
Poder Público adotar as medi-
das cabíveis, sob pena de ser 
responsabilizado pelos aciden-
tes que poderão ocorrer no lo-
cal. Indicação nº 455/2019, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
serem realizadas as seguintes 
melhorias e manutenção em 
todas as Ruas e Vias Públicas 
existentes no Loteamento Par-
que Residencial das Posses, 
Serra Negra/SP: - desentupi-
mento e limpeza de todos os 
bueiros; - varrição de todas as 
Ruas; - corte do mato em todas 
as Ruas e; - limpeza geral. Indi-
cação nº 456/2019, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem repintadas todas as faixas 
para travessia de pedestres e 
as guias em toda a extensão da 
Avenida João Gerosa, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
457/2019, 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 competen-
te, no sentido de serem repin-
tadas todas as faixas para tra-
vessia de pedestres e as guias 
existentes na área central do 
Município de Serra Negra/SP, 
considerando o aumento de 
pedestres e turistas durante o 
período do inverno e das fé-
rias. Indicação nº 458/2019, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
serem realizados os reparos 
necessários visando conter o 
aumento e tapar o grande bu-
raco que vem se formando na 
Rua Papa João Paulo II, no tre-
cho onde foi recapeado há 
pouco tempo, esquina com a 
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Rua Armínio Silotto, Centro, 
Serra Negra/SP, pois a massa 
asfáltica está afundando, indi-
cando que há grave problema 
no local. Indicação nº 459/2019, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem adotados os procedi-
mentos necessários com rela-
ção ao asfalto que está afun-
dando na Rua Armando 
Argentini, próximo ao número 
205, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 460/2019, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado à SA-
BESP, para que determine ao 
setor competente, com a 
maior urgência possível, no 
sentido de ser realizada visto-
ria completa e realizados to-
dos os reparos necessários 
com relação ao asfalto que 
está afundando na Rua Arman-
do Argentini, próximo ao nú-
mero 205, Serra Negra/SP, vez 
que pode haver tubulação de 
água/esgoto com vazamento, 
havendo afundamento da 
massa asfáltica, indicando que 
no local há graves problemas. 
Indicação nº 462/2019, de au-
toria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, invocando as 
disposições da Lei Municipal 
nº 2711/2002, para que seja no-
tificado o proprietário do terre-
no situado ao lado esquerdo 
do imóvel número 06 da Rua 
Ângelo Fávero, Loteamento 
Jardim Primavera, Centro, Ser-
ra Negra/SP, para que provi-
dencie o corte do mato e a lim-
peza de seu terreno/imóvel. 
Indicação nº 463/2019, de au-
toria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao se-
tor competente, no sentido de 
ser realizada operação para 
ser cortado o mato das calça-
das e varrição e limpeza geral 
em todas as Ruas do Lotea-
mento Jardim Primavera, prin-
cipalmente na Rua Ângelo Fá-
vero, Centro, Serra Negra/SP. 
Para constar, a indicação nº 
461/2019 foi retirada por seu 
autor. Em seguida, o Exmo. Sr. 
Presidente determinou o enca-

minhamento das indicações 
aos setores competentes para, 
dentro do possível, serem ado-
tadas as medidas cabíveis. PE-
QUENO EXPEDIENTE: usaram 
da palavra os vereadores Paulo 
L Marchi Giannini, Leonel 
Franco Atanázio e Edson B. O. 
Marquezini. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Em questão de or-
dem, foi apresentado o Reque-
rimento Verbal de autoria do 
vereador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, solicitando, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Hospital Santa Rosa de 
Lima, para que encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções e os documentos abaixo 
solicitados: 1 – Quem é a atual 
Diretoria do Hospital Santa 
Rosa de Lima? Quando foi elei-
ta essa Diretoria? Enviar cópia 
da Ata. Fornecer certidão ne-
gativa de antecedentes crimi-
nais da Diretoria. 2 – Existe al-
gum Laboratório de Análises 
Clínicas no Hospital Santa 
Rosa de Lima ou do Hospital 
Santa Rosa de Lima? Caso po-
sitivo, como foi feita a contra-
tação? Houve algum tipo de li-
citação para contratação deste 
serviço? Caso positivo, enviar 
as empresas que foram con-
sultadas para fornecer preço, 
com cópia dos documentos 
comprobatórios.  3 – Os parce-
lamentos do F.G.T.S, I.N.S.S. e 
I.S.S. estão em dia? Enviar có-
pia dos comprovantes. 4 – En-
caminhar cópia dos contratos 
dos médicos de retaguarda, 
tempo de vigência de cada 
contrato e a cópia dos contra-
tos assinados, comprovando 
esses contratos. 5 - Em qual 
data a Pró-Vida doou um apa-
relho CR ao Hospital? 6 – Existe 
algum aparelho similar ao doa-
do pela Pró-Vida, contratado 
pelo Hospital Santa Rosa de 
Lima? Caso positivo anexar có-
pia do contrato do mesmo. 7 – 
Qual a providência tomada 
com relação a este aparelho 
contratado após a doação do 
digitalizador doado pelo Pró-
-Vida? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). REQUE-
RIMENTOS DE CONGRATULA-
ÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 398/2019, de 
autoria dos vereadores Edson 
B.O. Marquezini e Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que soli-

cita consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com a EMPRESA LINDOYA 
VERÃO, que recebeu o Prêmio 
Brasileiro de Embalagens Em-
banews - Troféu Roberto Hi-
raishi 2019, nas categorias Ma-
rketing e Design: Lindoya 
Verão Speciali. Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à empresa home-
nageada em nome de Cezar 
Dib, Marcos Angeli, extensivo a 
todos os funcionários e cola-
boradores. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 404/2019, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com a inaugura-
ção, no dia 25 de maio de 2019, 
da belíssima LOJA GIOVANA 
COLATTO e COLATTO UOMO, 
tratando-se de um novo espa-
ço, muito bem construído, 
montado e estruturado, que 
comercializa roupas e produ-
tos diversificados de alta quali-
dade da moda feminina e mas-
culina, situado na Rua Antonio 
Fagundes, número 126, Serra 
Negra/SP. Ressalto que esta no-
víssima e moderna Loja apre-
senta muitas novidades, inclu-
sive inaugura o Café da Vila, 
para quem quer curtir o friozi-
nho da montanha. Parabéns 
pelo excelente trabalho e in-
vestimentos realizados no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, con-
tribuindo plenamente para o 
desenvolvimento turístico da 
nossa Estância, desejando 
muito sucesso nesta nova e 
promissora empreitada. Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à Gio-
vana Colatto, seus pais, fami-
liares e a todos que direta ou 
indiretamente colaboraram 
com a idealização deste proje-
to. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requerimento 
nº 405/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o DIA DO PROFIS-
SIONAL DE RECURSOS HUMA-
NOS, a ser comemorado no 
dia 03 de junho, parabenizan-
do estes profissionais pelos re-
levantes serviços prestados no 
Município de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência aos 

homenageados. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 406/2019, de 
autoria do vereador José Apa-
recido Orlandi, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos pe-
los 51 anos de casados do ca-
sal ANA MARIA SAPUPPO e 
VITO SAPUPPO, comemora-
dos em 12 de maio de 2019, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o casal! 
Da decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE PE-
SAR: Requerimento nº 
399/2019, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Oralina Leme Ramalho Silotto. 
Requerimento nº 400/2019, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Sebastião 
Rodrigues Froes. Requerimen-
to nº 401/2019, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da senho-
ra Angela Ivete Rizzieri Alfiore. 
Requerimento nº 402/2019, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor João Macha-
do de Moraes. Requerimento 
nº 403/2019, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor 
Reinaldo Antero Domingues. 
Os requerimentos de pesar 
são de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, sendo 
os mesmos deferidos pelo Pre-
sidente, determinando fosse 
oficiado às famílias enlutadas. 
Não havendo nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-se 
à ORDEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores Edson 
B. O. Marquezini, Eduardo 
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Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, passou-se à 
discussão e à votação dos pro-
jetos constantes da pauta. I – 
Discussão e votação única do 
projeto de resolução nº 
02/2019, de autoria dos verea-
dores Renato Pinto Giachetto, 
Wagner da Silva Del Buono, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Al-
meida, Ricardo Favero 
Fioravanti, Paulo L. Marchi 
Giannini, Edson B. O. Marque-
zini, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, José Aparecido Orlandi 
e Leonel Franco Atanázio,  
que dispõe sobre a criação e 
a instituição do Título de Méri-
to Humanitário e Filantrópico 
“NELSON MARCHI MENEGAT-
TI”. Primeiramente foi proferi-
da a leitura dos pareceres ela-
borados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). II 

– Discussão e votação única 
do projeto de decreto legisla-
tivo nº 03/2019, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que concede o Título 
Honorífico de Cidadã Serrana 
à senhora EDILENA FABBRI 
BASTOS FINI. Primeiramente 
foi proferida a leitura do pare-
cer elaborado pela Comissão 
de Justiça e Redação. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(11 votos). III – Discussão e 
votação única do projeto de 
decreto legislativo nº 04/2019, 
de autoria dos vereadores Ce-
sar Augusto Oliveira Borboni e 
Paulo L. Marchi Giannini, que 
concede o Título Honorífico 
de Cidadão Serrano ao se-
nhor HERCULANO CASTILHO 
PASSOS JÚNIOR. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
do parecer elaborado pela 
Comissão de Justiça e Reda-
ção. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
m i d a d e 
(11 votos). IV – Discussão e 
votação única do projeto de 
decreto legislativo nº 05/2019, 
de autoria dos vereadores 
Wagner da Silva Del Buono e 
Roberto Sebastião de Almei-
da, que concede o Título Ho-
norífico de Cidadão Serrano 
ao senhor RODRIGO COTRIM 
ARANTES. Primeiramente foi 

proferida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (11 vo-
tos). V – 1ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
54/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
que será destinado à aquisi-
ção de dois veículos de pas-
seio que serão utilizados pela 
Secretaria de Saúde. Primei-
ramente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). VI – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
61/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo Muni-
cipal a celebrar Convênio 
com a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico e com a Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo - 
JUCESP. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos parece-
res elaborados pelas seguin-
tes Comissões: a) de Justiça e 
Redação, b) de Política Urba-
na, de Meio Ambiente e de 

Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo e, c) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, nenhum vere-
ador inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais haven-
do a ser tratado nesta sessão, 
o Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a sessão extraordi-
nária que será realizada logo 
após o término desta sessão 
ordinária, declarando-a en-
cerrada às 22h15min. Para 
constar eu, (a) vereador José 
Aparecido Orlandi, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando fa-
cultada a assinatura por todos 
os Edis desta Casa, ressaltan-
do que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em áu-
dio e vídeo que, em conformi-
dade com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, 
possuem valor oficial para to-
dos 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-.

ATA DA DÉCIMA TER-
CEIRA SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

Aos vinte e sete dias 
do mês de maio, do ano de 
dois mil e dezenove, com iní-
cio às 22h16min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador José Aparecido 
Orlandi – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 13ª Ses-
são Extraordinária, da 03ª 
Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apare-

cido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Sil-
va Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em se tra-
tando de sessão extraordiná-
ria, passou-se imediatamen-
te à ORDEM DO DIA, na qual 
foram deliberados os seguin-
tes projetos: I – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei nº 
54/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), que será destinado à 
aquisição de dois veículos de 
passeio que serão utilizados 
pela Secretaria de Saúde. Em 
se tratando de segunda dis-

cussão e votação, foi dispen-
sada a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). II – 2ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 61/2019, de autoria 
do Poder Executivo Muni-
cipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a cele-
brar Convênio com a Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico e com a 
Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP. Em se 
tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-
ais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 

convocou os senhores verea-
dores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada 
no dia 03 de junho de 2019, 
segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada a 
presente sessão extraordiná-
ria às 22h27min. Para constar 
eu, (a) vereador José Apare-
cido Orlandi, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando faculta-
da a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em 
áudio e vídeo que, em con-
formidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Re-
gimento 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-xx-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-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 AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019, 
PELOS VEREADORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO PERMANENTE DE FI-
NANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA/SP, EM CUMPRIMENTO AO § 4º, DO ARTIGO 
9º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/00 – “LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL”, PARA AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABE-
LECIDAS PELO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA – 
ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.

Às 15h00min horas do dia 30 de maio de 2019, quinta-feira, no 
Plenário da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, n.º 630, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, Serra Negra/SP, reuniram-se em Audiência Pú-
blica os vereadores Roberto Sebastião de Almeida e Eduardo Aparecido 
Barbosa – Membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 
da Câmara Municipal de Serra Negra/SP, além dos vereadores Wagner da 
Silva Del Buono, José Aparecido Orlandi e Paulo L. Marchi Giannini, em 
cumprimento ao § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar n.º 101/00 – “Lei 
de Responsabilidade Fiscal”, com o objetivo de avaliar o cumprimento 
das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo do Município de 
Serra Negra/SP, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2019, ou 
seja, dos meses de janeiro/2019 a abril/2019. Iniciados os trabalhos, foi 
convidado o senhor Antonio Roberto Siqueira Filho – Secretário Munici-
pal de Planejamento e o senhor Cássio Mendes Manzano – Contador da 
Prefeitura Municipal de Serra Negra, para que procedessem a entrega dos 
documentos relativos aos meses de janeiro a abril de 2019, referentes 
às metas fiscais realizadas pelo Município de Serra Negra/SP, bem como 
fossem iniciadas as explanações e os esclarecimentos a respeito. Confor-
me solicitado, foram apresentados os demonstrativos, anexos, cálculos, 
tabelas, balancetes e demais documentos contendo os valores realiza-
dos das receitas e despesas do Município de Serra Negra/SP, referente 
ao 1º quadrimestre de 2019, que foram publicados no Diário Oficial do 
Município de Serra Negra, edição nº 645, de 24 de maio de 2019, às fls. 
11/32. Em seguida, inicialmente, o senhor Antonio Roberto Siqueira Filho 
discorreu sobre os aspectos gerais e sobre a importância da realização 
da presente audiência pública, esclarecendo sobre os pontos principais 
que devem ser abordados e explanados. Em seguida, o senhor Cássio 
Mendes Manzano, apresentou os seguintes valores, referentes ao 1º 
quadrimestre do exercício de 2019: Receita Orçamentária arrecadada 
no período – R$ 38.177.997,27; Despesa Orçamentária Empenhada – R$ 
57.138.047,04; Despesa Orçamentária Liquidada – R$ 36.672.441,03; Des-
pesa Orçamentária Paga – R$ 24.154.416,61. Durante o 1º quadrimestre 
de 2019, as despesas com pessoal atingiram 44,75% da Receita Corren-
te Líquida, ou seja, índice este abaixo do limite de alerta. Durante o 1º 
quadrimestre de 2019, foi aplicado 32,03% da Receita Realizada com 
Impostos na área da saúde, ou seja, foi aplicado em saúde o valor de 
9.296.130,18. Também, durante o 1º quadrimestre de 2019, foi aplicado 

22,24% da Receita Realizada com Impostos na área da educação, ou seja, 
foi aplicado em educação o valor de 6.453.766,50, sendo esclarecido que 
o índice de aplicação na educação aumentará até o final deste exercício, 
considerando que o valor da arrecadação com a Receita de Impostos 
tende a ser menor com o passar dos meses, o que equalizará os valores a 
serem aplicados em educação. No período, foram aplicados 108,03% dos 
recursos do FUNDEB, ou seja, o valor de R$ 2.811.904,19. Após, discorreu-
-se sobre as metas e as previsões orçamentárias realizadas para o exer-
cício de 2019 e demais explicações sobre receitas e despesas públicas 
a serem realizadas no Município de Serra Negra/SP. Em seguida, foram 
sanadas as dúvidas apresentadas pelos vereadores presentes. Nada mais 
havendo a ser tratado, os vereadores presentes julgaram que os pontos 
principais foram esclarecidos, cumprindo a presente Audiência Pública 
com os seus objetivos. Em seguida, foi determinada a impressão de qua-
tro vias da presente Ata, sendo uma delas entregue ao Poder Executivo 
Municipal para a devida prestação de contas junto ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, determinando, ainda, que toda a docu-
mentação apresentada nesta Audiência Pública fosse juntada nos autos 
do processo n.º 084/2019 – expediente n.º 014/2019, do Poder Legislativo 
do Município de Serra Negra, permanecendo o mesmo à disposição dos 
munícipes e  demais interessados para consulta e análise. Nada mais ha-
vendo a ser tratado, os vereadores presentes agradeceram a presença e a 
colaboração de todos indistintamente, declarando encerrada a presente 
Audiência Pública. Publique-se. Para constar eu, (a) (vereador Roberto 
Sebastião de Almeida – Membro da Comissão de Finanças e Orçamento 
da Câmara Municipal de Serra Negra), mandei lavrar esta ata, que após 
lida, conferida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos vere-
adores presentes à Audiência Pública. Nada mais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

Ver. ROBERTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. EDUARDO APARECIDO BARBOSA
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. JOSÉ APARECIDO ORLANDI
Vereador – Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. PAULO L. MARCHI GIANNINI
Vereador – Câmara Municipal de Serra Negra/SP

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 
2019, PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 
056/2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE ESTA-
BELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – “LEI DE DIRETRIZES ORÇAMEN-
TÁRIAS” - “LDO”.

Às 15:45 horas, do dia 30 de maio de 2019, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 
nº 630, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, Serra Negra/SP, reu-
niram-se em Audiência Pública os seguintes Vereadores: Roberto Sebas-
tião de Almeida e Eduardo Aparecido Barbosa – Membros da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Serra 
Negra,  além dos vereadores Wagner da Silva Del Buono, José Aparecido 
Orlandi e Paulo L. Marchi Giannini, para análise, avaliação e discussão 
do projeto de lei nº 056/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei 
orçamentária do Município de Serra Negra, para o exercício de 2020 e dá 
outras providências – “LDO”, deixado registrado que os munícipes que 
compareceram a esta audiência pública assinaram a lista de presença, 
que fica fazendo parte integrante desta Ata. Iniciados os trabalhos, foi 
convidado o Sr. Antonio Roberto Siqueira Filho – Secretário Municipal de 
Planejamento e o Sr. Cássio Mendes Manzano – Contador da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, para que adentrassem no Plenário e realizas-
sem as explanações, bem como os esclarecimentos gerais sobre a elabo-
ração e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2020 do Município 
de Serra Negra, o que foi apresentado e explanado a todos os presen-
tes. Em seguida foi aberta a palavra aos vereadores presentes, ocasião 
em que foram apresentados esclarecimentos com relação ao projeto da 
LDO/2020, de modo que as dúvidas foram sanadas. Após, foi aberta a 

palavra aos munícipes presentes, que solicitaram informações e escla-
recimentos adicionais. Após serem apresentados todos os comentários, 
debates e esclarecimentos necessários, a presente Audiência Pública foi 
considerada como devidamente realizada, vez que cumprido o seu obje-
tivo principal. Em seguida, foi determinada a confecção de ata resumida 
desta Audiência Pública, sendo a mesma anexada aos autos do processo 
n.º 083/2019, da Câmara Municipal de Serra Negra. Nada mais havendo a 
ser tratado, agradeceu-se pela presença, bem como a colaboração de to-
dos indistintamente, declarando encerrada a presente Audiência Pública. 
Para constar eu, (a) vereador Roberto Sebastião de Almeida, Membro da 
Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Serra Ne-
gra, mandei lavrar esta ata, que após lida, conferida e achada conforme, 
vai devidamente assinada, ficando facultada a assinatura por todos os 
edis que compõem o Poder Legislativo Serrano. Nada mais. x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

Ver. ROBERTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. EDUARDO APARECIDO BARBOSA
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

Ver. JOSÉ APARECIDO ORLANDI
Vereador – Câmara Municipal de Serra Negra/SP
Ver. PAULO L. MARCHI GIANNINI
Vereador – Câmara Municipal de Serra Negra/SP


