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A Secretaria 
de Educação da 
Estância de Serra 
Negra está promo-
vendo atividades 

lúdicas que visam 
revitalizar o espa-
ço Pedagógico das 
escolas, onde os 
alunos de forma li-

vre ou dirigida pos-
sam desenvolver 
suas habilidades 
motoras, brincar e 
se socializar.

Educação promove atividades 
lúdicas para aprendizado de 

crianças em Serra Negra
No último dia 

10 de maio, o Gru-
po de Controle do 
Tabagismo, promo-
vido pela Secretaria 
de Saúde da Estân-
cia de Serra Negra, 
completou dois 
anos de existência.A 

idéia surgiu em 
março de 2017, 
quando a nutricio-
nista da rede mu-
nicipal Tayane de 
Britto Domeniconi, 
o psicólogo Antonio 
Augusto Lyra Junior, 
o médico Ricardo 

Takebe e o dentis-
ta Gustavo Bergo 
Guerra participaram 
de uma capacitação 
na Unicamp para 
darem início a um 
grupo de tratamen-
to ao tabagista no 
município

Grupo de controle do 
tabagismo completa 2 
anos em Serra Negra

Um impor-
tante passo para 
tentar resolver 
o problema das 
enchentes na Es-
tância de Serra 
Negra foi dado na 
última terça-feira, 
28. Engenheiros 
do Departamento 
de Águas e Ener-
gia Elétrica (DAEE) 
foram recepciona-
dos pelo Prefeito, 
Vice, secretários 
municipais e téc-
nicos do Executivo 
para discutir proje-
tos de combate às 
enchentes.

Administração Municipal segue mobilizada em 
resolver problema das enchentes em Serra Negra

Festival de Inverno de Serra 
Negra terá quase uma 

centena de manifestações 
por toda a cidade
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A Secretaria de Edu-
cação da Estância de Serra 
Negra está promovendo ati-
vidades lúdicas que visam re-
vitalizar o espaço Pedagógico 
das escolas, onde os alunos 

de forma livre ou dirigida pos-
sam desenvolver suas habili-
dades motoras, brincar e se 
socializar.

Na última sexta-feira, 
24, a E.M.E.B. Profa. Rosalba 

Perondini Salomão, no Bairro 
Alto das Palmeiras, realizou 
uma aula diferente para tra-
balhar a sequência numérica 
de 1 a 30, aprimorando as-
pectos como lateralidade, co-

ordenação motora, raciocínio 
lógico-matemático, figuras 
geométricas e cores. Foi re-
alizado um circuito, onde as 
equipes tiveram que passar 
por todas as etapas, no menor 
tempo. No término da brinca-
deira dirigida as crianças pu-
deram brincar e se divertir de 
forma livre e prazerosa.

Entre outros objeti-
vos implícitos, estão valores 
como trabalho em equipe, 
tempo de espera, respeito, 
interação, auto-estima, tudo 
com muita afetividade para 
atingir o mais importante: tor-
nar as crianças felizes.

As atividades no chão 
foram pintadas pelas profes-
soras, diretora e atendentes 
da Escola, juntamente com a 
coordenadora.

A E.M.E.B. Profa. Rosal-
ba Perondini Salomão foi a 
primeira escola onde o chão 
foi pintado com brincadeiras 
como amarelinhas, jogo da 
velha e jogos de coordenação 
motora em geral. Os espaços 
das demais escolas estão 
sendo escolhidos junto às de-
mais coordenadoras.

Educação promove atividades 
lúdicas para aprendizado de 

crianças em Serra Negra

A equipe da Secretaria 
Municipal de Educação partici-
pou nesta segunda-feira, 27, do 
programa de formação promo-
vido pela União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Edu-
cação (UNCME/SP), agendado 
e programado pela presidente 
do Conselho Municipal Adriana 
De Biasi Dorigatti. 

O encontro foi realiza-
do na escola municipal pro-
fissionalizante José Franco de 
Godoy, na Praça Lions, Cen-
tro.

A Profa. Dra. Angélica 

Curvelo Alves ministrou o 
encontro para membros dos 
conselhos ligados à Educa-
ção, além de diretores, coor-
denadores e supervisores da 
rede municipal. A Secretária 
Municipal de Educação tam-
bém esteve presente.

Foram abordados os 
temas: “Proposta para Cur-
rículo Municipal” (manhã) e 
“Como construir um Projeto 
Político-Pedagógico dentro do 
contexto da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC” 
(tarde).

Educação participa de programa 
de formação da UNCME/SP
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Foi lançado oficial-
mente na noite desta 
quinta-feira, 23 de maio, 
o Festival de Inverno de 
Serra Negra. 

O coquetel de apre-
sentação, na sede da 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, reuniu represen-
tantes do Executivo, Le-
gislativo, rede hoteleira, 
turismo, gastronomia, 
artistas, imprensa e popu-
lação em geral. A progra-
mação será diferenciada 
e promete esquentar as 
noites do tradicional frio 
serrano, com uma abran-
gência de atratividades 
jamais vista. Serão 52 dias 
de eventos, de 7 de junho 
a 28 de julho, em oito es-
paços.

Música, teatro, dan-
ça, compras, lazer e en-
tretenimento darão o tom 
do evento. A TV Bandei-
rantes de Campinas fará 
a cobertura completa do 
Festival de Inverno 2019. 

A emissora vai estar 
presente durante todos os 
dias com um estúdio mó-
vel na Praça João Zelante, 
transmitindo notícias em 
tempo real para mais de 8 
milhões de expectadores 
das regiões de Campinas, 
Jundiaí, Sorocaba, Piraci-
caba, Bragança Paulista, 
Mogi Guaçu e Araraquara, 
através da TV aberta.

O Secretário de Tu-
rismo e Desenvolvimento 
Econômico, que está à 
frente da organização, fez 
a apresentação das atra-
ções que estarão à dispo-
sição da população serra-
na e dos turistas.

A programação do 

Festival de Inverno 2019 
tem início com o show do 
musical ABBA In Concert 
no Centro de Convenções 
na primeira semana de 
junho, seguindo com Mil-
ton Guedes na segunda 
semana de junho e poste-
riormente engloba o feria-
do de Corpus Christi (de 
20 a 23/06). Haverá Festa 
Junina das escolas (27 a 
30/06) e Festival do Café 
(04 a 07/07).

O Festival de In-
verno 2019 priorizou as 
manifestações culturais 
de qualidade, de acordo 
com os períodos preconi-
zados no cronograma. Por 
exemplo, na semana da 
festa junina há apresen-
tações no estilo sertanejo 
raiz, forró e grupos popu-
lares.

Nos outros períodos 
foram priorizados estilos 
como rock clássicos, jazz, 
MPB, pop-rock, contem-
porânea, blues e world 
music, samba raiz e etc.

Outra prioridade é a 
apresentação de músicos 
locais e atrações princi-
pais que, apesar do baixo 
custo, agregam valor e fa-
zem parte da história da 
música nacional, como é 
o caso de Milton Guedes 
(um dos músicos mais 
requisitados do Brasil), 
Rodrigo Santos (ex-Barão 
Vermelho, Lobão, Blitz e 
etc.), Elton Meireles (Gru-
po Sensação), Titãs, entre 
outros.

Neste ano, o Festi-
val de Inverno vai con-
centrar as manifestações 
artísticas e culturais em 
oito espaços: Praça João 
Zelante; Centro de Con-

venções; Alto da Serra; 
Convívio Serrano; Fonte 
Santo Agostinho; Recanto 
Talismã; Cristo Redentor 
e Praça de Alimentação 
Sesqui.

O palco principal 
será na Praça João Zelan-
te, com Bandas e Grupos 
de Dança. As atrações pa-
gas serão no Centro de 
Convenções. Serão shows 
musicais e peças teatrais 
com produção externa.

Entre as principais 
atrações no Centro de 
Convenções estão ABBA 
Experience In Concert 
(07/06); Milton Guedes 
(14/06); A Bela e a Fera 
Musical (21/06); Classic 
Queen (05/07); Diego 
Jimenez - Tributo a Ju-
lio Iglesias (06/07), Titãs 
Acústico (12/07) entre ou-
tras.

A Praça João Zelan-
te receberá, por exemplo, 
Elton Meireles – Grupo 
Sensação (21/06), Tears 
For Fears Cover (13/07), 
Medusa Trio & Willie de 
Oliveira - Ex- Rádio Táxi 
(20/07), Rodrigo Santos - 
21/07 - Ex- Barão Verme-
lho, Lobão, Call The Poli-
ce, U2 Cover (26/07) entre 
outras atrações.

 “Pensamos numa 
programação que tem a 
ver com inverno, que re-
presenta nossa cidade, de 
montanha e com vistas 
deslumbrantes, integran-
do munícipes, turistas e 
artistas nesse belo cená-
rio”, declarou o Secretá-
rio de Turismo.

Rodrigo Salomon, 
diretor de conteúdo do 
Grupo Bandeirantes de 
Campinas, afirmou que a 

expectativa da emissora 
é grande pela chegada do 
festival. “A atração é a ci-
dade de Serra Negra, que 
tem um povo ordeiro, ma-
ravilhoso, que vai poder 
trocar informação e con-
teúdo. Tenho certeza que 
é uma parceria de muito 
sucesso que vai envolver 
a exploração de todo esse 
potencial, numa cidade 
histórica, referência e 
que certamente vai resga-
tar muito de sua essência. 
São atrações muito ricas e 
que vamos poder mostrar 
na tela da Band”.

“ I m p r e s s i o n a n t e 
essa programação, com 
um festival repleto, par-
ceria com a Band, o que 
é excelente e vai divulgar 
nossa cidade. A cidade 
está receptiva, prepara-
da para o inverno, e es-
peramos que traga muita 
gente para os hotéis, mo-
vimente o turismo. Que-
ro parabenizar todos os 
funcionários do Turismo 
pela programação”, disse 
o Prefeito.

“A região de Campi-
nas tem o mesmo PIB do 
Chile, e é de suma impor-
tância ter a Bandeirantes 
conosco, para divulgar 
essa programação espe-
tacular e trazer turistas 
para cá. Esperamos que 
nossos munícipes tam-
bém venham prestigiar. 
Teremos eventos para to-
dos os gostos e idades. 
Que as pessoas possam 
explorar esse potencial 
turístico e usufruir de 
nossa paisagem, rede ho-
teleira, gastronômica e 
comercial”, completou o 
Vice-Prefeito.

Festival de Inverno de Serra 
Negra terá quase uma centena de 
manifestações por toda a cidade
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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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No último dia 10 de 
maio, o Grupo de Controle 
do Tabagismo, promovido 
pela Secretaria de Saúde 
da Estância de Serra Ne-
gra, completou dois anos 
de existência.A idéia surgiu 
em março de 2017, quando 
a nutricionista da rede mu-
nicipal Tayane de Britto Do-
meniconi, o psicólogo An-
tonio Augusto Lyra Junior, 
o médico Ricardo Takebe 
e o dentista Gustavo Ber-
go Guerra participaram de 
uma capacitação na Uni-
camp para darem início a 
um grupo de tratamento ao 
tabagista no município

O trabalho inclusive 
foi um dos temas da apre-
sentação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde no Congresso 
do Conselho dos Secretários 
Municipais do Estado de São 
Paulo (COSEMS/SP).

O fluxo de atendimen-
to ocorre sem necessidade 
de agendamento e sim de 
procura espontânea ou atra-
vés de encaminhamentos. 
O fumante participa de um 
grupo aberto, motivacional 
e dinâmico, com periodici-

dade semanal, por no míni-
mo quatro encontros, que 
têm a finalidade de informar 
e esclarecer sobre a depen-
dência à nicotina e motivar 
para a cessação do tabagis-
mo.

O grupo é conduzido 
por dois profissionais (um 
psicólogo e uma nutricionis-
ta), que foram capacitados 
previamente para conduzir 
o tratamento. Após as qua-
tro sessões iniciais, se o 
paciente já sentir-se prepa-
rado para parar de fumar, e 
se assim desejar, poderá so-
licitar para realizar a triagem 
não-médica, onde serão co-
lhidos os dados pessoais do 
tabagista, sua história tabá-
gica, além de avaliado qual 
o grau de dependência do 
fumante (baixo, moderado 
ou alto).

Após a triagem não-
-médica, o paciente é en-
caminhado para a consulta 
médica, no qual será avalia-
do quanto à possibilidade 
de dar início ao tratamento 
medicamentoso (medica-
ção oral e adesivos).

“O paciente, ainda 

permanece no grupo sema-
nalmente, no qual é acom-
panhado durante todo o 
processo de cessação do 
tabagismo, trabalhando as 
estratégias, os sinais de abs-
tinência, as pressões fami-
liares e sociais, o acompa-
nhamento medicamentoso 
e os motivos para continuar 
sem fumar. Ao término do 
tratamento medicamento-
so, o paciente é orientado a 
retornar ao grupo a cada 30 
dias por até um ano, como 
estratégia para prevenção 
de recaída e como mode-
lo motivacional aos demais 
participantes do grupo”, 
comenta Tayane. Todo tra-
tamento farmacológico é 
fornecido gratuitamente 
pelo SUS (medicação oral 
e adesivos), desde que não 
haja contra-indicações mé-
dica ao uso (avaliadas pelo 
médico Ricardo Takebe) e 
a dispensação dos medica-
mentos fica vinculada à par-
ticipação semanal do usuá-
rio ao grupo. O tratamento 
completo tem duração de 
cerca de quatro meses.

O grupo se reúne to-

das as quartas-feiras, das 
10h30 às 11h30, na sala de 
reunião na sede do Setor de 
Transportes (localizado na 
Praça Lions Internacional, 
s/n). Atualmente, o atendi-
mento ocorre em uma mé-
dia de 8 a 9 participantes 
por grupo. O logotipo do 
grupo foi criado por um ex-
-participante do grupo.

“Em 2017, após o tér-
mino de nossa capacitação 
prática e teórica junto a Uni-
camp e em parceria com o 
CRATOD (Centro de Refe-
rência de Álcool e Outras 
Drogas), e posterior aprova-
ção junto ao Ministério da 
Saúde, ocorreu a implanta-
ção do Programa Municipal 
de Controle do Tabagismo 
“Deixando de fumar sem 
mistérios” no município de 
Serra Negra- SP, que poste-
riormente deu origem ao 
Grupo “Respire Fundo””, diz 
a nutricionista.

Ultimamente o grupo 
tem contado também com 
a presença de umas das 
farmacêuticas da rede mu-
nicipal, Carolina Noronha, 
que auxilia com a dispensa-
ção dos adesivos e de uma 
agente comunitária de saú-
de (nem sempre é a mes-
ma pessoa) para coleta das 
assinaturas dos pacientes 
na ficha de frequência e de-
mais dados (data de nasci-
mento e doenças de base).

“Normalmente, após 
finalização do tratamento 
farmacológico, nós sugeri-
mos ao paciente que procu-
re manter uma frequência 
no grupo de ao menos uma 
vez por mês, por um ano, 
para servir como manuten-
ção de recaída ao próprio 
e também de estímulo aos 
novos participantes, mas na 
prática, isso nem sempre 
ocorre, e por vezes, perde-
mos o contato com o pacien-
te”, finaliza Tayane.

Grupo de controle do tabagismo 
completa 2 anos em Serra Negra
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Um importante passo 
para tentar resolver o pro-
blema das enchentes na 
Estância de Serra Negra foi 
dado na última terça-feira, 
28. Engenheiros do Depar-
tamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) foram re-
cepcionados pelo Prefeito, 
Vice, secretários munici-
pais e técnicos do Execu-
tivo para discutir projetos 
de combate às enchentes. 
O problema é crônico há 
mais de 30 anos e desde 
2017, quando assumiu a Ad-
ministração, o Prefeito tem 
tentado junto ao governo 
do estado a obtenção de 
recursos e procurado regu-
lamentar a aprovação de 
novos loteamentos. Até en-
tão, nenhuma reunião entre 
o Executivo local e o órgão 
gestor dos recursos hídricos 
do estado havia acontecido.

Foi apresentado aos 
representantes do DAEE, 
Silvio Luiz Giudice (gerente 
de engenharia), José Au-

gusto Rocha Mendes (en-
genheiro) e Jonathan Bru-
no Moreira (engenheiro) 
um projeto desenvolvido 
pela Secretaria de Obras 
do município, a pedido do 
Prefeito, em fevereiro de 
2017, um mês após assumir 
o governo municipal, solici-
tando ao governo estadual 
a liberação de recursos fi-
nanceiros e maquinários 
para a realização de servi-
ços de desassoreamento 
de rios e córregos, além 
da liberação de recursos 
financeiros para a execu-
ção de reservatórios de 
detenção de águas pluviais 
(“piscinões”) e um apoio 
nos estudos das bacias hi-
drográficas. Os recursos 
somam R$ 1.793.784,30, 
valor do qual o município 
não dispõe. Na visita do 
atual governador a Bragan-
ça Paulista, no último dia 
7 de março, o prefeito e 
os secretários entregaram 
um novo ofício reiterando 

apoio do governo estadual 
na aprovação e financia-
mento dos projetos.

Os engenheiros, por 
sua vez, também apresen-
taram exemplos de pro-
jetos desenvolvidos pelo 
DAEE e passaram algumas 
sugestões iniciais.

PROJETO
De acordo com o 

gerente de engenharia do 
DAEE, o órgão fará inicial-
mente estudos comple-
mentares ao da Prefeitura 
para chegar a uma conclu-
são das obras ideais para 
resolver as enchentes no 
município.

“Depois do histórico 
descrito dos últimos anos 
nossa proposta é atuali-
zar o estudo da Prefeitura 
e num primeiro momento 
traçar um plano de ação, 
priorizar as obras e tentar 
a curto prazo trazer uma 
solução, em médio prazo 
alguma intervenção física 

e, a longo prazo contratar 
um Plano Diretor de drena-
gem para estudar o ribeirão 
de Serra Negra como um 
todo. A intervenção ideal 
em termos de obra hidráu-
lica seria melhorar o esco-
amento do próprio canal. 
Piscinão é quando não tem 
espaço para o escoamento 
do canal, pois tem um cus-
to maior de manutenção. 
Num primeiro momento 
estudamos as bacias e os 
rios sem priorizar o pisci-
não. A prefeitura já tinha 
esse estudo e a principio 
é plausível e pode ser que 
cheguemos a mesma con-
clusão e possamos adotar, 
não necessariamente nos 
mesmos locais, as bacias 
de retenção”, avaliou

Após a reunião, os 
integrantes do DAEE foram 
acompanhados por enge-
nheiros do Executivo Muni-
cipal percorreram trechos 
dos cursos da água e nas-
centes do centro urbano.

“Vamos voltar dentro 
de uma ou duas semanas 
para fazer um levantamen-
to com mais equidade e 
apresentar as primeiras 
idéias”, finalizou Silvio Luiz.

CÂMARA
A Prefeitura aguar-

da a aprovação dos vere-
adores ao projeto de lei 
42/2018, que traz alterações 
aos requisitos para a apro-
vação de projetos de parce-
lamento de solo, desmem-
bramento, reparcelamento 
de lotes, esgoto sanitário, 
cálculo de vazão de bacia 
hidrográfica e construção 
de bacia de contenção en-
tre outros itens, o que seria 
um complemento impor-
tante para o combate às 
enchentes.

Administração Municipal segue 
mobilizada em resolver problema 

das enchentes em Serra Negra
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ATENÇÃO: USUÁRIOS DO BPC PRECISAM SE REGISTRAR NO CADÚNICO 

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), comunica aos usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
sobre a necessidade de inclusão no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. Segundo o Ministério da Cidadania, até fevereiro deste ano mais de 1,1 milhão 
de brasileiros que recebem o benefício ainda não haviam sido registradas. O registro é 
obrigatório e, quem ainda não o fez, pode ter o benefício suspenso. 

O Ministério da Cidadania publicou uma portaria com novos prazos para registro. O cronograma 
estabelece 12 lotes para suspensão do benefício, divididos de acordo com a data de nascimento 
do beneficiário, conforme a lista abaixo: 

ANEXO 

CRONOGRAMA DE ESCALONAMENTO 

Lote 
Mês de 
aniversário do 
beneficiário 

Mês da emissão 
da notificação 

Competência 
inicial do bloqueio 

Período de 
bloqueio 

Competência inicial 
da Suspensão 

1º Janeiro Abril/2019 Maio/2019 01/06/2019 a 
30/06/2019 Julho/2019 

2º Fevereiro Maio/2019 Junho/2019 01/07/2019 a 
30/07/2019 Agosto/2019 

3º Março Junho/2019 Julho/2019 01/08/2019 a 
30/08/2019 Setembro/2019 

4º Abril Julho/2019 Agosto/2019 01/09/2019 a 
30/09/2019 Outubro/2019 

5º Maio Agosto/2019 Setembro/2019 01/10/2019 a 
30/10/2019 Novembro/2019 

6º Junho Setembro/2019 Outubro/2019 01/11/2019 a 
30/11/2019 Dezembro/2019 

7º Julho Outubro/2019 Novembro/2019 01/12/2019 a 
30/12/2019 Janeiro/2020 

8º Agosto Novembro/2019 Dezembro/2019 01/01/2020 a 
30/01/2020 Fevereiro/2020 

9º Setembro Dezembro/2019 Janeiro/2020 01/02/2020 a 
01/03/2020 Março/2020 

10º Outubro Janeiro/2020 Fevereiro/2020 01/03/2020 a 
30/03/2020 Abril/2020 

11º Novembro Fevereiro/2020 Março/2020 01/04/2020 a 
30/04/2020 Maio/2020 

12º Dezembro Março/2020 Abril/2020 01/05/2020 a 
30/05/2020 Junho/2020 

 

Para se inscrever, os beneficiários do BPC devem procurar um Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) ou a Secretaria de Assistência Social do município com documentos 
como CPF, identidade e comprovante de residência. A inscrição também pode ser feita pelo 
responsável familiar, desde que leve os documentos de todas as pessoas da família. 
Agendamentos por telefone não são realizados devido à necessidade de correta orientação 
sobre a documentação que a pessoa deve trazer no dia atendimento. O CRAS está localizado à 
Rua Santo Antônio - 02, Bairro das Palmeiras. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. 

Mais informações: (19) 3892-4790. 
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 02 – TEL: 3892-4790. 
 
 
Relação de Beneficiários do BPC/LOAS para Inclusão no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
 
ESPECIE_BENEFICIO NOME_BENEFICIARIO 
BPC_Pessoa_com_deficiencia ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA            
BPC_Pessoa_com_deficiencia ADILSON ROGERIO BATISTA                  
BPC_Pessoa_com_deficiencia ADRIANA PELUCIO DO CARMO                 
BPC_Pessoa_com_deficiencia ADRIANO ALEXANDRE DO CARMO               
BPC_Pessoa_com_deficiencia ADRIANO FERNANDO RAMOS                   
BPC_Idoso ALBERTO CERDAN DUQUE                     
BPC_Idoso ALCIDES APARECIDO DE OLIVEIRA            
BPC_Pessoa_com_deficiencia ALIDA VERA TARDI FRANCA DA SILVA         
BPC_Pessoa_com_deficiencia ANA CAROLINE DE JESUS FERNANDES          
BPC_Idoso ANA DA SILVA AFONSO                      
BPC_Pessoa_com_deficiencia ANGELO FARINASSI INVENCIONI              
BPC_Idoso ANTONIA TORRALVO CARRASCO                
BPC_Idoso ANTONIO VEIGA COPERTINO                  
BPC_Pessoa_com_deficiencia APARECIDO BENEDITO TONHOLI ARGENTINI     
BPC_Idoso BENEDICTO ALVES LUIZ                     
BPC_Idoso BENEDICTO GONCALVES                      
BPC_Idoso BENEDITA APARECIDA SIMONI                
BPC_Idoso BENEDITA GOMES DA SILVA                  
BPC_Idoso BENEDITO FRANCISCO DE PAULA              
BPC_Idoso BENEDITO MOACIR DE ALMEIDA RAMALHO       
BPC_Idoso BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO     
BPC_Idoso BENEDITO RODRIGUES VIEIRA                
BPC_Pessoa_com_deficiencia CARLA FAIS DEMATTE                       
BPC_Idoso CARLOS DIAS                              
BPC_Pessoa_com_deficiencia CARLOS ENRIQUE DE PAULA COSTA            
BPC_Idoso CAROLINA LUZIA GOLIAS PIRES              
BPC_Pessoa_com_deficiencia CLARICE GOMES DE ANDRADE FELICIANO       
BPC_Pessoa_com_deficiencia CLAUDINO FERRARESSO NUNCIARONI           
BPC_Pessoa_com_deficiencia CLEUSA NAZARE JUSTINO DE SOUSA           
BPC_Pessoa_com_deficiencia CONCEICAO DA SILVA SENE                  
BPC_Idoso DAILVA ANTUNES JORGE                     
BPC_Idoso DANIEL DE ANDRADE MUCHACHITO             
BPC_Pessoa_com_deficiencia DIANA DE SOUZA BENTO                     
BPC_Idoso DORVALINA RODRIGUES DA SILVA MORAIS      
BPC_Idoso EDSON VALE CANTANHEDE                    
BPC_Pessoa_com_deficiencia ELISABETE FORMAGIO DE GODOI ALMEIDA      
BPC_Pessoa_com_deficiencia FATIMA APARECIDA TAGLIASACHI LEME        
BPC_Pessoa_com_deficiencia FELIPE LIMA MORATTO                      
BPC_Pessoa_com_deficiencia FERNANDA APARECIDA PEREIRA               
BPC_Pessoa_com_deficiencia FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS            

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 02 – TEL: 3892-4790. 
 
 
BPC_Pessoa_com_deficiencia GABRIEL FIORDOMO DE ALBUQUERQUE CABRAL   
BPC_Idoso GERALDO SILVERIO DUTRA                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia GISELE APARECIDA DO CARMO DA SILVA       
BPC_Pessoa_com_deficiencia HELIO APARECIDO PADAVINI                 
BPC_Pessoa_com_deficiencia IRINEU GOMES DE MORAES                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia IVANILDO DOS SANTOS                      
BPC_Idoso IVONE MARIA SILVA DOS SANTOS             
BPC_Pessoa_com_deficiencia JERONIMO HENRIQUE DE MORAES              
BPC_Pessoa_com_deficiencia JOSE CARLOS FERRARESSO                   
BPC_Idoso JOSE CARLOS LEME                         
BPC_Idoso JOSE CAROLINO DA SILVA                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia JOSE DONIZETE DOMINGUES DE SOUZA         
BPC_Pessoa_com_deficiencia JOSE OSWALDO RAMALHO                     
BPC_Idoso JOSE PEDRO                               
BPC_Idoso JOSE RAIMUNDO DA SILVA                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia JOSE RODRIGUES FERREIRA                  
BPC_Pessoa_com_deficiencia JOSEFA UBIRAGILDA ARAUJO DOS SANTOS      
BPC_Pessoa_com_deficiencia KAMILY FRANCA DE SOUZA                   
BPC_Idoso LEONOR DE SOUZA SANTOS                   
BPC_Idoso LOICI MARIA DA ROCHA FULGENCIO           
BPC_Pessoa_com_deficiencia LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS             
BPC_Pessoa_com_deficiencia LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA             
BPC_Idoso LUIZ FERNANDO GALLEGO GIMENES            
BPC_Idoso LUIZ MATIAS PEREIRA                      
BPC_Idoso LURDES LEARDINI CAVALARE                 
BPC_Pessoa_com_deficiencia LUZIA AMANCIO DE LIMA                    
BPC_Idoso LUZIA TEREZA ALEXANDRE PINHEIRO          
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARCIO APARECIDO LOPES                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARCIO BENEDITO MACEDO FURTUOSO          
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARCOS ANTONIO POLEMKA ADAO              
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARCOS APARECIDO RAMALHO                 
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARCOS ROBERTO COELHO LIMA               
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARIA APARECIDA BATISTA                  
BPC_Idoso MARIA DE LOURDES BRAGATO DE GODOY        
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA           
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARIA EDUARDA DOS SANTOS                 
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARIA GORETE DE SOUSA                    
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARIA LUCIA FERNANDES COELHO             
BPC_Idoso MARIA MADALENA FROES MIAN                
BPC_Idoso MARIA NEIDE DOS SANTOS DORTA             
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARIA SILVANA DE SOUZA                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia MARTA JULIANA PADAVINI ROQUE             
BPC_Idoso MIZUE YAMASHITA                          
BPC_Pessoa_com_deficiencia NICOLAS ADRIAN MARINHO                   

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 02 – TEL: 3892-4790. 
 
 
BPC_Idoso OLIVIA DE VASCONCELLOS BROLEZI           
BPC_Idoso ORLANDA GOMES DE MORAES                  
BPC_Idoso OSVALDO MATEUS DE OLIVEIRA               
BPC_Pessoa_com_deficiencia RAFAELA MARIA RIZZI NUNES                
BPC_Pessoa_com_deficiencia ROBERTO APARECIDO LEME                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia RODRIGO RAMALHO                          
BPC_Idoso ROMEU ALEXANDRE CARDOSO                  
BPC_Pessoa_com_deficiencia ROSA APARECIDA CASSELI DA SILVA          
BPC_Pessoa_com_deficiencia ROSANA NUNCIARONE LEME                   
BPC_Pessoa_com_deficiencia ROSANGELA CRISTINA DE MORAES             
BPC_Pessoa_com_deficiencia SIDINEI XAVIER RUBIM                     
BPC_Pessoa_com_deficiencia SIDNEY APARECIDO DE GODOY                
BPC_Pessoa_com_deficiencia SILVANA MOURA                            
BPC_Pessoa_com_deficiencia SILVIO COLETO POLENKA                    
BPC_Pessoa_com_deficiencia SILVIO CORREIA FILHO                     
BPC_Pessoa_com_deficiencia SUELI DIOGO VALLIM                       
BPC_Idoso TADAAKI OJIMA                            
BPC_Pessoa_com_deficiencia TALITA CRISTINA APARECIDA LEME           
BPC_Pessoa_com_deficiencia VANDA DE FATIMA NAZARE GALVAO            
BPC_Idoso VICENTE MAXIMIANO PEREIRA                
BPC_Pessoa_com_deficiencia VICTORIA GABRIELY APARECIDA F DE CAMPOS  
BPC_Pessoa_com_deficiencia VINICIUS APARECIDO JAQUETA RAMALHO       
BPC_Pessoa_com_deficiencia VINICIUS DE OLIVEIRA BATISTA             
BPC_Pessoa_com_deficiencia ZULMIRO AMERICO DOS SANTOS               
 

Na última sexta-feira, 
24 de maio, a nossa trupe da 
saúde finalizou suas ações 
com chave de ouro, após uma 
semana intensa de muitas es-
colas e apresentações teatrais 
de alerta às drogas. Na oca-
sião, os alunos matriculados 
na E.M.E.I. “Durval de Paula 
Chagas”, durante o período 
matutino e vespertino, foram 
contemplados com a apre-
sentação de um teatro lúcido 
especialmente desenvolvido 
para alertar as crianças quanto 
ao Risco das Drogas.

A equipe comandada 
pelo psicólogo Antonio Au-
gusto Lyra Júnior, era formada 
pelo técnico de enfermagem 
Carlos Eduardo Reis e pelas 
agentes comunitárias de saú-
de Meire Uliana e Thalita Cris-
tina B. Poletto, fizeram muito 
sucesso entre as crianças, e 
“teve por objetivo captar a 
atenção das crianças para o 

que é bom e saudável, que as 
crianças devem e não devem 
fazer, segundo palavras do psi-
cólogo Lyra.

A ação foi mais uma 
do Programa Saúde na Escola, 
em parceria com as secreta-
rias municipais de saúde e de 
educação. Ao todo, 13 escolas 
receberam a trupe durante a 
semana.

“Valeu mesmo. Quero 
deixar registrado aqui minha 
gratidão a todos da equipe, 
que sem medir esforços se 
empenharam para trazer as 
crianças esse alerta de não às 
drogas. Depois de 13 escolas e 
mais de 40 classes, é bom ter a 
sensação de Dever cumprido. 
Valeu pessoal”, afirmou o psi-
cólogo e também responsável 
pela criação da peça teatral e 
posterior execução junto aos 
demais membros da equipe 
de saúde, Antonio Augusto 
Lyra Júnior.  

“Trupe da Saúde” encerra 
com chave de ouro a semana 
de alerta às drogas junto às 

escolas municipais
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

A Administração Muni-
cipal recebeu mais dois ve-
ículos do financiamento de 
R$ 3,6 milhões obtido junto 
ao programa Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sanea-
mento (Finisa) da Caixa Eco-
nômica Federal para a reno-
vação da frota da Prefeitura 

da Estância de Serra Negra 
com autorização da Câmara 
Municipal por meio da lei n° 
4.115 de 13 de dezembro de 
2018.

Na quinta-feira, 17 de 
maio, o Prefeito esteve com 
o Secretário Municipal de 
Serviços na Garagem Munici-

pal para receber um veículo 
Chevrolet/Spin branca e uma 
retroescavadeira 3CX.

O carro será destinado 
à Secretaria de Saúde para o 
transporte de pacientes e a 
retroescavadeira para a zela-
doria e serviços em geral da 
cidade.

“Aos poucos vamos 
recebendo esses veículos de 
suma importância para a Pre-
feitura atender à população 
com dignidade e deixar a ci-
dade bem cuidada. Em breve 
teremos a frota da Prefeitura 
totalmente renovada”, afir-
mou o Prefeito.

Prefeitura recebe veículos de 
financiamento à infraestrutura

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 105/2019. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
PARCELADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEN-
TE FAIXA III - DER/SP. DATA: 14/06/2019 – 10H00M.PREGÃO PRE-
SENCIAL N. 106/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAS 
PARA OFICINA DE TEAR. DATA: 14/06/2019 – 14H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 107/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS DE PAPELARIA PARA OFICINA DE ARTETERAPIA. DATA: 
17/06/2019 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 108/2019. OB-
JETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
OFICINAS NO CREAS. DATA: 17/06/2019 – 14H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 109/2019. OBJETO: FORNECIMENTO DE GENE-
ROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. DATA: 18/06/2019 – 10H00M. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 110/2019. OBJETO: FORNECIMENTO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS. DATA: 18/06/2019 
– 14H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no 
balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, 
em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado 
trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) 
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site 
www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra 
Negra, 31 de Maio de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DA DATA DE ABERTURA. 
PREGÃO PRESENCIAL 104/2019. REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE CAMINHÕES COM 
CARROCERIA, ATRAVÉS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA FINISA. A 
Prefeitura Municipal de Serra Negra torna publico para conheci-

mento dos interessados a alteração de data de abertura do pro-
cesso licitatório acima, do dia 12/06/2019 às 14 horas para o dia 
13/06/2019 às 14 horas, pelo motivo da alteração da capacidade 
de carga que passa a ser de no mínimo 1.350kg. (Nada mais.). 
Serra Negra, 31 de Maio de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRA-
RESSO. PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DA DATA DE ABERTURA. 
PREGÃO PRESENCIAL 092/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE COBERTURAS DE TAN-
QUES DE AREIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra torna publico para conhecimento dos inte-
ressados a alteração de data de abertura do processo licitatório 
acima, do dia 03/06/2019 às 14 horas para o dia 13/06/2019 às 
10 horas, pelo motivo da exclusão do item 03 do edital. (Nada 
mais.). Serra Negra, 31 de Maio de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO CHAMAMENTO PUBLICO - DE EDITAL DE CREDENCIA-
MENTO N° 006/2019 – SE ENCONTRA ABERTO EDITAL PARA 
CHAMANETO DE INTERESSADOS EM FIRMAR CONTRATO DE 
PARCERIA OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE NA ENTRADA DA CIDADE CRU-
ZAMENTO DA AVENIDA JUCA RPETO COM A AVENIDA BERNAR-
DINO DE CAMPOS, ARIOVALDO VIANA E CAPITÃO JOSÉ BRIS-
CHINI – ROTATÓRIA ROTARY CLUB. 
PERIODO DE INSCRIÇÃO DE 03/06/2019 ATÉ 14/06/2019.
ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 17/06/2019.

AVISO CHAMAMENTO PUBLICO - DE EDITAL DE CREDENCIA-
MENTO N° 007/2019 – SE ENCONTRA ABERTO EDITAL PARA 
CHAMANETO DE INTERESSADOS EM FIRMAR CONTRATO DE 
PARCERIA OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE AREA VERDE PRAÇA GILBERTO SILVA AMA-
DEU, LOCALIZADA ENTRE A RUA JOANA FRANCO DA SILVEIRA 
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– LOTEAMENTO REFUGIO DA SERRA, RUA ALVARO MENDES DE 
TOLEDO – LOTEAMENTO BOSQUE DOS ARAPONGAS E RODO-
VIA ESTADUAL SP 360. 
PERIODO DE INSCRIÇÃO DE 03/06/2019 ATÉ 14/06/2019.
ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 17/06/2019.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
067/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. Torna 
se publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 27/05/2019 – GIULIA-
NA 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 pratica-
dos pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO 
o pregão em tela ao licitante: SERRALHERIA MENEGATTI LTDA. 
ITENS: 01, 02, 03, 04. VALOR TOTAL: R$ 2.422,20. Serra Negra, 30 
de Maio de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
066/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA 
TRANSPORTE SANITARIO. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Mu-
nicipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. 
Pregoeira e pela equipe de apoio e ADJUDICO/HOMOLOGO o 
pregão em tela ao licitante: SMART COMERCIO DE VEICULOS 
LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 167.344,00. Serra Negra, 31 
de Maio de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
087/2019 - OBJETO: FORNECIMENTO DE LUMINARIAS HERME-
TICAS BLINDADAS E VENTILADORES DE PAREDE PARA ATEN-
DER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Torna se publico e para conhe-
cimento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 30/05/2019 – GIULIANA MITTESTAINER VI-
CENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal 
n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Prego-
eira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela 
aos licitantes: MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. ITEM: 02. 
VALOR TOTAL: R$ 7.044,40. INTERA COMERCIAL LTDA. ITEM: 
01. VALOR TOTAL: R$ 4.785,95. Serra Negra, 31 de Maio de 2019. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
088/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA. Torna 
se publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 30/05/2019 – GIULIA-
NA 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 pratica-
dos pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o 
pregão em tela aos licitantes: SERRALHERIA MENEGATTI LTDA. 
ITENS: 02, 04. VALOR TOTAL: R$ 385,00. FURLANI & FURLANI 
LTDA ME. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 600,00. ITEM FRACASSA-
DO: 03. Serra Negra, 31 de Maio de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
089/2019 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE PAISAGIS-
MO, JARDINAGEM, PODA E LIMPEZA DE PEQUENAS ARVORES, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE 
OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS. Torna se publico e para 
conhecimento dos interessados que o Pregão acima menciona-
do foi ADJUDICADO em 31/05/2019 – 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. Prego-
eira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao 
licitante: MARIA NATALINA MARINHO ME . ITEM: 01. VALOR TO-
TAL: R$ 70.400,00. Serra Negra, 31 de Maio de 2019. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
090/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE BONÉS EM TACTEL COM 
REGULADOR E BORDADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MU-
NICIPAIS. Torna se publico e para conhecimento dos interes-
sados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 
31/05/2019 – 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: EVANDRO FARINE 
ZELIOLI ME . ITEM: 01. 
VALOR TOTAL: R$ 13.940,00. Serra Negra, 30 de Maio de 2019. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 076/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARCELA FABIANA VERAGUAS SANCHEZ.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E TRÊS NOBREAKS.
VALOR TOTAL: R$ 4.280,00.
DATA: 24/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 076/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO NOGUEIRA BARROS ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E TRÊS NOBREAKS.
VALOR TOTAL: R$ 2.880,00.
DATA: 24/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE INFARESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CALÇADAS NAS RUAS MAR-
GARIDAS, SAVERIO GARGARO E ORQUIDEAS, AMBAS NO BAIR-
RO JARDIM DO SALTO.
VALOR TOTAL: R$ 230.405,65.
DATA: 10/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS 
RUAS DR. RENATO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA E CAR-
LOS UNGARATO, AMBAS NO LOTEAMENTO PLACIDOLÂNCIA.
VALOR TOTAL: R$ 279.476,20.
DATA: 24/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 018/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
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CONTRATADA: TEKTRANS DO BRASIL LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PROFISSIONAL ESPE-
CIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA ANALISE DOCUMENTAL DA POLICIA MUNICIPAL DE SER-
RA NEGRA, INCLUINDO EMISSÃO DE RELATORIO E TREINA-
MENTO DE SERVIDOR.
VALOR TOTAL: R$ 13.000,00.
DATA: 24/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 081/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: GIVANILSON ROB DA SILVA SOUZA ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANU-
TENÇÃO DE MOTOR DE CAMINHÃO.
VALOR TOTAL: R$ 23.124,12.
DATA: 27/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EX-
PROTAÇÃO LTDA EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PÁ CAR-
REGADEIRA CATTERPILAR 924H, ANO 2009.
VALOR TOTAL: R$ 4.381,14.
DATA: 28/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES 
LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PÁ CAR-
REGADEIRA CATTERPILAR 924H, ANO 2009.
VALOR TOTAL: R$ 4.246,88.
DATA: 28/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 084/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VAREJÃO PIONEIRO SERRA NEGRA LTDA ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
A MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 12.210,00.
DATA: 29/05/2019.

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

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CELIA DE FATIMA BUENO DA SILVA DE MORAES.
OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMI-
TEX).
Fica acrescida a quantidade de até 400 marmitex

PRAZO: 60 DIAS
VALOR: R$ 5.400,00.
DATA: 08/05/2019.

RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N° 150/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 22/2019. RA-
TIFICO o ato da Senhora Secretaria de Governo, que dispensou 
a licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso IV da Lei de 
Licitação n° 8.666/93 e artigo 37, Inciso IX da Constituição Fe-
deral, a favor da Poli Clinica Serra Negra Serviços Médicos S/S, 
para prestação de serviços de Segurança e Medicina do Traba-
lho, por médico especializado, uma vez que não houve inscritos 
nos dois últimos concursos públicos realizados. Serra Negra, 28 
de maio de 2019. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito Municipal. 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N° 150/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 22/2019. 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA. CONTRATADA – Poli Clinica 
Serra Negra Serviços Médicos S/S. Objeto: Prestação de serviços 
de Segurança e Medicina do Trabalho, por médico especializa-
do, uma vez que não houve inscritos nos dois últimos concursos 
públicos realizados. Valor mensal: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
Prazo de execução: 180 dias. BASE LEGAL: artigo 24, Inciso IV da 
Lei de Licitação n° 8.666/93 e artigo 37, inciso IX da Constituição 
Federal. Serra Negra, 28 de maio de 2019. Sidney Antonio Ferra-
resso. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO - 178
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2019
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DAIANI FIORINI FERNANDES.
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE credenciamento e a se-
leção de interessados em apresentar propostas de atividades/
oficinas para o Município da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, dentro das respectivas programações culturais, socioe-
ducativas, capacitações profissionais e sociolaborais. (BALLET 
CLASSICO – EDUCAÇÃO E CULTURA).
VALOR TOTAL: R$ 4.160,00.
DATA: 29/05/2019

EXTRATO DE CONTRATO - 178
CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO N. 001/2019
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DAIANI FIORINI FERNANDES.
OBJETO – CHAMAMENTO PÚBLICO DE credenciamento e a se-
leção de interessados em apresentar propostas de atividades/
oficinas para o Município da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, dentro das respectivas programações culturais, socioe-
ducativas, capacitações profissionais e sociolaborais. (DANÇA 
CIRCULAR – ASSISTENCIA SOCIAL).
VALOR TOTAL: R$ 3.060,00.
DATA: 29/05/2019

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARCIAL/AMIGAVEL. 
CONCORRÊNCIA N° 001/2018. CONTRATANTE – PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. 
CONTRATADA – MELISSA CAROLINA BALDASSO 41845769821. 
OBJETO – CONCESSÃO DE IMÓVEL A TITULO PRECÁRIO PER-
TENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (EXPLORAÇÃO DOS BOX 
n° 02, 03 e 04 na Praça de Alimentação da Praça Sesquicentená-
rio). Pelo presente instrumento, fica rescindido amigavelmente 
o Contrato 320/2018, cujo objeto versa sobre a concessão a titulo 
precário de imóvel pertencente ao patrimônio público, localiza-
do no Parque Santa Lídia, mediante remuneração mensal para 
exploração de atividades de lanchonete e restaurante.
DATA: 28/05/2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA SEXTA 

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

Aos vinte dias do mês 
de maio, do ano de dois mil e 
dezenove, com início às 
19h35min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, e secreta-
riando os trabalhos o verea-
dor José Aparecido Orlandi – 
1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 16ª Sessão Ordi-
nária, da 03ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em seguida convidou a to-
dos, para juntos, rezarem o 
Pai-Nosso. Após, passou-se 
ao EXPEDIENTE: onde foi 
lida, discutida, votada e apro-
vada, por unanimidade (10 
votos), a ata da 15ª sessão or-
dinária, da 03ª sessão legisla-
tiva, da 17ª Legislatura, reali-
zada em 13 de maio de 2019. 
Após, foi suspensa a presente 
sessão para que os vereado-
res realizassem breve reu-
nião com os representantes 
do Conselho Municipal de 
Cultura de Serra Negra. Reto-
mados os trabalhos, passou-
-se ao EXPEDIENTE DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
- Ofício nº 329/2019, da Prefei-
tura Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP, encaminhando os Balan-
cetes da Receita e Despesa 

do mês de abril de 2019, con-
forme determina a Lei Orgâ-
nica do Município, informan-
do ainda, que os referidos 
documentos contábeis estão 
também no site da Prefeitura 
no link “Transparência Muni-
cipal”. - Ofício nº 316/2019, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 308/2019, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Re-
nato Pinto Giachetto, Edson 
Marquezini, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Ricardo Fa-
vero Fioravanti, referente às 
obras de construção de poço 
artesiano no Parque das Fon-
tes Onivaldo Fazani Borboni. 
- Ofício nº 307/2019, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 300/2019, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, refe-
rente às ambulâncias aluga-
das para os dias de carna-
val/2019. - Ofício nº 325/2019, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 314/2019, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ri-
cardo Favero Fioravanti e Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
referente às obras de recape-
amento da Travessa Francis-
co Vicentini. - Ofício nº 
326/2019, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 321/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, referente às obras de 
iluminação pública no Lotea-
mento Nova Serra Negra. EX-
PEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício nº 028/2019 do 
SERPREV – Serviço de Previ-
dência Social dos Funcioná-
rios Municipais de Serra Ne-
gra, encaminhando para 
apreciação, nos termos do 
inciso X, do artigo 33, da Lei 
Municipal nº 2612/2001, os 
Balancetes de Despesa e Re-
ceita, juntamente com os bo-
letins de Caixa do FRAP (Fun-
do de Reservas de 
Aposentadorias e Pensões) e 
FAS (Fundo de Assistência à 
Saúde), referente ao mês de 
abril de 2019. - Ofício nº 
408/2019 da Secretaria da 
Educação – Diretoria de Ensi-

no Região de Mogi Mirim, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 260/2019, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, infor-
mando que foi concluída a 
reforma na calçada externa 
da Escola Estadual Dr. Jovino 
Silveira, a qual incluiu nivela-
mento do solo e aplicação de 
concreto com treliças de fer-
ro para regularização da cal-
çada. - EDITAL DE AUDIÊN-
CIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, faz saber que 
realizará Audiência Pública 
no dia 30 de maio de 2019, 
quinta-feira, às 15h00min, na 
sede do Poder Legislativo, 
instalada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, nº 630, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será 
avaliado o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas 
pelo Poder Executivo Munici-
pal, referente ao 1º quadri-
mestre de 2019.  Sua presen-
ça é muito importante. 
Participe! Serra Negra, 02 de 
maio de 2019. COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CMSN. - 
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA. A CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, 
por seu Presidente e pelo Pre-
sidente da Comissão Perma-
nente de Finanças e Orça-
mento, faz saber que realizará 
Audiência Pública no dia 30 
de maio de 2019, quinta-feira, 
às 15h30min, na sede do Po-
der Legislativo, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, nº 630, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” 
– mezanino – salas 06 e 07, 

quando será avaliado o proje-
to de lei nº 056/2019, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que estabelece as 
diretrizes a serem observa-
das na elaboração da Lei Or-
çamentária do Município de 
Serra Negra para o exercício 
de 2020 e dá outras providên-
cias - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias - “LDO”. Sua pre-
sença é muito importante. 
Participe! Serra Negra, 02 de 
maio de 2019. PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SERRA NEGRA e COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CMSN. - 
EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚ-
BLICAS DA CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP. A CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA/
SP, através de seu Presidente 
e da Comissão Permanente 
de Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Edu-
cação, Esporte e Turismo, faz 
saber que, em conformidade 
com as disposições contidas 
nos artigos 77 a 82, especifi-
camente no artigo 78, incisos 
V e VI e seu § 2º, todos do Re-
gimento Interno da Câmara 
Municipal de Serra Negra, se-
rão realizadas 03 (três) AUDI-
ÊNCIAS PÚBLICAS nos se-
guintes 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 Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, instalada na Rua Nossa 
Senhora do Rosário, nº 630, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando serão 
analisados, avaliados e discu-
tidos 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 Mu-
nicipal, que pretende alterar 
dispositivos das Leis Munici-
pais nºs 3072/2008 e 
3174/2009. Participe, sua pre-
sença é muito importante! 
Serra Negra, 15 de abril de 
2019. PRESIDENTE DA CÂMA-
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RA MUNICIPAL DE SERRA NE-
GRA/SP e COMISSÃO PERMA-
NENTE DE POLÍTICA 
URBANA, DE MEIO AMBIEN-
TE E DE CULTURA, EDUCA-
ÇÃO, ESPORTE E TURISMO 
DA CMSN/SP. - Correspondên-
cias recebidas no período de 
14 a 20 de maio de 2019. 
MENSAGENS E PROJETOS 
DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Mensagem nº 
053/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 58/2019, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a abrir crédito adi-
cional especial no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), 
que será destinado para a 
construção de fossas sépticas 
no Centro de Lazer do Bairro 
da Serra e no Canil Municipal 
localizado no Bairro dos Le-
ais. - Mensagem nº 054/2019, 
encaminhando o projeto de 
lei nº 59/2019, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais), 
que será destinado à contra-
tação de estagiários para a 
Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e 
para a Secretaria de Educa-
ção e Cultura. - Mensagem nº 
055/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 60/2019, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a abrir crédito adi-
cional especial no valor de R$ 
197.404,64 (cento e noventa e 
sete mil, quatrocentos e qua-
tro reais e sessenta e quatro 
centavos), que será destina-
do ao aditamento de contrato 
que tem como objeto as 
obras de infraestrutura, pavi-
mentação asfáltica e recape-
amento de ruas de nosso Mu-
nicípio. - Mensagem nº 
056/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 61/2019, que 
autoriza o Poder Executivo a 
celebrar Convênio com a Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico e 
com a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JU-
CESP. - Mensagem nº 
057/2019, encaminhando o 
projeto de lei nº 62/2019, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 63.601,21 (sessenta e três 
mil, seiscentos e um reais e 
vinte e um centavos), que 

será destinado para a aquisi-
ção de equipamentos para o 
Pronto Socorro Municipal. - 
Mensagem nº 058/2019, en-
caminhando o projeto de lei 
complementar nº 04/2019, 
que estabelece alteração nas 
contribuições adicionais ao 
SERPREV – Serviço de Previ-
dência Social dos Funcioná-
rios Municipais de Serra Ne-
gra, com o objetivo de 
equalizar o déficit técnico to-
tal, durante o prazo de vinte e 
três anos. Todos os documen-
tos ficaram à disposição dos 
vereadores junto à Mesa Dire-
tora. Em seguida, foi proferi-
da a leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 392/2019, de au-
toria dos vereadores Renato 
Pinto Giachetto e Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, juntamente 
com os setores competentes, 
seja encontrado um local 
adequado, digno e com a es-
trutura mínima, ou seja, ba-
nheiros, bancos, etc., para 
serem realizados os exames 
de auto escola no Município 
de Serra Negra/SP, visando 
oferecer melhores condições 
aos alunos, instrutores e ava-
liadores. Indicação nº 
393/2019, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas e estradas mu-
nicipais que atualmente são 
de terra, situadas no Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP. Indicação nº 394/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem colocadas as 
placas de denominação de 
todas as ruas existentes no 
Bairro dos Rodrigues, Serra 
Negra/SP, vez que está haven-
do muita dificuldade de se-
rem localizados os endere-
ços naquele bairro. Indicação 
nº 395/2019, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 

regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
proceder a limpeza de todo o 
ribeirão de Serra Negra, in-
clusive traçando estratégias, 
a fim de evitar inundações no 
centro da cidade e na Vila 
Quiriqui. Indicação nº 
396/2019, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar 
operação tapa buracos nas 
ruas do Loteamento Colina 
dos Ipês, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 397/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada a limpeza das 
calhas das escolas munici-
pais, repartições públicas e 
demais prédios públicos, evi-
tando o entupimento das ca-
lhas. Indicação nº 398/2019, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que determine 
ao setor competente no sen-
tido de providenciar com ur-
gência reforma geral na Fon-
te Santa Catarina, no Campo 
do Sete, devido aos inúmeros 
pedidos dos moradores da-
quele populoso bairro. Indi-
cação nº 399/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Sr. Prefeito Municipal para 
que estude as possibilidades 
de criar no município de Ser-
ra Negra um Depósito Reci-
clável de Entulhos de Cons-
truções. Indicação nº 
400/2019, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de dedetizar 
todos os bueiros do municí-
pio de Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 401/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-

ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem repintadas todas as 
lombadas que estão com a 
tinta apagada no município 
de Serra Negra/SP. Indicação 
nº 402/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser aumentada a altura da 
lombada existente na Aveni-
da João Gerosa, em frente à 
Lanchonete do Bujão, vez 
que os motoristas estão pas-
sando pela lombada em alta 
velocidade, vez que sua altu-
ra está muito baixa, quase 
não sentindo qualquer efeito. 
Indicação nº 403/2019, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude junto ao 
setor competente a possibili-
dade de se organizar uma 
campanha de conscientiza-
ção em todos os Bairros do 
Município quanto a preven-
ção da dengue, sendo do tipo 
“bota-fora” onde um veículo 
da Prefeitura passaria reco-
lhendo os possíveis criadou-
ros do mosquito. Indicação 
nº 404/2019, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral e corte 
do mato que circunda o lago 
do Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 405/2019, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito  Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de realizar limpeza das ruas e 
dos terrenos localizados no 
Loteamento Bosque das Ara-
pongas, bem como roçar as 
calçadas de todas as ruas do 
referido loteamento. Indica-
ção nº 406/2019, de autoria 
do vereador  Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, que indica 
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na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal para que, juntamente 
com o Departamento Munici-
pal de Trânsito, analisem as 
possibilidades de serem re-
servadas e demarcadas pelo 
menos 05 (cinco) vagas para 
taxistas no estacionamento 
do Centro de Convenções 
Circuito das Águas, em locais 
estratégicos e próximos à en-
trada principal, para serem 
utilizadas durante eventos re-
alizados no local, oferecendo 
maior estrutura para o em-
barque e o desembarque dos 
passageiros, com o intuito de 
facilitar a prestação destes 
importantes serviços à toda 
população e turistas. Indica-
ção nº 407/2019, de autoria 
do vereador  Leandro Gianot-
ti Pinheiro, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
à Operadora Embratel/Claro, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem adotadas as medidas 
necessárias com relação ao 
poste que está prestes a cair, 
pois está muito pendido, na 
altura do Km 06 da Estrada 
Municipal Amatis José Fran-
chi, Bairro da Serra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 408/2019, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito  
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser realizada toda 
a manutenção necessária na 
Estrada Municipal João Biga-
rella, Bairro da Serra, Serra 
Negra/SP, até o acesso para a 
Fazenda Alvorada, vez que 
está muito difícil a população 
trafegar naquela Estrada Mu-
nicipal que está em precário 
estado de conservação. Indi-
cação nº 409/2019, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades das obras e me-
lhorias públicas a serem rea-
lizadas no Município de Serra 
Negra/SP, a pavimentação as-
fáltica de toda a Rua Antenor 
Salzano, vez que esta é uma 
antiga solicitação da popula-
ção, principalmente dos mo-

radores próximos à referida 
via pública. Indicação nº 
410/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada operação tapa buracos 
no trecho asfaltado da Rua 
Antenor Salzano, Serra Ne-
gra/SP, vez que no local há 
enorme cratera. Indicação nº 
411/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada toda a manutenção ne-
cessária no trecho de terra da 
Rua Antenor Salzano, Serra 
Negra/SP, vez que está difícil 
para a população trafegar na-
quela movimentada via pú-
blica que está em precário 
estado de conservação. Indi-
cação nº 412/2019, de autoria 
do vereador  Leonel Franco 
Atanázio, que indica a forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o completo re-
capeamento asfáltico em 
toda a extensão da Rua José 
Sidney Giraldi Carraro, Lotea-
mento  Portal da Serra, Serra 
Negra/SP, vez que há enor-
mes buracos, desníveis e o 
asfalto está esfarelando, es-
tando precária e crítica a pa-
vimentação asfáltica naquela 
via pública, o que também 
gera o risco iminente de 
ocorrerem graves acidentes. 
Indicação nº 413/2019, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser construído em 
bueiro na Rua Bandeirantes, 
número 179, Centro, Serra 
Negra/SP, vez que no referido 
trecho não existe bueiro, o 
que gera muitos problemas 
no local. Indicação nº 
414/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado à Sabesp, 

para que seja construído em 
bueiro na Rua Bandeirantes, 
número 179, Centro, Serra 
Negra/SP, vez que no referido 
trecho não existe bueiro, o 
que gera muitos problemas 
no local. Indicação nº 
415/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito  Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada toda a manutenção ne-
cessária na Avenida Prefeito 
Antonio Luigi Ítalo Franchi - 
“Bimbo” e em todas as de-
mais ruas do Loteamento Co-
lina de Serra Negra, Serra 
Negra/SP, vez que o referido 
loteamento necessita urgen-
temente da realização de 
operação tapa buracos, lim-
peza geral e varrição das ruas 
e calçadas, bem como o cor-
te do mato em inúmeros ter-
renos e calçadas. Indicação 
nº 416/2019, de autoria do ve-
reador  Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser instalada a cobertura do 
ponto de ônibus existente na 
Rua Joana Franco da Silveira, 
em frente ao “Comércio de 
Pedras Vila Nova”, na entrada 
do Loteamento Refúgio da 
Serra, Serra Negra/SP, vez que 
muitos munícipes que utili-
zam diariamente do transpor-
te público municipal, inclusi-
ve várias crianças e seus pais, 
estão permanecendo sob sol 
e chuva naquele local, mere-
cendo ser beneficiados com 
esta importante e imprescin-
dível melhoria. Segue em 
anexo cópia da Indicação nº 
120, de 16 de fevereiro de 
2018, solicitando esta melho-
ria para a população, mas a 
atual administração se man-
teve inerte com relação ao 
pedido, deixando os morado-
res extremamente descon-
tentes com essa situação pre-
cária. Indicação nº 417/2019, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Departamen-
to de Estradas de Rodagem - 

D.E.R., para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser cortado o mato 
que está invadindo o leito 
carroçável da Rodovia SP-105 
- Rodovia Rubens P. Pimentel, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
418/2019, de autoria do vere-
ador  Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado à 
Sabesp, para que seja verifi-
cado o entupimento da rede 
de esgoto na Rodovia SP-105 
- Rodovia Rubens P. Pimentel, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
419/2019, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada operação tapa 
buracos em toda a extensão 
da Rua João Dib, Serra Negra/
SP, vez que o local está muito 
perigoso, onde inclusive já 
houve acidente com motoci-
clista. Indicação nº 420/2019, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito  Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser feita e insta-
lada a cobertura do ponto de 
ônibus situado na Avenida 
Juca Preto, em frente ao Cas-
co de Ouro, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 421/2019, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito  Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem arrumadas as 
calçadas da área verde da 
Prefeitura, situadas na Rua 
Mafalda Amabile Corrêa, Jar-
dim Serra Negra. Serra Negra/
SP. Indicação nº 422/2019, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada opera-
ção tapa buracos em toda a 
extensão da Rua Mafalda 
Amabile Corrêa, Jardim Serra 
Negra. Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 423/2019, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
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Pinheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar a máquina motonive-
ladora no trecho não asfalta-
do da Rua Agostinho Franco 
de Oliveira, Loteamento Par-
que das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP, vez que a referida via 
pública está com muitos bu-
racos e desníveis. Indicação 
nº 424/2019, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser refeito todo o piso 
da calçada em frente ao pró-
prio público onde funciona a 
Cozinha piloto, na Avenida 
Vinte e Três de Setembro, 
Centro, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 425/2019, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser asfaltada toda a extensão 
da Rua Francisco Guerreiro 
Neto, Loteamento Belvedere 
do Lago, Serra Negra/SP, con-
forme prometido pelo Depu-
tado Edmir Chedid. Indicação 
nº 426/2019, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada limpeza geral, 
poda das árvores e o corte do 
mato em toda a extensão da 
Rua Ver. Marcos Ducceschi, 
Loteamento Alto da Palmei-
ras, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 427/2019, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito   Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, invocando as 
disposições da Lei Municipal 
nº 2711/2002, para que sejam 
notificados os proprietários 
de ambos os lados do imóvel 
situado no número 171 da 
Rua Antonio Pedro Fioravan-
te, Loteamento Refúgio da 

Serra, Serra Negra/SP, para 
que providenciem o corte do 
mato em seus terrenos. Indi-
cação nº 428/2019, 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 
serem construídos 02 (dois) 
pontos de ônibus, com toda a 
estrutura necessária (bancos, 
cobertura, etc.), no final da 
Avenida João Gerosa, próxi-
mos ao Empório do “Porfí-
rio”, um do lado esquerdo e 
outro do lado direito, pois os 
moradores do populoso Bair-
ro dos Francos e do Lotea-
mento São Luiz, não pos-
suem um local adequado 
para o embarque e desem-
barque dos ônibus circular, 
de modo que esta é uma anti-
ga e necessária solicitação 
dos moradores. Indicação nº 
429/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito   Municipal para 
que, com a máxima urgên-
cia, determine ao setor com-
petente, no sentido de ser ta-
pado o buraco ou colocada 
uma tampa com a devida fi-
xação e vedação, na Rua Ân-
gelo Marchi, próximo ao Oba-
tã Comércio e Beneficiamento 
de Café, Serra Negra/SP, pois 
o local está muito perigoso, 
podendo a qualquer momen-
to pessoas caírem naquele 
profundo buraco, se aciden-
tando gravemente, de modo 
que a responsabilidade será 
da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra, pois o buraco se 
encontra aberto há mais de 
um mês, sendo que a popula-
ção já solicitou a adoção de 
providências à Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra, mas 
nada até o momento foi feito 
com relação ao assunto, que 
exige solução urgente do Po-
der Público Municipal. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminha-
mento das indicações aos se-
tores competentes para, den-
tro do possível, serem 
adotadas as medidas cabí-
veis. PEQUENO EXPEDIENTE: 
usaram da palavra os verea-
dores Eduardo Aparecido 

Barbosa, Renato Pinto Gia-
chetto, Leonel Franco Ata-
názio, Wagner da Silva Del 
Buono, Edson B. O. Marquezi-
ni e Leandro Gianotti Pinhei-
ro. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
379/2019, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
se é legal e possível que o Po-
der Legislativo do Município 
de Serra Negra/SP, denomine 
oficialmente, através de Lei 
Municipal, os próprios públi-
cos construídos em terrenos 
pertencentes ao Município de 
Serra Negra, cujos terrenos 
foram cedidos por prazo cer-
to pela municipalidade, 
como por exemplo: os pré-
dios da CDHU, Amparo So-
cial, Associação dos Enge-
nheiros, OAB, etc. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos).  Requerimento nº 
380/2019, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores munici-
pais competentes, encami-
nhe a esta Casa de Leis, as 
informações e documentos 
abaixo solicitados, todos refe-
rentes ao contrato, pagamen-
tos e demais informações so-
bre o aluguel de veículos e 
serviços prestados pela Em-
presa Gêmeos Limpeza Urba-
na, referentes a coleta de lixo 
no Município de Serra Negra/
SP. 1) Encaminhar cópia de 
todos os contratos e respecti-
vos aditamentos celebrados 
entre a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra e a Empresa 
Gêmeos Limpeza Urbana, 
para a prestação dos serviços 
ou de aluguel de veículos na 
área da coleta de lixo no Mu-

nicípio de Serra Negra, du-
rante o período de 01/01/2017 
à 20/05/2019. 2) Encaminhar 
relação contendo mensal-
mente todos os valores pagos 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra à Empresa Gê-
meos Limpeza Urbana, no 
período de 01/01/2017 à 
20/05/2019, encaminhando 
cópia das notas fiscais emiti-
das e de todos os empenhos. 
3) Encaminhar cópia de to-
das as eventuais notificações 
expedidas pela Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra à Em-
presa Gêmeos Limpeza Urba-
na, por não cumprimento de 
cláusulas contratuais, enca-
minhando cópias das deci-
sões administrativas adota-
das pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra com relação 
às notificações expedidas. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos).  Requeri-
mento nº 381/2019, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res municipais competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, cópias integrais (de 
capa a capa) dos seguintes 
processos licitatórios realiza-
dos pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra: processos nos 
0058/2018, 0059/2018 e 
0060/2018 - todos na modali-
dade Pregão Presencial. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 382/2019, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, considerando que há 
tempos os servidores da 
Guarda Civil Municipal de 
Serra Negra estão necessitan-
do de novas fardas, vez que 
as vestimentas atuais estão 
muito velhas e desbotadas; 
considerando que em 05 de 
outubro de 2018, em resposta 
do requerimento de informa-
ções nº 727/2018, foi informa-
do pelos setores da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra que 
“possuíam o conhecimento 
do estado em que se encon-
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tram as vestimentas/fardas 
utilizadas pela Guarda Civil 
Municipal e que estavam efe-
tuando estudos e orçamentos 
estimados para que se proce-
da a abertura de procedi-
mento licitatório o mais bre-
ve possível”; considerando 
por fim, que desde aquela 
data não foram adquiridas e 
distribuídas novas fardas e 
vestimentas aos Guardas Ci-
vis Municipais de Serra Ne-
gra. Ante o acima exposto, 
requeiro, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores munici-
pais competentes, informem 
a esta Casa de Leis, se a atual 
administração pública do 
Município de Serra Negra tem 
realmente o interesse em dis-
ponibilizar novas fardas/vesti-
mentas a todos os Guardas 
Civis Municipais e, em caso 
positivo, em que data. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos).  Requerimento nº 
383/2019, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
e documentos abaixo solici-
tados, todos referentes à re-
forma do Estádio Municipal 
Antonio Barbosa Pinto da 
Fonseca - “Barbozinha”, Ser-
ra Negra/SP. 1) Qual o valor 
total das obras de reforma 
iniciada no Estádio Municipal 
Antonio Barbosa Pinto da 
Fonseca - “Barbozinha”, Ser-
ra Negra/SP? 2) Através de 
qual convênio foram libera-
dos os recursos financeiros 
para a referida reforma? 3) 
Qual(is) Empresa(s) foi(ram) 
contratada(s) para realizar as 
obras de reforma no Estádio 
Municipal Antonio Barbosa 
Pinto da Fonseca - “Barbozi-
nha”, Serra Negra/SP? 4) Atu-
almente, em que fase e como 
estão as obras de reforma da-
quele próprio público muni-

cipal? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos).  Re-
querimento nº 384/2019, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
com o auxílio dos setores 
competentes, em comple-
mento ao requerimento de 
informações nº 193/2019 - 
que segue em anexo, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes ao pés-
simo serviço de pavimenta-
ção asfáltica realizado na Rua 
Santa Emília, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP, pela Em-
presa Ativa CSW Desenvolvi-
mento Urbano. 1) Em que 
data será totalmente refeita a 
pavimentação asfáltica na 
Rua Santa Emília, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP? 2) 
Qual empresa realizará nova-
mente essas obras? 3) Houve 
algum pagamento à Empresa 
Ativa CSW Desenvolvimento 
Urbano realizado pela Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
pelos péssimos serviços pres-
tados quando da realização 
da pavimentação asfáltica da 
Rua Santa Emília? Em caso 
positivo, qual foi o valor total 
pago. 4) Quais sanções, pe-
nalidades e multas a Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra 
aplicou à Empresa Ativa CSW 
Desenvolvimento Urbano, 
com base nas cláusulas con-
tratuais, informando se a re-
ferida empresa vem cumprin-
do com as sanções aplicadas 
e qual o valor total pagou à 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra a título de multa? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos).  Requerimento nº  
387/2019, de autoria dos vere-
adores Roberto Sebastião de 
Almeida, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-

rentes a área territorial que 
pertencia ao Município de 
Serra Negra e que recente-
mente passou a pertencer ao 
Município de Monte Alegre 
do Sul. 1) Qual o tamanho da 
área que pertencia ao Muni-
cípio de Serra Negra e que 
passou a pertencer ao Muni-
cípio de Monte Alegre do Sul? 
Encaminhar também mapa 
da referida área. 2) Em que 
data isso ocorreu? 3) Por qual 
motivo isso ocorreu? 4) 
Quem decretou essa altera-
ção territorial? Encaminhar 
cópia da decisão. 5) Quais va-
lores mensais e anuais a Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra deixará de arrecadar com 
essa alteração territorial (ex.: 
IPTU, impostos de empresas, 
ISSQN, etc.)? 6) Qual o núme-
ro de habitantes que residem 
atualmente na área territorial 
que passou a pertencer ao 
Município de Monte Alegre 
do Sul? 7) A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra adotará 
alguma medida para tentar 
reverter essa alteração terri-
torial? Por quê? Em caso posi-
tivo, relacionar todas as me-
didas que serão adotadas e 
em que datas? Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos).  Requerimento nº  
388/2019, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, em que data a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra adquiriu pela última 
vez os Equipamentos de Pro-
teção Individual - “E.P.I.”, para 
serem entregues aos servido-
res públicos municipais e, 
também, qual é a data previs-
ta para a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra adquirir novos 
EPI’s para os servidores pú-
blicos municipais, vez que es-
ses EPI’s são essenciais para 
garantir a segurança dos ser-
vidores enquanto realizam as 
suas funções. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
389/2019, de autoria do vere-

ador Roberto Sebastião de 
Almeida, Leandro Gianotti 
Pinheiro e Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores munici-
pais competentes, informe a 
esta Casa de Leis, se a Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
adotou os procedimentos ne-
cessários para atualizar as va-
cinas dos servidores públicos 
municipais que trabalham na 
coleta do lixo, evitando-se o 
acometimento de graves do-
enças, que podem ser facil-
mente contraídas na realiza-
ção de suas funções, como 
por exemplo o tétano. Caso 
não tenham sido atualizadas 
as carteiras de vacinação 
destes servidores municipais, 
informar em que data o setor 
competente da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra irá 
regularizar essa situação e 
em que data serão tomadas 
todas as vacinas necessárias.
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). REQUERI-
MENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
385/2019, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com os 
dedicados, experientes e atu-
antes EXCELENTÍSSIMA SE-
NHORA DOUTORA JULIANA 
MARIA FINATI - JUÍZA DE DI-
REITO DA 1ª VARA DE SERRA 
NEGRA,  EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR DOUTOR CARLOS 
EDUARDO SILOS DE ARAÚJO 
- JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 
DE SERRA NEGRA, EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
LEONARDO CARVALHO BOR-
TOLAÇO - PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE SERRA NEGRA, 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
DOUTOR GUSTAVO CHAIM 
POZZEBON - PROMOTOR DE 
JUSTIÇA DE SERRA NEGRA,  
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
DOUTOR RODRIGO CANTA-
DORI - DELEGADO DE POLÍ-
CIA DE SERRA NEGRA, SE-
NHOR CELSO MAURÍCIO 
CIVERA - PRESIDENTE DA 
ONG REVIVER E AO SENHOR 
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ROBERTO SUMAN - ASSO-
CIAÇÃO SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA - HOSPITAL 
SANTA ROSA DE LIMA pela 
excelente ideia e iniciativa 
em criar e implantar no mu-
nicípio de Serra Negra/SP a 
“Campanha Troco Solidário”, 
que visa arrecadar trocos de 
valores de compras realiza-
das em estabelecimentos co-
merciais, que são revertidos 
em prol do único hospital de 
Serra Negra, o Hospital Santa 
Rosa de Lima.  Parabéns pela 
excelente iniciativa e por 
todo o trabalho realizado! Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados e demais au-
toridades, extensivo a todos 
que direta ou indiretamente 
colaboram com a Campa-
nha. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 386/2019, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o competente, ex-
periente e dedicado JOSÉ 
MARIA VALENTINO, pelos re-
levantes serviços prestados 
ao Município de Serra Negra, 
desde o ano de 1975, quando 
ingressou na Guarda Mirim 
de Serra Negra para ser Guia 
Turístico e continuou sua tra-
jetória profissional como mo-
torista, na área da segurança 
pública - desempenhando 
importantes funções junto à 
Polícia Militar, no Corpo de 
Bombeiros, exercendo atual-
mente, já aposentado, as fun-
ções de Conselheiro Tutelar e 
Juiz de Paz no Município de 
Serra Negra/SP.  Parabéns pe-
los excelentes serviços pres-
tados em prol da população e 
do desenvolvimento do Muni-
cípio de Serra Negra.  Certa-
mente o ilustre senhor José 
Maria Valentino é um exem-
plo a ser seguido, conside-
rando a sua belíssima trajetó-
ria de vida, atuando sempre 
com muita dedicação, empe-
nho, luta e coragem. Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência ao home-
nageado, a seus familiares e 
demais autoridades. Nome: 
José Maria Valentino. Filho de 
Valdemundo Valentino e de 

Nair Maria de Araújo Valenti-
no. Local de Nascimento: 
São Manuel - SP. Data de Nas-
cimento: 02/05/1964. Casado 
com Cristiane Crespo Igná-
cio. Pai de José Maria Valenti-
no Junior, Leonardo de Lima 
Valentino. E das meninas Le-
ticia e Rafaela Ignácio de 
Lima. Breve Relato. Cheguei 
a Serra Negra oriundo de São 
Bernardo do Campo/SP no 
dia 18/12/1971 ainda com 07 
anos de idade acompanhan-
do meus pais. No mês se-
guinte fui matriculado no en-
tão “Grupo Escolar Lourenço 
Franco de Oliveira” para cur-
sar o 2º ano primário. Em 
1975 ingressei na Guarda Mi-
rim de Serra Negra para ser 
Guia Turístico e passei orgu-
lhosamente a trabalhar em 
frente ao Palace Hotel. Em 
1989 contratado como moto-
rista primeiramente de ôni-
bus e depois de ambulância 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra onde permaneci 
até 1990 quando ingressei na 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo e fui fazer o Curso 
de Formação de Soldado PM 
na hoje Escola Superior de 
Soldados no Bairro de Piritu-
ba na cidade de São Paulo. 
Na Polícia Militar Formado 
Soldado PM em 09/01/1991; 
De janeiro a março de 1991 
Operação Verão no municí-
pio de Praia Grande/SP;  De 
março de 1991 a agosto de 
1992, lotado na 2ª Compa-
nhia do 26º Batalhão de Polí-
cia Militar Metropolitano no 
município de Mairiporã/SP; 
De agosto de 1992 a março 
de 1997, lotado na 2ª Compa-
nhia do 34º Batalhão de Polí-
cia Militar do Interior no mu-
nicípio de Serra Negra/SP; De 
março de 1997 a junho de 
1998, lotado na 2ª Compa-
nhia do 3º Batalhão de Polícia 
Militar Rodoviária na cidade 
de Campinas/SP; De junho de 
1998 a novembro de 1999 lo-
tado no 1º Sub-Grupamento 
do 2º Grupamento de Busca 
e Salvamento do Corpo de 
Bombeiros do Estado de São 
Paulo na cidade de São Pau-
lo/SP; De novembro de 1999 a 
maio de 2005 lotado no Posto 
de Bombeiros de Amparo/SP; 
De maio de 2005 a junho de 
2006  lotado no Posto de 

Bombeiros de Lindoia/SP; 
Em junho de 2006 apresenta-
do no 4º Batalhão de Polícia 
Militar Rodoviária na cidade 
de Jundiaí/SP onde atual-
mente aguarda os trâmites 
para a aposentadoria por 
tempo de serviço; Durante 
todo o tempo em que traba-
lhei na Polícia Militar tive a 
honra de servir a população 
de Serra Negra por diversas 
oportunidades. Vale esclare-
cer que participo ativamente 
dos desfiles do Carnaval de 
Serra Negra desde 1984, e 
sou membro atuante a Asso-
ciação de Pais e Mestres da 
Escola Estadual Dr. Jovino Sil-
veira desde 2012 e atualmen-
te exerço a função de Diretor 
Financeiro membro do CON-
SEG deste município. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
390/2019, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com 
a NOVA DIRETORIA DO 
LIONS CLUBE DE SERRA NE-
GRA, empossada em jantar 
festivo ocorrido na noite de 
16 de maio de 2019 no Hotel 
Firenze, ficando assim con-
signada: PRESIDENTE: Fer-
nando Antônio Pacini Ricci; 
PAST PRESIDENTE: Margari-
da Gerosa de Barros Manetti; 
PRIMEIRO-VICE: Neiza Antô-
nia de Toledo Marchi; SE-
GUNDO-VICE: Margarette de 
Fátima Cortelini; TERCEIRO-
-VICE: Sidney Antônio Ferra-
resso; PRIMEIRO SECRETÁ-
RIO: Lúcia Pacini Ricci; 
SEGUNDO SECRETÁRIO: Sid-
ney Antônio Ferraresso; PRI-
MEIRO TESOUREIRO: Sueli 
Daólio Moreira Consoli; SE-
GUNDO TESOUREIRO: Jandi-
ra Moggio Leistner; PRIMEI-
RO DIRETOR SOCIAL: Neiza 
Antônia de Toledo Marchi; 
SEGUNDO DIRETOR SOCIAL: 
Margarette de Fatima Corteli-
ni; DIRETOR DE ASSOCIA-
DOS: Margarida Gerosa de 
Barros Manetti; DIRETOR 
ANIMADOR: Margarette de 
Fátima Cortelini; DIRETOR 
DE PROTOCOLO: Lúcia Paci-
ni Ricci; DIRETOR DE LEO-
NISMO: Neiza Antônia de To-
ledo Marchi; DIRETOR DE 

PATRIMÔNIO: Doracy Lopes 
Saragiotto; DIRETORES VO-
GAIS: Margarida Gerosa de 
Barros Manetti, Sueli Daólio 
Moreira Consoli, Doracy Lo-
pes Saragiotto e Sidney Antô-
nio Ferraresso; DIRETOR 
BCO. AP. ORTOPÉDICOS: Fer-
nando Antônio Pacini Ricci; 
REPRESENTANTE LCIF: Sueli 
Daólio Moreira Consoli; RE-
PRESENTANTE GMT: Neiza 
Antônia de Toledo Marchi; 
REPRESENTANTE GST: Mar-
garette de Fátima Cortelini e 
REPRESENTANTE GLT: Lúcia 
Pacini Ricci. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenage-
ados. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 391/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 17 anos de casados do 
casal JULIANA GIACHETTO e 
ATAIDE TAGLIASACHI, come-
morados recentemente, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois 
é um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 392/2019, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 24 anos de casados do 
casal CRISTINA MARIA TEI-
XEIRA DE ALMEIDA CONTI e 
MARCELO EDUARDO CONTI, 
comemorados em maio/2019, 
de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 393/2019, de 
autoria do vereador Renato 
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Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com a inauguração, em 
19 de maio de 2019, do RES-
TAURANTE DON JULIUS, situ-
ado na Rua Monsenhor Man-
zini, número 154, Centro, 
Serra Negra/SP, montado em 
um local muito bem estrutu-
rado e com cardápio conten-
do excelentes, variados e sa-
borosos pratos, preparados 
com produtos de qualidade, 
se tratando de um Restauran-
te que tem tudo para se tor-
nar referência em nosso Mu-
nicípio. Parabéns pelos 
investimentos e por todo o 
trabalho realizado no Municí-
pio de Serra Negra/SP, dese-
jando muito sucesso nesta 
nova e promissora empreita-
da. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao Julio Pires e a sua 
companheira, proprietários 
do Restaurante Don Julius, 
extensivo a todos os seus fa-
miliares e colaboradores. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). REQUERI-
MENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 394/2019, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Cleuza 
da Silva Fagundes. Requeri-
mento nº 395/2019, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Leonardo 
Baptista de Vasconcellos. Re-
querimento nº 396/2019, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Mafalda 
Domingas Rohm. Os requeri-
mentos de pesar são de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse ofi-
ciado às famílias enlutadas. 
Não havendo nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Reali-
zada a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-

rem presentes os vereadores 
Edson B. O. Marquezini, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação dos projetos constantes 
da pauta. I – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
052/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dis-
põe sobre o Programa Jovem 
Aprendiz no âmbito do Muni-
cípio de Serra Negra e dá ou-
tras providências. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação, b) de 
Política Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educa-
ção, Esporte e Turismo, c) de 
Assuntos de Segurança Públi-
ca e de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
e, d) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). II – 
2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 55/2019, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 
13.982,13 (treze mil, nove-
centos e oitenta e dois reais 
e treze centavos), que será 
destinado à Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, para 
custeio de cirurgias eletivas 
pactuadas junto a DRS VII – 
Campinas – Portaria nº 
2895/2018 – MS. Em se tratan-
do de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a lei-
tura dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). III– 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
053/2017, de autoria dos ve-
readores Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca e Ricardo Fa-
vero Fioravanti, que altera e 
inclui dispositivos na Lei Mu-
nicipal nº 2288/1997, que dis-

põe sobre as condições ge-
rais para as edificações no 
Município de Serra Negra e 
dá outras providências. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Comis-
sões: a) de Justiça e Reda-
ção, b) de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cul-
tura, Educação, Esporte e Tu-
rismo – com o parecer em 
separado e em contrário do 
vereador Roberto Sebastião 
de Almeida e, c) de Finanças 
e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por maioria de votos 
(09x02). Solicitada a votação 
nominal, ficou assim consig-
nada - vereadores que apro-
varam o projeto de lei nº 
053/2017: Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo L. Marchi 
Giannini, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Wagner da Silva Del 
Buono. Vereadores que rejei-
taram o projeto de lei nº 
053/2017: Leandro Gianotti 
Pinheiro e Roberto Sebastião 
de Almeida. Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, passou-se às EXPLICA-
ÇÕES PESSOAIS: usaram da 
palavra os vereadores Rober-

to Sebastião de Almeida, Leo-
nel Franco Atanázio, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Edson B. O. 
Marquezini, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca e Wagner 
da Silva Del Buono. Não ha-
vendo mais nenhum verea-
dor inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais haven-
do a ser tratado nesta sessão, 
o Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a sessão extraor-
dinária que será realizada 
logo após o término desta 
sessão ordinária, declarando-
-a encerrada às 22h45min. 
Para constar eu, (a) vereador 
José Aparecido Orlandi, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se re-
gistrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, possuem 
valor oficial para todos os 
efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/2019

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Ser-
ra Negra/SP.
Contratada: Arcanjos – Eduardo Celso de Souza Barbosa – M.E.
Objeto: Contratação dos serviços de monitoramento de alarme e 
de unidade volante de atendimento.
Modalidade: Dispensa de licitação. (art. 24, II, da Lei 8.666/93)
Vigência: 12 (doze) meses – (01/05/2019 a 30/04/2020).
Valor: R$ 70,00 (setenta reais) mensais, totalizando R$ 840,00 (oi-
tocentos e quarenta reais) o valor anual do contrato.
Serra Negra, 01 de maio de 2019.

Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Wagner da Silva Del Buono – Presidente 
da Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Eduardo Celso de Souza Barbosa – Representante 
Legal.

Testemunhas: 
RG: 22.811.153-5                                                           RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.
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ATA DA DÉCIMA SE-
GUNDA SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos vinte dias do mês 
de maio, do ano de dois mil 
e dezenove, com início às 
22h46min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, e secretariando 
os trabalhos o vereador José 
Aparecido Orlandi – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 12 
ª Sessão 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 Silva 
Del Buono. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em se tratan-
do de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, na qual foi 
deliberado o seguinte proje-
to: I – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 052/2019, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre 
o Programa Jovem Aprendiz 
no âmbito do Município de 

Serra Negra e dá outras pro-
vidências. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os verea-
dores Roberto Sebastião de 
Almeida, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Ricardo Favero Fio-
ravanti e Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca. Não havendo 
mais nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou 
os senhores vereadores para 
a próxima sessão ordinária 

que será realizada no dia 27 
de maio de 2019, segunda-fei-
ra, às 19:30 horas, declarando 
encerrada a presente sessão 
extraordinária às 23h07min. 
Para constar eu, (a) verea-
dor José Aparecido Orlandi, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 2º, do artigo 118-A, do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor 
oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

DECRETO LEGISLATIVO nº 383 DE 2019
Projeto de Decreto 

Legislativo nº 03/2019
Autoria: Vereador Ricardo Favero 

Fioravanti

(Concede o Título Honorífico de Cidadã Serrana à Senhora 
Edilena Fabbri Bastos Fini)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promul-
ga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadã Serrana 
à Senhora EDILENA FABBRI BASTOS FINI.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realiza-
da em Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra, especialmente convocada para esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto Legislativo correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de maio de 2019.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra

Vereador JOSÉ APARECIDO ORLANDI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 384 DE 2019
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2019

Autoria dos Vereadores: Cesar Augusto 
Oliveira Borboni e 

Paulo L. Marchi Giannini

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao Se-
nhor Herculano Castilho Passos Júnior)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora 
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Ser-
rano ao Senhor HERCULANO CASTILHO PASSOS JÚNIOR.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será reali-
zada em Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância 
de Serra Negra, especialmente convocada para esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste 
Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias 
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-
rio.
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 28 de maio de 2019.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra

Vereador JOSÉ APARECIDO ORLANDI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

 Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN
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RESOLUÇÃO Nº 408, DE 2019
Projeto de Resolução nº 02/2019

Autoria dos Vereadores: Renato Pinto Giachetto, Wagner da 
Silva Del Buono, Felipe Amadeu Pinto da Fonseca, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto Sebastião de Almeida, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Paulo L. Marchi Giannini, Edson B. O. Marque-
zini, Eduardo Aparecido Barbosa, José Aparecido Orlandi e 
Leonel Franco Atanázio.

(Dispõe sobre a criação e a instituição do Título de Mérito Hu-
manitário e Filantrópico “Nelson Marchi Menegatti”) 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NE-
GRA, no exercício de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga a se-
guinte Resolução:
 
Art. 1º Fica criado e instituído, junto à Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra Negra/SP, o Título de Mérito 
Humanitário e Filantrópico “Nelson Marchi Menegatti”.

Art. 2º O Título de Mérito de que trata esta Resolução será con-
cedido a pessoas físicas, com mais de 60 (sessenta) anos de 
idade, nascidas ou não no Município de Serra Negra/SP, ou a 
entidades ou pessoas jurídicas, com sede ou não no Município 
de Serra Negra, com mais de 60 (sessenta) anos de funciona-
mento, que tenham se destacado de forma notável e relevante 
no campo da filantropia, da caridade, do auxílio ao próximo e 
das causas humanitárias, de modo que suas ações ou ativida-
des sejam reconhecidas pela sociedade Serranegrense como 
pessoas benevolentes. 

Art. 3º O referido Título de Mérito somente poderá ser conce-
dido através da aprovação em Plenário, pelo quorum qualifi-
cado de 2/3 (dois terços), do respectivo projeto de Decreto Le-
gislativo, devidamente fundamentado e proposto por um ou 
mais Vereadores ou pela Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Serra Negra, na forma de seu Regimento Interno.

Parágrafo único. Todos os projetos de Decretos Legislativos 
para a concessão do Título de Mérito Humanitário e Filantró-
pico “Nelson Marchi Menegatti” deverão ser instruídos, sob 
pena de rejeição protocolar, com a biografia circunstanciada, 
certidão de antecedentes criminais e da certidão negativa de 
débitos municipais da personalidade física ou jurídica que se 
pretenda homenagear, devidamente atualizados. 

Art. 4º O Título de Mérito de que dispõe esta Resolução será 
formalizado através de documento a ser entregue à personali-
dade homenageada e terá o formato de um diploma, impres-
so em papel tipo pergaminho, encorpado e durável, medindo 
60cm de altura por 40cm de largura, o qual deverá ser pre-
enchido por calígrafo, com tinta de boa qualidade e conterá 
as assinaturas do Presidente da Câmara Municipal de Serra 
Negra e do autor ou autores do projeto de Decreto Legislativo 
que originou a homenagem.

Art. 5º A entrega do diploma representativo do Título de Méri-
to Humanitário e Filantrópico “Nelson Marchi Menegatti” será 
realizada durante Sessão Solene realizada pela Câmara Muni-
cipal de Serra Negra. 

Art. 6º Os agraciados que se tornarem indignos poderão ter 
cassado e integralmente revogado o Título de Mérito concedi-

do, através de Decreto Legislativo, obedecido o mesmo pro-
cesso legislativo necessário para a sua concessão, de modo 
a ser concedida a oportunidade de defesa do Título de Mérito 
pelo seu detentor, pessoalmente ou por procurador habilita-
do, pelo prazo de até 30 (trinta) minutos, durante a discussão 
e votação do projeto de cassação do Título.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Resolução serão supor-
tadas por verbas próprias do orçamento da Câmara Municipal 
de Serra Negra, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de maio de 2019.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal

Vereador JOSÉ APARECIDO ORLANDI 
Secretário da Mesa Diretora

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra, na data supra. 

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

DECRETO LEGISLATIVO nº 385 DE 2019
Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2019
Autoria dos Vereadores Wagner da Silva 

Del Buono e
 Roberto Sebastião de Almeida

(Concede  o Título   Honorífico  de  Cidadão    
Serrano ao Senhor Rodrigo Cotrim Arantes)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Diretora promulga o seguin-
te Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao 
Senhor RODRIGO COTRIM ARANTES.

Art. 2º A entrega do pergaminho representativo será realizada em 
Sessão Solene da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra, 
especialmente convocada para esse fim.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto 
Legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

  Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 28 
de maio de 2019.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra

Vereador JOSÉ APARECIDO ORLANDI
Secretário da Mesa Diretora da CMSN

  Publicado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, na data supra.
DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN


