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A Secretaria 
Municipal de Saúde 
realizou a primeira 
Audiência Públi-
ca de Prestação de 
Contas das aplica-

ções do Fundo Mu-
nicipal de Saúde e 
Gestão em Saúde 
Municipal do ano, 
referente ao 3º qua-
drimestre de 2018. 

Secretaria da Saúde realiza 
audiência Pública 

A Prefeitu-
ra Municipal por 
meio da Secreta-

ria de Esportes e 
Lazer em parce-
ria com a Secreta-

ria de Saúde des-
de o ano passado 
está trabalhando 

com a novidade 
das aulas de Fun-
cional Kids.

Secretaria de Esportes e Lazer tem 
vagas para aulas de Funcional Kids

A Secretaria 
Municipal de Saúde, 
em parceria com 
o Centro de Aten-
ção Psicossocial 

(CAPS), conta ago-
ra com uma rede 
de apoio a pessoas 
com sobrepeso e 
obesidade. 

CAPS tem grupo de 
apoio a pessoas com 

sobrepeso e obesidade

Cartório convoca população para 
fazer a Revisão do Eleitorado

Desde o último 
dia 4, todos os eleito-
res pertencentes à 134ª 
Zona Eleitoral, inscritos 
no Município de Serra 
Negra, ou transferidos 
até a data de 10/09/2015, 
estão sendo convoca-
dos a comparecer no 
Cartório Eleitoral de 
Serra Negra para a re-
alização da revisão do 
eleitorado. 

A uni-
dade de saú-
de da Vila 
Dirce recebe 
palestras que 
tratam da pre-
venção de do-
enças como 
Lúpus, Fibro-
mialgia e Mal de Alzheimer. 

Fevereiro Roxo tem 
palestras sobre 

Lúpus, Fibromialgia 
e Mal de Alzheimer
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Secretaria Municipal 
de Saúde, em parceria com o 
Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), conta agora com 
uma rede de apoio a pessoas 
com sobrepeso e obesidade. 

Uma equipe multidis-
ciplinar, formada por médi-
co, nutricionista, enfermeira, 
psicóloga e educador físico 
integra o grupo Medida Certa, 
que tem o objetivo de auxiliar 
pessoas que se encontram 

acima do peso ideal para ida-
de e altura, por exemplo. O 
grupo se reúne mensalmen-
te, sempre na última sexta-
-feira de cada mês, das 8h às 
9h, na sede do CAPS, locali-
zada à avenida João Gerosa, 
número 1855, no bairro São 
Luiz.

Para mais informações, 
os interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (19) 
3892-7681.

CAPS tem grupo de apoio a pessoas 
com sobrepeso e obesidade

Com os objetivos de 
promover a ressocializa-
ção e integração, além de 
incentivar a independên-
cia e autonomia dos parti-
cipantes, o Centro de Aten-
ção Psicossocial de Serra 
Negra inicia, no próximo 
dia 15 de fevereiro, o gru-
po de Atividades Manuais, 
que contará com práticas 
como pintura e decoração 
em MDF e pintura em teci-
do (pano de prato). Os en-
contros ocorrem toda ter-
ceira sexta-feira de cada 
mês, das 9h às 10h30, na 
sede do CAPS.

Com orientação e 
coordenação de uma pro-
fissional terapeuta ocupa-
cional, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde pretende, 
com o grupo, minimizar o 
estigma segregador que 
ainda permeia uma parce-
la da sociedade, e inserir os 
participantes no contexto 
familiar e social. 

As inscrições são 
gratuitas, e podem ser fei-
tas na sede do CAPS, à ave-
nida João Gerosa, número 
1855 (bairro São Luiz), ou 
pelo telefone (19) 3892-
7681.

Grupo de Atividades 
Manuais tem início 

em fevereiro

A Secretaria Municipal 
de Saúde realizou a primeira 
Audiência Pública de Presta-
ção de Contas das aplicações 
do Fundo Municipal de Saúde 
e Gestão em Saúde Municipal 
do ano, referente ao 3º quadri-
mestre de 2018. 

O encontro, que é aber-
to ao público, foi realizado na 
tarde do dia 06 de fevereiro de 
2019, nas dependências da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, 
no Centro de Convenções. Ou-
tras duas audiências ocorrerão 

ao longo do ano, 
ainda sem data 
prevista.

Na oca-
sião, a secretária 
da saúde afirmou 
que o compro-
metimento dos 
funcionários da 
saúde pública é 
que faz a dife-
rença para a po-
pulação: “a cola-
boração de todos 
em prestar um 

bom atendimento, com respei-
to e generosidade, é que faz 
com que o público reconheça 
nosso esforço em melhorar a 
saúde”, lembrando que a cada 
nova audiência, a sensação 
de melhora é percebida pelos 
usuários dos serviços de saúde 
municipais.

 “Agradeço o apoio de 
toda a equipe. O papel que 
cada um exerce é fundamental 
para prestarmos um bom ser-
viço à comunidade”, finalizou. 

Secretaria da Saúde 
realiza audiência Pública 
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A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer em parce-
ria com a Secretaria de Saú-
de desde o ano passado está 
trabalhando com a novidade 
das aulas de Funcional Kids, 
com o objetivo de comba-
ter a obesidade infantil e 
a melhora das habilidades 
básicas diárias de crianças 
e jovens.

Segundo a Pesquisa de 
Orçamento Familiar (POF), 
realizada pelo IBGE, uma em 
cada três crianças brasileiras 
com idade entre cinco e nove 
anos estão com o peso acima 
do recomendado pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS)

O treinamento fun-
cional é recomendado para 
crianças e jovens, pois traba-
lha o corpo de forma integra-
da e prazerosa. Além das ati-
vidades específicas, também 
são incluídos jogos, brinca-
deiras lúdicas e recreativas, 
que despertam o interesse de 
quem os pratica.

As aulas já foram ini-
ciadas, mas as inscrições gra-
tuitas permanecem abertas 
a crianças de 7 a 13 anos de 
idade, e podem ser realiza-
das de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 12h30 às 
16h45, na sede da Secretaria 
de Esportes e Lazer, localiza-
da no Conjunto Aquático Mu-
nicipal “Sebastião D’Andrea 

Colchetti”, na Rua Antonio 
Jorge José, s/n, centro.

O treinamento Funcio-
nal Kids acontece às terças-
-feiras, em dois períodos: das 

10h10 às 10h50 (manhã), e 
das 15h10 às 15h50 (tarde). 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (19) 
3892-8435

Secretaria de Esportes e Lazer tem 
vagas para aulas de Funcional Kids

A Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer abriu as inscrições para a Escola 
de Futebol e Esportes, masculino e femi-
nino, que tem início previsto em feverei-
ro.

Crianças e adolescentes a partir 
de 6 anos de idade podem participar das 
atividades que acontecem no período 
da tarde:   no Bairro da Serra (2ª-feira), 
as aulas acontecem no conjunto esporti-
vo local; na Nova Serra Negra (3ª-feira), 
no campo society daquela localidade. 
No Bairro da Serra as aulas acontecem 
a partir da próxima segunda-feira (11), e 
na Nova Serra Negra, na terça-feira (12), 
sempre das 14h às 16h.

Inscrições abertas para a Escola 
de Futebol e Esportes
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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 - Fevereiro 2019 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Central 
2 Sábado Vip 
3 Domingo Rubi 
4 Segunda-feira Danilo 2 
5 Terça-feira Virginia 
6 Quarta-feira São Luiz 
7 Quinta-feira São Jose 
8 Sexta-feira Danilo 
9 Sábado Serrana 
10 Domingo Popular 
11 Segunda-feira Central 
12 Terça-feira Vip 
13 Quarta-feira Rubi 
14 Quinta-feira Danilo 2 
15 Sexta-feira Virginia 
16 Sábado São Luiz 
17 Domingo São Jose 
18 Segunda-feira Danilo 
19 Terça-feira Serrana 
20 Quarta-feira Popular 
21 Quinta-feira Central 
22 Sexta-feira Vip 
23 Sábado Rubi 
24 Domingo Danilo 2 
25 Segunda-feira Virginia 
26 Terça-feira São Luiz 
27 Quarta-feira São Jose 
28 Quinta-feira Danilo 
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Desde o último dia 4, 
todos os eleitores pertencen-
tes à 134ª Zona Eleitoral, ins-
critos no Município de Serra 
Negra, ou transferidos até a 
data de 10/09/2015, estão sen-
do convocados a comparecer 
no Cartório Eleitoral de Serra 
Negra para a realização da re-
visão do eleitorado. 

O agendamento do 
atendimento deve ser fei-
to através do site do TRE-SP 
(www.tre-sp.jus.br), na se-
ção Eleitor e Eleições / Agen-
damento. No momento do 
atendimento é obrigatório 
apresentar um documento 

original do qual se infira a na-
cionalidade brasileira, CPF e 
um comprovante de endere-
ço (leia no site os aceitos de 
acordo com a Lei n.7.444. art; 
5º, §2º ). 

O não comparecimen-
to à convocação implicará no 
cancelamento da inscrição 
eleitoral.

O Cartório Eleitoral da 
134ª ZE - Serra Negra está lo-
calizado na Praça Barão do 
Rio Branco, 41, centro, Serra 
Negra-SP. Para mais informa-
ções ou dúvidas, entre em 
contato pelo telefone (19) 
3892-4964 e (19) 3842-3005.

Cartório convoca população para 
fazer a Revisão do Eleitorado

A unidade de saúde da 
Vila Dirce recebe palestras 
que tratam da prevenção de 
doenças como Lúpus, Fibro-
mialgia e Mal de Alzheimer. 

Com a agenda, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
espera alertar a população 
sobre tais males que afetam 
estratos diversos da socieda-
de, e abordar a importância 
da conscientização acerca da 
prevenção dessas doenças. 

As palestras aconte-

cem sempre às sete horas da 
manhã, na sede da unidade 
de saúde Vila Dirce, que se 
localiza a rua José Maria Fran-
co de Godoi, 168, Vila Dirce. 
Confira as datas de cada 
tema:

Dia 18/02 - Lúpus;
Dia 20/02 - Fibromialgia;
Dia 22/02 - Alzheimer.
Para mais informações, entre 
em contato pelo telefone (19) 
3892-8000.

Fevereiro Roxo tem 
palestras sobre 

Lúpus, Fibromialgia 
e Mal de Alzheimer

- AUXILIAR DE ENGARRAFAMENTO
- BALCONISTA (LOJA DOCE)

- BALCONISTA DE BAR
- CAMAREIRA
-COSTUREIRA

-DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKE-
TING

- ELETRICISTA
- JARDINEIRO

-TÉCNICO DE INSTALAÇÃO
- VENDEDOR INTERNO E EXTERNO COMIS-

SIONADO

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa 
que todas as vagas acima exigem experiência. O PAT 

- fica na Rua José Bonifácio, 283, no Centro. Os interes-
sados devem comparecer no posto munidos de RG, 

CPF, carteira de trabalho e currículo. De segunda, quar-
ta e sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Fone 

(19)3842-2514.

PAT de Serra Negra
O Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) de Serra Negra 
está com oportunidades.

São elas:



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 - Ano VIII - n.º 630
06



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 - Ano VIII - n.º 630
07

LEI NO 4.135 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Substitutivo no 1/2019 ao Projeto de Lei no 5/2019
(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 270.000,00 (duzentos 
e setenta mil reais), que será destinado à aquisição de equi-
pamentos de informática e veículos para Unidades Básicas de 
Saúde.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do superávit financeiro verificado no exer-
cício anterior, motivado pela transferência de recursos do Go-
verno do Federal.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.136 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Projeto de Lei no 15/2019

(Dispõe sobre a autorização para formalização de 
termo de colaboração e dá outras providências)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
termo de colaboração com a entidade denominada Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo – APAE, 
com vigência para o ano de 2019, para disponibilização, pela 
entidade, de 10 (dez) vagas sociais para internação de meno-
res, mediante o repasse mensal no valor de R$ 3.360,00 (três 
mil e trezentos e sessenta reais), em dez (10) meses, totalizan-
do o valor anual de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos 
reais).

§ 1o O pagamento mensal de que dispõe o caput deste artigo, 
independe da utilização das vagas.

§ 2o A entidade deverá seguir as determinações e regulamen-
tos constantes do termo de colaboração a ser celebrado com 
o Município, o qual terá validade até a data de 31 de dezembro 
de 2019.

Art. 2o As despesas decorrentes com execução desta Lei, 

correrão por conta das dotações próprias constantes do orça-
mento municipal em vigor, suplementadas se necessário.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.137 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Projeto de Lei no 16/2019

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 273.021,48 (duzentos 
e setenta e três mil, vinte e um reais e quarenta e oito centa-
vos), que será destinado à continuidade das obras de revitali-
zação da Praça Ângelo Zanini.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da previsão de excesso de arrecadação e 
pelo superávit financeiro verificado no exercício anterior, mo-
tivados pelo Convênio celebrado com o Governo Estadual, 
através da Secretaria de Turismo – DADETUR, a saber:

Previsão de excesso de arrecadação......................R$ 263.687,78
Superávit financeiro verificado ]
no exercício anterior.....................................................R$ 9.333,70
Total............................................................................R$ 273.021,48

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.138 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Projeto de Lei no 17/2019

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
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com a Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Francisca-
na, mantenedora da Universidade São Francisco, com sede no 
município de Bragança Paulista, objetivando a concessão de 
descontos nas mensalidades dos cursos oferecidos, aos servi-
dores da Prefeitura Municipal e seus respectivos dependentes)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
Convênio e respectivos termos aditivos com a Casa de Nos-
sa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana, mantenedora 
da Universidade São Francisco, com o objetivo de conceder 
descontos pré-estabelecidos pela Instituição de Ensino, nas 
mensalidades dos cursos oferecidos por ela, aos servidores 
da Prefeitura Municipal e seus respectivos dependentes, con-
forme termo de convênio a ser celebrado.

Art. 2o As eventuais despesas com a execução do objeto cons-
tante desta Lei correrão por dotação própria constante do 
orçamento vigente, podendo ser suplementada sempre que 
necessário.
Art. 3o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.139 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Projeto de Lei no 19/2019

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 12.798,23 (doze mil, 
setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), que 
será destinado à aquisição de equipamentos para o Centro de 
Atenção Psicossocial - CAPS.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do superávit financeiro verificado no exer-
cício anterior, motivado pela transferência de recursos do Go-
verno Federal, através do Fundo Nacional de Saúde.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.140 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Projeto de Lei no 24/2019

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 130.000,00 (cento e 
trinta mil reais), que será destinado a obras, instalações e ade-
quação do sistema de segurança contra incêndio em Escolas 
Municipais de Educação Básica.

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

04.01.12.361.0005.2.006.339030.05 
Material de consumo..................................................R$ 80.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica.........................................R$ 50.000,00
Total............................................................................R$ 130.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

LEI NO 4.141 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
Projeto de Lei no 14/2019

(Fixa o valor para pagamento de Obrigações de Pe-
queno Valor/RPV, decorrentes de decisões judiciais, 
nos termos do art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição 

Federal)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer o 
pagamento de débitos ou obrigações do Município de Serra 
Negra, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julga-
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do, consideradas de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 
3o e 4o da Constituição Federal, à vista do ofício requisitório 
expedido pelo juízo competente – Requisição de Pequeno Va-
lor/RPV.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se de peque-
no valor os débitos ou obrigações que atinjam o montante 
igual ou inferior ao valor do maior benefício do regime geral 
de previdência social, conforme preceitua o § 4o do art. 100 
da Constituição Federal, ao tempo em que for requisitado ju-
dicialmente.

Art. 2o O crédito de pequeno valor não estará sujeito ao regi-
me de precatórios e deverá ser pago, mediante depósito judi-
cial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que 
for protocolada junto a Municipalidade, a requisição expedida 
pelo juízo da execução, ou da ciência do Ofício Requisitório 
– RPV encaminhado eletronicamente à Entidade Devedora 
por meio de notificação dirigida ao Portal Eletrônico do De-
vedor, nos termos do Comunicado Conjunto 1323/2018 (DJE 
12/07/2018).

Parágrafo único. Não poderá ocorrer o fracionamento, reparti-
ção ou quebra do valor de execução, vedados no § 8o, do art. 
100 da Constituição Federal, sem prejuízo da faculdade de o 
credor renunciar ao crédito de valor excedente ao fixado no 
parágrafo único do art. 1o desta Lei, para receber através de 
RPV.

Art. 3o A Contabilidade deverá prever, anualmente, reservas 
orçamentárias de contingência para que o Município possa 
honrar os pagamentos dos créditos de pequeno valor, devida-
mente atualizados.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário em especial a Lei 
Municipal no 4.098/2018, retroagindo seus feitos a partir de 1o 
de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.850 DE 31 DE JANEIRO DE 2019
(Nomeia membros para compor a Comissão de Aná-

lise de Produtos Artesanais e Trabalhos Manuais)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1o Ficam nomeados, para compor a Comissão de Análi-
se de Produtos Artesanais e Trabalhos Manuais, os membros 
abaixo relacionados:

•Aparecida Antonia Bragatto Fróes
•Fernando Pontes Ribeiro

•Rosa Helena Leme Padula
•Rosângela Maia

Art. 2o Compete à Comissão de Análise de Produtos Artesa-
nais e Trabalhos Manuais a avaliação das peças, no que tange 
a produção, a qualidade e diversidade dos produtos.
Art. 3o O desempenho das atividades não constituirá ônus ao 
Município, sendo considerado serviço público relevante.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
31 de janeiro de 2019

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.853 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
(Decreta Luto Oficial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e
CONSIDERANDO ter o Sr. Paulo Roberto Della Guardia Sca-
chetti, exercido o cargo de vereador nos anos de 1993 a 2000, 
sendo Presidente da Câmara Municipal de nossa Estância nos 
anos de 1997 e 1998;
CONSIDERANDO que o Sr. Paulo Roberto Della Guardia Sca-
chetti, foi Prefeito Municipal de nossa Estância nos anos de 
2001 a 2004 e de 2005 a 2008;
DECRETA:
Art. 1o Fica declarado luto oficial de três dias, em sinal de pe-
sar, pelo falecimento do Sr. Paulo Roberto Della Guardia Sca-
chetti, ex-Prefeito Municipal, ocorrido nesta data.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na presente data.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

DECRETO NO 4.854 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.135, de 5 
de fevereiro de 2019,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), que será destinado 
à aquisição de equipamentos de informática e veículos para 
Unidades Básicas de Saúde.
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Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do superávit financeiro verificado no 
exercício anterior, motivado pela transferência de recursos do 
Governo do Federal.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
   

DECRETO NO 4.855 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.137, de 5 
de fevereiro de 2019,

DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
273.021,48 (duzentos e setenta e três mil, vinte e um reais e 
quarenta e oito centavos), que será destinado à continuidade 
das obras de revitalização da Praça Ângelo Zanini.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta da previsão de excesso de arrecadação 
e pelo superávit financeiro verificado no exercício anterior, 
motivados pelo Convênio celebrado com o Governo Estadual, 
através da Secretaria de Turismo – DADETUR, a saber:

Previsão de excesso de arrecadação......................R$ 263.687,78
Superávit financeiro verificado 
]no exercício anterior...................................................R$ 9.333,70
Total............................................................................R$ 273.021,48

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -  

DECRETO NO 4.856 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
(Abre crédito adicional especia)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.139, de 5 
de fevereiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
12.798,23 (doze mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e 
três centavos), que será destinado à aquisição de equipamen-
tos para o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do superávit financeiro verificado no 
exercício anterior, motivado pela transferência de recursos do 
Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde.

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -  

DECRETO NO 4.857 DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019
(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.140, de 5 
de fevereiro de 2019,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de 
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que será destinado a 
obras, instalações e adequação do sistema de segurança con-
tra incêndio em Escolas Municipais de Educação Básica.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota-
ção orçamentária:

04.01.12.361.0005.2.006.339030.05
Material de consumo.................................................R$ 80.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339039.01
 Serv. terceiros – P. Jurídica.......................................R$ 50.000,00
Total............................................................................R$ 130.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de fevereiro de 2019.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2019. OB-
JETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS 
PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DATA: 
22/02/2019 - 10H00M. Edital completo deverá ser retirado gra-
tuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da 
Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. 
Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, 
devendo o interessado trazer sua mídia específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 08 de Fevereiro de 2019. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2019. OB-
JETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A 
MERENDA ESCOLAR. DATA: 22/02/2019 - 15H00M. Edital com-
pleto deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de 
licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua mí-
dia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail 
licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.ser-
ranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 
08 de Fevereiro de 2019. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRA-
ZO. PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 - FORNECIMENTO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR. A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA comunica a RETI-
FICAÇÃO do Edital do Pregão Presencial 13/2019 com reaber-
tura do prazo de licitação, ficando alterada a unidade do item 
03: Onde se lê: KG. Leia-se: DUZIAS. Tendo em vista as altera-
ções ora mencionadas comunicamos que a SESSÃO PÚBLICA 
fica remarcada para 21 de fevereiro de 2019, as 10h00min, e 
as demais condições do Edital PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 
ficam inalteradas. Serra Negra, 06 de Fevereiro de 2019. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DI-
VERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS.
VALOR TOTAL: R$ 11.090,05.
DATA: 23/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: R. C. ASTOLPHO EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DI-
VERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS.
VALOR TOTAL: R$ 33.994,76.
DATA: 23/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RIVALDO VALÉRI NETO – EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DI-
VERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS.
VALOR TOTAL: R$ 8.579,20.
DATA: 23/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: JOAO HENRIQUE RAMALHO ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DI-
VERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS.
VALOR TOTAL: R$ 1.635,20.
DATA: 23/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LC COMERCIAL EIRELI.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DI-
VERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS.
VALOR TOTAL: R$ 692,52.
DATA: 23/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 093/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA IRENE BUSO DA SILVA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DI-
VERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-
PAIS.
VALOR TOTAL: R$ 21.788,70.
DATA: 23/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: COMERCIAL DE TINTAS RANGEL LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA.
VALOR TOTAL: R$ 52.950,00.
DATA: 28/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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VALOR TOTAL: R$ 1.372.536,00.
DATA: 04/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTICIOS EIRELI.
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A ME-
RENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 165.730,00.
DATA: 05/02/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI 
ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A ME-
RENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 57.750,00.
DATA: 05/02/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 148
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ nº: 65.817.900/0001-71   
Endereço: AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1105, VILA 
GROSSKLAUSS, LEME – SP, 13.617-400
Telefone: (19) 3573-7300    
Representada por: EROS CARRARO
CPF: 253.912.708-80 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

111 16.400 LEVODOPA + 
BENSERAZIDA 200/ 

50 mg

PROLOPA/
ROCHE

1,20 19.680,00

151 89.800 PROPATILNITRATO 
10 MG

SUSTRATE/
FARMOQUIMICA

0,28 25.144,00

TOTAL 44.824,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 44.824,00.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) EROS CARRARO AGLON COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 147
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
 
Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 - Ano VIII - n.º 630
13

a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: ALFALAGOS LTDA  
CNPJ nº: 05.194.502/0001-14   
Endereço: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1700, DISTRI-
TO INDUSTRIAL, ALFENAS – MG, 37135-516 
Telefone: (35) 3701-0450    
Representada por: NATANAEL PEREIRA
CPF: 502.690.546-34

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

17 50 AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇAO 
INJETAVEL AMPOLA 10 ML

FARMACE 0,83 41,50

46 780 CETOCONAZOL 2% CREME 30G SOBRAL 1,59 1.240,20

48
9.100

CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO
PRATI
0,135

1.228,50

61 2.000 DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G PRATI 0,83 1.660,00

107 10.000 IBUPROFENO 600MG PRATI 0,11 1.100,00

148 18.000 PREDNISONA 5MG VITAMEDIC 0,072 1.296,00

149 14.000 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG TEUTO 0,066 924,00

TOTAL 7.490,20

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 7.490,20.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 

(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) NATANAEL PEREIRA ALFALAGOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 157
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA   
CNPJ nº: 00.802.002/0001-02   
Endereço: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320, FUNDO CANO-
AS, RIO DO SUL – SC, 89.163-554 
Telefone: (47) 3520-9000    
Representada por: MAICON CORDOVA PEREIRA
CPF: 015.886.939-70

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

104 100 HIDROCORTISONA, SUCCINATO 
SODICO 500MG PÓ PARA SOLUÇAO 

INJETAVEL

UNIAO 
QUIMICA

4,37 437,00

146 206 POLIMIXINA B + NEOMICINA + 
FLUOCINOLONA + LIDOCAINA 11000U 
+ 3,85 + 0,275 + 20MG/ML SOLUÇÃO 

OTOLOGICA 5ML

ELOFAR 3,94 811,64
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TOTAL 1.248,64

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 1.248,64.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MAICON CORDOVA PEREIRA ALTER-
MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 164

PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-

nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA    
CNPJ nº: 03.652.030/0001-70   
Endereço:  ROD BR 480, 795, CENTRO, BARAO DE COTEGIPE 
– RS, 99.740-000
Telefone: (54) 3523-2700    
Representada por: EDIVAR SZYMANSKI
CPF: 670.481.290-34 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

30 250 BENZOATO DE BENZILA 250 
MG/ ML EMULSÃO TÓPICA 

100 ML

PHARMASCIENCE 2,88 720,00

112 8.700 LEVODOPA + CARBIDOPA 
250/ 25 mg

CRISTALIA 0,76 6.612,00

126
300

METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G
SANVAL

3,60

1.080,00

130 890 MULTIVITAMINAS (A, C, D, 
COMPLEXO B) SOLUÇÃO 

ORAL 20ML

PHARMASCIENCE 5,70 5.073,00

131 20.000 NIFEDIPINA 20 mg GEOLAB 0,053 1.060,00

139 3.600 NORFLOXACINO 400 MG PHARMASCIENCE 0,20 720,00

156 100 SALBUTAMOL, SULFATO 
100 MCG/DOSE AEROSOL 

200 DOSES

PHARMASCIENCE 6,60 660,00

165 10.000 SULFATO FERROSO (40 MG 
DE FERRO ELEMENTAR) 

109 MG COMPRIMIDO 
ELENCO ESTADUAL

PHARMASCIENCE 0,035 350,00

172 390 VITAMINAS DO COMPLEXO 
B (B1, B2, B3, B5, B6) 

SOLUÇÃO ORAL 30 ML

PHARMASCIENCE 2,38 928,20

TOTAL 17.203,20

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
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a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 17.203,20.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) EDIVAR SZYMANSKI CENTERMEDI-
-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 152
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
 
Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA   
CNPJ nº: 05.782.733/0001-49   
Endereço: RUA SEVERINO AUGUSTO PRETTO, 560, SANTO 
ANTÃO, ENCANTADO – RS, 95.960-000 
Telefone: (51) 3751-9300    

Representada por: RENATA CASAGRANDE GALIOTTO
CPF: 488.351.100-68 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

08 12.000 ACIDO VALPROICO 
(VALPROATO DE 
SODIO) 250 MG 

CAPSULA

ABBOTT 0,22 2.640,00

10 14.890 ÁCIDO VALPRÓICO 
(VALPROATO DE 
SÓDIO) 500 MG 
COMPRIMIDO

ABBOTT 0,47 6.998,30

TOTAL 9.638,30

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 9.638,30.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) RENATA CASAGRANDE GALIOTTO CIAMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 158
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
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Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: CIRURGICA ONIX EIRELI  
CNPJ nº: 20.419.709/0001-33   
Endereço: RUA TOVACU, 1220, LOTE 54, VILA TRIANGULO 
ARAPONGAS – PR, 86.702-590 
Telefone: (43) 3152-5250    
Representada por: LARISSA CARDOSO MACHADO
CPF: 081.176.039-18

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

25 50 ATROPINA 0,5MG/1ML SOLUÇAO 
INJETAVEL AMPOLA 1 ML

HYPOFARMA 0,704 35,20

36 50.000 CAPTOPRIL 25 MG PRATI 0,016 800,00

67
50

DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL 2 ML
SANTISA

0,497

24,85

69 100 DICLOFENACO SODICO 25MG/
ML - SOLUÇAO INJETAVEL 3ML

FARMACE 0,512 51,20

73 100 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 
+ GLICOSE + FRUTOSE 3 + 5 
+ 100 + 100 MG/ML SOLUÇAO 

INJETAVEL 10ML

TAKEDA 3,021 302,10

75 100 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 
50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO 

INJETAVEL 1 ML

UNIAO QUIMICA 1,26 126,00

89 2.300 FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA MEDQUIMICA 0,261 600,30

105 350 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/
ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML

NATULAB 1,777 621,95

119 500 MEBENDAZOL 100 MG 
COMPRIMIDO

SOBRAL 0,048 24,00

120 51.400 METFORMINA, CLORIDRATO 
500 MG

PRATI 0,052 2.672,80

122 30.000 METILDOPA 250 mg SANVAL 0,262 7.860,00

125 100 METOCLOPRAMIDA, 
CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇAO 

INJETAVEL 2 ML

SOFARMA 0,269 26,90

135 220 NISTATINA 100.000 UI/ML 
SUSPENSAO ORAL 50 ML

PRATI 2,73 600,60

136 600 NISTATINA 25.000 UI/G CREME 
VAGINAL 60 G

GREEN PHARMA 3,264 1.958,40

142 6.000 OXIDO DE ZINCO + 
COLECALCIFEROL + RETINOL 

100+1000+40 MG + UI/G POMADA 
45 G

NATIVITA 2,535 15.210,00

164 200 SULFATO FERROSO (25MG/ML 
DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/

ML SOLUÇAO ORAL 30ML

NATULAB 0,79 158,00

166 5.000 TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG PRATI 0,18 900,00

168 1.000 TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 
MG COMPRIMIDO

UNIAO QUIMICA 0,68 680,00

TOTAL 32.652,30

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 32.652,30.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) LARISSA CARDOSO MACHADO CIRURGICA 
ONIX EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 159
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
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de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA    
CNPJ nº: 36.325.157/0001-34   
Endereço: RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS CASTRO FILHO, 
08, ITAPOA, VILA VELHA – ES, 29.101-800 
Telefone: (27) 3320-2233   
Representada por: WALDINEY NOGUEIRA
CPF: 014.126.298-29
 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

28 100 BENZILPENICILINA BENZATINA 
1.200.000 UI PÓ PARA 

SUSPENSÃO INJETAVEL

EUROFARMA 6,95 695,00

34 890 BUDESONIDA  50 MCG 
SUSPENSÃO NASAL 120 A 200  

DOSES (UNIDADE: DOSE)

EUROFARMA 0,085 75,65

140 10.000 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 
MG CAPSULA

EUROFARMA 0,28 2.800,00

TOTAL 3.570,65

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 3.570,65.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-

misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) WALDINEY NOGUEIRA COSTA CAMARGO 
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 153
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
 
Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI-
COS LTDA
CNPJ nº: 44.734.671/0001-51  
Endereço: ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14, FAZ ESTANCIA 
CRISTALIA, ITAPIRA – SP, 13.974-900 
Telefone: (19) 3863-9500    
Representada por: MOACIR JOSE AUGUSTO
CPF: 688.870.946-91 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

31 21.600 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG 
COMPRIMIDO

CRISTALIA 0,14 3.024,00

39 6.390 CARBAMAZEPINA 400 MG CRISTALIA 0,332 2.121,48

57 5.000 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 
MG COMPRIMIDO

CRISTALIA 0,173 865,00

58
20.200

CLORPROMAZINA, CLORIDATO 25 MG
CRISTALIA

0,17

3.434,00

59 360 COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 
UI + 10 MG/G POMADA 30 G

CRISTALIA 6,10 2.196,00

86 10.000 FENITOINA SODICA 100 MG 
COMPRIMIDO

CRISTALIA 0,182 1.820,00

87 20.000 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO CRISTALIA 0,079 1.580,00
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98 400 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 
SOLUÇAO INJETAVEL 1ML

CRISTALIA 5,15 2.060,00

99 19.000 HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO CRISTALIA 0,112 2.128,00

101 5.000 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO CRISTALIA 0,092 460,00

108 12.400 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG CRISTALIA 0,215 2.666,00

113 40 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 40 
MG/ML - SOL. ORAL 20 ML

CRISTALIA 7,99 319,60

137 20.000 NITRAZEPAM 5mg CRISTALIA 0,106 2.120,00

150 50 PROMETAZINA 25MG/ML -SOLUÇAO 
INJETAVEL 2 ML

CRISTALIA 1,58 79,00

TOTAL 24.873,08

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 24.873,08.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MOACIR JOSE AUGUSTO CRISTALIA 
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 160
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-

MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA  
CNPJ nº: 14.271.474/0001-82   
Endereço: RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, 
1218, VILA SANTA THEREZINHA DE MENINO JESUS, BOTUCA-
TU – SP, 18.606-710 
Telefone: (14) 3814-0512    
Representada por: LUCIANO RODRIGUES ROSEIRO FRAGUAS
CPF: 285.260.378-03 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

19 18.990 AMIODARONA, CLORIDRATO 
200 MG COMPRIMIDO

BALDACCI 0,27 5.127,30

60 450 DELTAMETRINA 0,2 MG/ML 
LOÇÃO 100 ML

CIFARMA 5,25 2.362,50

82 7.600 ESCOPOLAMINA, 
BUTILBROMETO 10 MG

UNIAO QUIMICA 0,40 3.040,00

141 500.000 OMEPRAZOL 20 MG 
(EMBALAGEM HOSPITALAR)

HIPOLABOR 0,06 30.000,00

145 5.000 PERICIANINA 10 MG SANOFI 0,42 2.100,00

TOTAL 42.629,80

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
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a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 42.629,80.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) LUCIANO RODRIGUES ROSEIRO FRA-
GUAS FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 154
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ nº: 08.231.734/0001-93   
Endereço: RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100, CHACARA 
JUNQUEIRA, TATUI – SP, 18.271-210 
Telefone: (15) 3251-9494      
Representada por: EDSON LUIS ALTOÉ 
CPF: 312.121.278-89

 
Item Quant. 

Estimada
Descrição Marca Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

21 50.000 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG EMS 0,03 1.500,00

32 80.000 BROMAZEPAM 3 MG EMS 0,114 9.120,00

33 500 BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SUSPENSAO 
NASAL 120 DOSES

EMS 10,435 5.217,50

35 260 BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SUSPENSÃO 
NASAL 120 DOSES

EMS 14,955 3.888,30

50 21.000 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG EMS 0,63 13.230,00

51
3.500

CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
EMS
1,10

3.850,00

147 18.000 PREDNISONA 20MG EMS 0,16 2.880,00

159 24.630 SINVASTATINA 10 mg EMS 0,049 1.206,87

161 53.200 SINVASTATINA 40 mg EMS 0,105 5.586,00

TOTAL 46.478,67

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

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

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

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 46.478,67.

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) EDSON LUIS ALTOÉ FUTURA COMER-
CIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 161
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 
CNPJ nº: 18.872.656/0001-60   
Endereço: RUA JORGE LOBATO, 1410, VILA TIBERIO, RIBEI-
RAO PRETO – SP, 14.096-275 
Telefone: (16) 3238-1900    
Representada por: GABRIELA DE OLIVEIRA MACIEL SORANZO
CPF: 221.143.388-00 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

04 8.000 ACETILCISTEINA 200MG - GRANULADO 5G GEOLAB 0,485 3.880,00

14 84.600 ALPRAZOLAM 1MG ZYDUS 0,08 6.768,00

42 59.300 CARVEDILOL 12,5 MG MEDLEY 0,09 5.337,00

43 56.900 CARVEDILOL 6,25 MG BALDACCI 0,07 3.983,00

47 4.750 CETOCONAZOL 200 MG PRATI 0,13 617,50

53 1.370 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
20 ML

HIPOLABOR 1,595 2.185,15

62 600 DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR 120 ML SOBRAL 1,305 783,00

63 100 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 
MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL 2,5ML

FARMACE 0,47 47,00

72 54.000 DILTIAZEM, CLORIDRATO 30 MG 
COMPRIMIDO

RANBAXY 0,11 5.940,00

77
200

DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML
FARMACE

0,335

67,00

81 100 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + 
DIPIRONA SODICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇAO 

INJETAVEL 5ML

FARMACE 1,15 115,00

83 210 ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 10MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 20ML

HIPOLABOR 6,72 1.411,20

90 9.000 FLUNARIZINA, DICLORIDRATO 10 MG VITAPAN 0,07 630,00

93 100 FUROSEMINA 10MG/ML SOLUÇAO 
INJETAVEL AMPOLA 2ML

FARMACE 0,35 35,00

95 200 GLICOSE 25% SOLUÇAO INJETAVEL 
AMPOLA PLASTICA 10ML

SAMTEC 0,19 38,00

96 200 GLICOSE 50% SOLUÇAO INJETAVEL 
AMPOLA PLASTICA 10ML

SAMTEC 0,19 38,00

100 200 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
20ML

CRISTALIA 2,00 400,00

109 40 IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML 
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML

HIPOLABOR 0,685 27,40

110 15.100 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG 
COMPRIMIDO

ZYDUS 0,07 1.057,00

117 200 LIDOCAINA, CLORIDRATO 10 MG/ML 
SOLUÇAO INJETAVEL 20ML

HYPOFARMA 1,75 350,00

123 5.000 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG HIPOLABOR 0,075 375,00

124 160 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML - 
SOL. ORAL 10 ML

MARIOL 0,56 89,60

133 440 NIMESULIDA 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
15ML

VITAPAN 1,255 552,20

134 19.300 NIMODIPINO 30 MG VITAPAN 0,18 3.474,00

138 280 NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA TEUTO 0,20 56,00

143 500 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇAO ORAL 
15 ML

FARMACE 0,65 325,00

154 100 RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL 
AMPOLA 2ML

FARMACE 0,34 34,00

155 240 SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE 
120ML

PRATI 1,025 246,00

162 50 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + / 
MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML

SOBRAL 1,77 88,50

163 5.000 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 
+ 80 MG

PRATI 0,08 400,00

169 50 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML 
SOLUÇAO INJETAVEL 2ML

NOVAFARMA 0,64 32,00

TOTAL 39.381,55

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

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

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

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 39.381,55.
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7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) GABRIELA DE OLIVEIRA MACIEL SORANZO 
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 155
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA   
CNPJ nº: 12.889.035/0001-02   
Endereço: RUA RUBENS DERKS, 105, INDUSTRIAL, ERECHIM 
– RS, 99.706-300 
Telefone: (54) 3522-4273  
Representada por: SEDINEI R. STIEVENS
CPF: 004.421.050.70 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 1.400 ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE 
120 ML

CIMED 3,90 5.460,00

02 900 ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 
120 ML

PRATI 2,49 2.241,00

03 1.000 ACETILCISTEINA 20MH/ML XAROPE 
120 ML

GEOLAB 6,10 6.100,00

11 335 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL10 ML

PRATI 0,98 328,30

12 1.450 ALBENDAZOL 400MG - COMP; 
MASTIGAVÉL

PRATI 0,36 522,00

24 150.000 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG GEOLAB 0,023 3.450,00

27 400 AZITROMICINA 40 MG/ML 600MG PO 
PARA SUSPENSAO 15ML

PRATI 5,24 2.096,00

52 50.000 CLONAZEPAM 2MG GEOLAB 0,052 2.600,00

64 990 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + 
BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 

0,05 MG/ML XAROPE 120ML

PRATI 3,45 3.415,50

74 750 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25 + 5 
MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML

CIFARMA 2,30 1.725,00

97 39.500 GLIMEPERIDA 2 MG CIMED 0,078 3.081,00

102 10.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CIMED 0,015 150,00

103 100 HIDROCORTISONA SUCCINATO 
SODICO 100MG PÓ PARA SOLUÇAO 

INJETAVEL

BLAU 2,00 200,00

106 700 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO 
ORAL 30 ML

NATULAB 1,05 735,00

127 2.000 METRONIDAZOL 250 MG PRATI 0,10 200,00

128 300 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 
VAGINAL 80 G

PRATI 4,54 1.362,00

132 63.880 NIMESULIDA 100 MG CIMED 0,058 3.705,04

158 130.000 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG GEOLAB 0,088 11.440,00

170 16.000 VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG PRATI 0,074 1.184,00

TOTAL 49.994,84

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

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

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

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 49.994,84.

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
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(NFe) pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) SEDINEI R. STIEVENS INOVAMED CO-
MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 149
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA  
CNPJ nº: 49.228.695/0001-52   
Endereço: AVENIDA WILSON BEGO, 745, DISTRITO INDUS-
TRIAL ANTONIO DELLA TORRES, FRANCA – SP, 14.406-091 
Telefone: (19) 3721-1102    
Representada por: LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA
CPF: 263.147.978-53
 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

22 200 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO 150 ML

PRATI 5,58 1.116,00

26 10.984 AZITROMICINA 500 mg GEOLAB 0,44 4.832,96

29 100 BENZILPENICILINA PROCAINA + 
BENZILPENICILINA POTASSICA 

400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO 
INJETAVEL

BLAUSIEGUEL 4,20 420,00

76 1.890 DIMETICONA 75MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL 10ML

NATULAB 0,68 1.285,20

152 3.000 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 
40 MG

OSORIO 0,016 48,00

153 46.500 RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG MEDQUIMICA 0,08 3.720,00

TOTAL 11.422,16

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 11.422,16.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) LUIZ CARLOS DE ASSIS CUNHA LU-
MAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 150
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
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MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA    
CNPJ nº: 00.874.929/0001-40   
Endereço: ROD JK, BR 459 – KM 99, JD SANTA EDWIRGES, 
POUSO ALEGRE – MG, 37552-484 
Telefone: (35) 3449-1950  
Representada por: MARTHA ANDREZZA CARVALHO PEREIRA 
E RITA DE CASSIA SANCHES REZENDE
CPF: 078.948.506-08 E 011.905.086-21

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

44 50 CEFALEXINA 50 MG/ML 
SUSPENSAO ORAL 60 ML

TEUTO 5,32 266,00

71 20.000 DIGOXINA 0,25 mg PHARLAB 0,045 900,00

88 50 FENOTEROL, BROMIDRATO 
5 MG/ML SOLUÇÃO PARA 

NEBULIZAÇÃO 20 ML

PRATI 
DONADUZZI

2,595 129,75

129 5.000 MIDAZOLAM, MALEATO 15MG CRISTALIA 0,944 4.720,00

TOTAL 6.015,75

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 

R$ 6.015,75.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) MED CENTER COMERCIAL LTDA  MARTHA 
ANDREZZA CARVALHO PEREIRA E RITA DE CASSIA SANCHES 
REZENDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 151
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS
Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA  
CNPJ nº: 67.729.178/0004-91  
Endereço: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAOG22, JA-
GUARIUNA PARK INDUSTRIAL, JAGUARIUNA – SP, 13.820-000
Telefone: (19) 3522-5800    
Representada por: GIOVANNA LUCIRIO BRUNASSO
CPF: 449.612.838-19 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)
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06 265.000 ACIDO ACETILSALICILICO 
100 MG

IMEC 0,018 4.770,00

16 1.000 AMBROXOL, CLORIDRATO 
6MG/ML XAROPE 120 ML

FARMACE 1,60 1.600,00

37 65 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 
SUSPENSAO ORAL 100ML

UNIAO QUIMICA 11,00 715,00

38 100.000 CARBAMAZEPINA 200 MG TEUTO 0,063 6.300,00

40
86.000

CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI
IMEC
0,073

6.278,00

45 20.000 CEFALEXINA 500MG TEUTO 0,285 5.700,00

79 150.000 ENALAPRIL, MALEATO 10MG MEDQUIMICA 0,03 4.500,00

80 100 EPINEFRINA 0,1 MG/ML 
SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 

1ML

HIPOLABOR 1,80 180,00

85 91.900 ESPIRONOLACTONA 25 MG ASPEN 0,13 11.947,00

91 90.000 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 
MG CAPSULA

TEUTO 0,039 3.510,00

92 50.000 FUROSEMIDA 40 MG HIPOLABOR 0,022 1.100,00

94 50.000 GLIBENCLAMIDA - 5 MG MEDQUIMICA 0,018 900,00

114 38.490 LEVOTIROXINA SODICA 100 
MCG

MERCK 0,072 2.771,28

115 84.970 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG MERCK 0,065 5.523,05

116 105.550 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG MERCK 0,06 6.333,00

121 100.000 METFORMINA, CLORIDRATO 
850 MG COMPRIMIDO

MERCK 0,043 4.300,00

144 56.000 PARACETAMOL 500 MG HIPOLABOR 0,039 2.184,00

160 157.660 SINVASTATINA 20 mg SANDOZ 0,055 8.671,30

TOTAL 77.282,63

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 77.282,63.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-

misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) GIOVANNA LUCIRIO BRUNASSO CO-
MERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 162
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ nº: 05.847.630/0001-10   
Endereço: RUA SENADOR FLAQUER, 869 VILA EUCLIDES, SÃO 
BERNARDO DO CAMPO – SP, 09.725-443 
Telefone: (11) 4122-9800    
Representada por: RICARDO VIEIRA CASSIANO
CPF: 178.397.978-06 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

05 4.000 ACICLOVIR 200 MG HERVIRAX 0,23 920,00

13 9.380 ALENDRONATO DE SODIO 
70 MG

ENDROSTAN 0,23 2.157,40

15 600 AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/
ML XAROPE 100 ML

FARMACE 1,40 840,00

23 10.000 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA PRATI 0,14 1.400,00

41 30.000 CARBONATO DE LÍTIO 300 mg HIPOLABOR 0,16 4.800,00

49 22.000 CIPROFLOXACINO, 
CLORIDRATO 500 MG

PRATI 0,17 3.740,00

65 800 DEXCLORFENIRAINA 0,4MG/ML - 
SOLUÇÃO ORAL 100ML

FARMACE 0,90 720,00

78 3.000 DIPIRONA SODICA 500 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 10 ML

FARMACE 0,60 1.800,00

TOTAL 16.377,40
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2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

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

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

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 16.377,40.

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) RICARDO VIEIRA CASSIANO SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 163
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 

sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA 
CNPJ nº: 01.857.076/0001-09   
Endereço: AV. JOÃO ANTUNES DOS SANTOS, 1137, JARDIM PI-
NHEIROS, VALINHOS – SP, 13.274-290 
Telefone: (19) 3871-8488    
Representada por: CAMILA NOGUEIRA ARGERI
CPF: 309.063.258-62
 

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

66 30.000 DIAZEPAM 
10 MG 

COMPRIMIDO

CRISTALIA 0,046 1.380,00

TOTAL 1.380,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 1.380,00.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
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tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) CAMILA NOGUEIRA ARGERI VALINPHAR-
MA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 156
PROCESSO 060/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 040/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS

Aos 02 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 040/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA  
CNPJ nº: 61.610.283/0001-88   
Endereço: AV. DA ALDEIA, 322, JD. IRACEMA, BARUERI – SP, 
06.440-000
Telefone: (11) 2789-2689    
Representada por: PAULO DE TARSO DOS SANTOS LUCENA
CPF: 310.587.868-81

Item Quant. 
Estimada

Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

07 49.000 ACIDO FOLICO 5 MG HIPOLABOR 0,036 1.764,00

09
250

ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50MG / ML - XAROPE 100ML
HIPOLABOR

2,13

532,50

18 6.500 AMINOFILINA 100 MG HIPOLABOR 0,045 292,50

20 100 AMIODARONA, 50MG/ML 
SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 

3ML

HIPOLABOR 1,63 163,00

54 100 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 
SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 

10ML

SAMTEC 0,20 20,00

55 2.064 CLORETO DE SODIO 0,9% 
SOLUÇÃO NASAL 30 ML

MARIOL 0,58 1.197,12

56 200 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 
20MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL 

FRASCO-AMPOLA 20ML SEM 
VASOCONSTRITOR

HIPOLABOR 1,90 380,00

70 34.000 DICLOFENACO SÓDICO - 50MG VITAMED 0,022 748,00

84 6.600 ESPIRONOLACTONA 100 MG HIPOLABOR 0,326 2.151,60

118 1.630 LORATADINA 1MG/ML XAROPE 
100ML

MARIOL 1,86 3.031,80

157 2.680 SECNIDAZOL 1000MG (BLISTER 
COM 02 COMPRIMIDOS)

PHARLAB 0,44 1.179,20

171 74.500 VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1, 
B2, B3, B5, B6) DRAGEA

VITAMED 0,034 2.533,00

TOTAL 13.992,72

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 040/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 13.992,72.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 02 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) PAULO DE TARSO DOS SANTOS LUCE-
NA VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS E PRORROGAÇÃO DO PERÍODO PARA INSCRIÇÕES 

 
 
 
O Prefeito do Município de Serra Negra/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da 

Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 04 de 
07 de janeiro de 2019, DETERMINA: 

 
 
 

I. A RETIFICAÇÃO DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS ESPECIFICAMENTE DO CARGO: 2.01 - Agente de Fiscalização e Posturas, a 
seguir: 
 
a) Exclui-se a LEI MUNICIPAL – Código De Posturas Municipais de Serra negra; 
b) Acrescentam-se as seguintes Leis Municipais: 

LEI MUNICIPAL Nº 2.288.97 - DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS EDIFICAÇÕES; 
LEI MUNICIPAL Nº 2.296.97 - ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 2.288; 
LEI MUNICIPAL Nº 2.382.98 - DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA; 
LEI MUNICIPAL Nº 2.711.02 - DISPÕE SOBRE A LIMPEZA DE TERRENOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; 
LEI MUNICIPAL Nº 2.900.05 - DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO X DA LEI 2.288; 
LEI MUNICIPAL Nº 3.514.12 - ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI 2.288; 
LEI MUNICIPAL Nº 3.560.12 - INCLUI O PARÁGRAFO 6º NO ARTIGO 4º DA LEI 2.288; 
LEI MUNICIPAL Nº 3.616.13 - INCLUI O PARÁGRAFO 2º NO ARTIGO 11º DA LEI 2.288; 
LEI MUNICIPAL Nº 3.826.15 - ACRESCENTA-SE O ARTIGO 8º A - NA LEI 2.711; 
LEI MUNICIPAL Nº 4.058.18 - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA PODA DE ÁRVORES E 
LIMPEZA DE IMÓVEIS PARTICULARES. 

 
 

A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES para até o dia 21 de fevereiro de 
2019, em virtude da alteração do Conteúdo Programático relacionado acima. 
 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços 
www.serranegra.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como 
poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
 
Serra Negra/SP, 07 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

Dr. Sidney Antônio Ferraresso 
PREFEITO DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP 

 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 - Ano VIII - n.º 630
28

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA 

NONA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LE-
GISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos três dias do mês 
de dezembro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 19h39min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 39ª Ses-
são Ordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, com a presença dos ve-
readores Cesar Augusto Oli-
veira Borboni, Eduardo 
Aparecido Barbosa, José 
Aparecido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Pau-
lo Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. 
Em seguida convidou a to-
dos, para juntos, rezarem o 
Pai-Nosso. Após, o Exmo. Sr. 
Presidente solicitou que se 
aproximasse junto à Mesa 
Diretora o suplente de vere-
ador, senhor Cesar Augusto 
Oliveira Borboni, para que 
tomasse posse na vaga do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, automati-
camente licenciado, confor-
me disposto no parágrafo 2º, 
do artigo 41, da Lei Orgânica 
do Município de Serra Ne-
gra/SP, por ter sido nomeado 
e assumido o cargo em co-
missão de Secretário de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social do Município de Serra 
Negra/SP, no dia 28 de no-
vembro de 2018, conforme 
Portaria de nomeação nº 

289/2018 – da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra/SP. 
Preenchidas as formalida-
des legais e regimentais, o 
Exmo. Sr. Presidente convi-
dou o Sr. Cesar Augusto Oli-
veira Borboni para que, em 
pé, em voz alta e com o bra-
ço direito estendido, procla-
masse o compromisso de 
posse nos seguintes termos: 
“PROMETO DESEMPENHAR 
FIELMENTE O MEU MANDA-
TO, PROMOVENDO O BEM 
GERAL DO MUNICÍPIO, DEN-
TRO DAS NORMAS CONSTI-
TUCIONAIS”. Ato contínuo, 
após a leitura e assinatura 
do competente Termo de 
Posse e Compromisso, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-
rou empossado o senhor ve-
reador Cesar Augusto Olivei-
ra Borboni, com todos os 
direitos e obrigações ineren-
tes ao cargo de vereador. 
Em seguida, o vereador em-
possado proferiu seu discur-
so de posse e, após, recebeu 
os cumprimentos dos de-
mais vereadores desta Casa 
de Leis. Declaração de bens 
do vereador Cesar Augusto 
Oliveira Borboni: declarou 
ser possuidor dos seguintes 
bens, na data de 03 de de-
zembro de 2018: quotas de 
capital social da firma indivi-
dual Cesar Augusto de Oli-
veira Borboni ME – CNPJ 
05.041.842/0001-05, constitu-
ída em 28/04/2002, no valor 
de R$ 10.000,00; 01 (um) ve-
ículo Renaut/Scenic, ano de 
fabricação 2002, adquirido 
em 27/05/2008, no valor de 
R$ 34.590,22; 01 (um) veícu-
lo Toyota Corola, ano de fa-
bricação e modelo 2003, no 
valor de R$ 32.000,00; 01 
(um) veículo Fiat Uno, ano 
de fabricação 2005, modelo 
2006, no valor de R$ 
14.000,00; 01 (um) lote de 
terreno nº 04, Quadra 03, 
Loteamento Residencial Al-
tos de Serra Negra, Bairro 
Refúgio da Serra, adquirido 
em 20/04/2010, no valor de 
R$ 10.332,16; saldo mantido 
junto ao Banco Bradesco 
S.A, agência: 6250, conta: 
9465-0, no valor de R$ 
394,21; saldo mantido junto 

ao Banco Bradesco S.A, no 
valor de R$ 250,71. Nada 
mais. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foram li-
das, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimida-
de (10 votos), as seguintes 
atas: 1) ata da 38ª sessão or-
dinária, da 02ª sessão legis-
lativa, da 17ª Legislatura, re-
alizada em 26 de novembro 
de 2018 e; 2) ata da 28ª ses-
são extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 26 de 
novembro de 2018. EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - Cor-
respondências recebidas no 
período de 26 de novembro 
de 2018 a 03 de dezembro 
de 2018, dentre elas os se-
guintes documentos infor-
mando a liberação de ver-
bas: - E-mail da Câmara dos 
Deputados – Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização 
Financeira, informando os 
recursos do Orçamento da 
União destinado ao Municí-
pio de Serra Negra, referen-
tes às áreas de competência 
federal, nas várias áreas de 
atuação, repassado ao Muni-
cípio de Serra Negra/SP, no 
mês de outubro de 2018, o 
importe de R$ 1.632.706,57, 
totalizando, no período de 
janeiro/2018 a outubro/2018, 
o valor de R$ 19.148.717,60. 
MENSAGENS E PROJETOS 
DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Mensagem nº 
063/2018, encaminhando o 
projeto de lei nº 82/2018, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial  
no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), que será 
destinado para atender des-
pesas de custeio, para a im-
plantação do Programa 
Novo Mais Educação – Go-
verno Federal. PROJETOS 
DE RESOLUÇÃO E DE DE-
CRETO LEGISLATIVO: - Pro-
jeto de Decreto Legislativo 
nº 12/2018, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que concede o Títu-
lo Honorífico de Cidadã 
Serrana à senhora MARILIA 
COSTA CHAGAS. - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
13/2018, de autoria do vere-

ador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que concede o Títu-
lo Honorífico de Cidadão 
Serrano ao senhor VALDIR 
RODRIGUES DOS SANTOS. - 
Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 14/2018, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que con-
cede a Medalha de Mérito 
Fundador “Lourenço Franco 
de Oliveira” à CORPORA-
ÇÃO MUSICAL LYRA DE SER-
RA NEGRA, pelos seus 120 
anos de história. - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
15/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que concede a 
Medalha de Mérito Funda-
dor “Lourenço Franco de 
Oliveira” à senhora MARIA 
APARECIDA DALLARI GUI-
RELLI. - Projeto de Decreto 
Legislativo nº 16/2018, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que con-
cede o Título Honorífico de 
Cidadão Serrano ao senhor 
ANDRE LUIS OSTI. Todos os 
documentos ficaram à dis-
posição dos vereadores jun-
to à Mesa Diretora. Em se-
guida, foi proferida à leitura 
das INDICAÇÕES: Indicação 
nº 1484/2018, 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 
realizar, com urgência, os 
reparos necessários na co-
bertura do abrigo do ponto 
de ônibus localizado na en-
trada do Parque Turístico. 
Indicação nº 1485/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de ser cria-
da uma “Academia de Gi-
nástica ao Ar Livre” no Bair-
ro das Três Barras. Indicação 
nº 1486/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de ser criada uma 
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“Academia de Ginástica ao 
Ar Livre” no Parque Represa 
Santa Lídia. Indicação nº 
1487/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que determine aos se-
tores competentes, seja 
construída uma rotatória no 
perigoso cruzamento das 
Ruas Rodolfo Marchi, João 
Lombardi e Luigi Bernardo 
Marchi, Chácara Nhozinho, 
Serra Negra/SP, vez que os 
motoristas estão trafegando 
em altíssima velocidade no 
local, sem respeitar as nor-
mas e Leis de Trânsito e 
muitas vezes na contramão 
de direção, o que pode ge-
rar gravíssimos acidentes no 
local. Indicação nº 
1488/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada de forma peri-
ódica a varrição e a limpeza 
geral em todas as ruas do 
Loteamento Nossa Senhora 
de Lourdes, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP, vez que 
os inúmeros moradores do 
referido loteamento estão 
reclamando da sujeira das 
ruas. Indicação nº 1489/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser 
realizada manutenção e cor-
te do mato na Praça Rolan-
do Milani, localizada na Rua 
Macanã, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 1490/2018, de au-
toria do vereador  Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de passar máqui-
na motoniveladora em todas 
as ruas de terra do Lotea-
mento Vila Santista, Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1491/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que in-

dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser 
recapeado e consertado os 
desníveis de parte da Rua 
Monsenhor Manzini, no tre-
cho que se inicia na Rua Co-
ronel Pedro Penteado até a 
Rua Luiz Rielli (Rua do 
Sapo), vez que o referido 
trecho há anos está cheio de 
desníveis, imperfeições e 
buracos, estando difícil tra-
fegar no referido local. Indi-
cação nº 1492/2018, de auto-
ria 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 senti-
do de ser consertado o asfal-
to na Avenida Expedicioná-
rio Decio Fiorante, no 
cruzamento com a Avenida 
Ariovaldo Viana e com a Pra-
ça Maria de Lourdes Leite 
de Barros Tucunduva, vez 
que os motoristas estão ten-
do que trafegar pela contra-
mão de direção, gerando o 
sério risco de ocorrerem 
graves acidentes, conside-
rando que os veículos que 
adentram na referida rua, 
vem em alta velocidade da 
Rodovia SP-360. Indicação 
nº 1493/2018, de autoria do 
vereador  Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que verifique as possi-
bilidades de realizar uma 
melhor sinalização de trân-
sito no perigoso cruzamento 
da Rua dos Expedicionários 
com a Avenida João Gerosa. 
Indicação nº 1494/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de fazer 
uma ciclovia na Praça Ses-
quicentenário. Indicação nº 
1495/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-

to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Ângelo Marchi, 
vez que a referida rua está 
cheia de trincas e com enor-
mes buracos. Indicação nº 
1496/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de instalar câmeras 
de monitoramento em pon-
tos estratégicos do municí-
pio de Serra Negra, visando 
aprimorar a segurança pú-
blica em nossa cidade. Indi-
cação nº 1497/2018, de auto-
ria 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 senti-
do de ser realizada limpeza 
geral e corte do mato, no 
lago que é contornado pela 
Rua Vereador José Salvador 
Padula, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1498/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, 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 em toda a extensão 
da Rua Comendador Vicen-
te Amato Sobrinho. Indica-
ção nº 1499/2018, 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 senti-
do de ser realizada limpeza 
geral, desobstrução e corte 
do mato em toda a extensão 
do Ribeirão Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1500/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de instalar de uma 
rede WI-FI pública nas prin-
cipais praças do município, 
haja vista que existem inú-
meras cidades próximas a 
Serra Negra que já contam 
com esse serviço. A acessi-
bilidade no mundo da inter-

net é fato, todos estamos di-
reta ou indiretamente 
interligados a outros, mes-
mo não querendo, nossa 
vida passa pela WEB. O cus-
to do projeto é pequeno e 
com grande resultado práti-
co. Indicação nº 1501/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser 
totalmente reformado, além 
de ser realizada toda a ma-
nutenção necessária, no 
Campo de Futebol Antonio 
Carlos Spinhardi, Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1502/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser realizada 
operação tapa buracos em 
todas as ruas do Loteamen-
to Portal dos Brotos, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1503/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser construída, de forma 
adequada, a passarela que 
liga a Rua Ariadne Maria Mit-
testainer - ao lado do núme-
ro 25 - com a Rua Matheus 
Mattedi, vez que o local é 
muito utilizado por pedes-
tres, para encurtar o cami-
nho/trajeto. Indicação nº 
1504/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica a forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
construir uma rotatória na 
Estrada Municipal Sebastião 
de Godoy Bueno, cruzamen-
to com a Avenida Professor 
José Laffranchi, Loteamento 
Nova Serra Negra, vez que 
no local podem haver coli-
sões e graves acidentes. In-
dicação nº 1505/2018, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
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na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito  
Municipal para que, junta-
mente com o Secretário Mu-
nicipal de Esportes, estu-
dem as possibilidades de 
serem organizadas e realiza-
das, no município de Serra 
Negra/SP, gincanas entre es-
tudantes e a população em 
geral, considerando que es-
tas gincanas são uma exce-
lente forma de integração 
entre as pessoas. Indicação 
nº 1506/2018, 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 
realizar limpeza geral e cor-
te do mato na Rua Ana Ma-
cedo, Loteamento Residen-
cial Serra Negra. Indicação 
nº 1507/2018, 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 
realizar limpeza geral e de-
sentupimento nos bueiros 
do município de Serra Ne-
gra, principalmente nas ruas 
mais distantes da área cen-
tral. Indicação nº 1508/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que es-
tude as possibilidades de 
serem adquiridas novas 
obras e livros para serem 
disponibilizadas na Bibliote-
ca do Município de Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1509/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser cortado todo o mato que 
está extremamente denso e 
alto, bem como ser realiza-
da limpeza geral, em toda a 
extensão do ribeirão locali-
zado na Rua Angelina Maria 
Daolio Saragiotto. Indicação 
nº 1510/2018, 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 
ser cortado o mato nos dois 
lados da Estrada Municipal 
Egisto Fruchi, localizada no 
Bairro das Tabaranas, Serra 
Negra/SP, vez que o mato 
está adentrando na referida 
Estrada Municipal, prejudi-
cando em muito a visibilida-
de, podendo gerar graves 
acidentes. Indicação nº 
1511/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada toda a manu-
tenção necessária na viela, 
principalmente limpeza ge-
ral e periódica, além da ne-
cessária pintura, na Viela 
“Diveti  Nucci Osti”, que liga 
a Avenida Juca Preto, altura 
do número 890, com a Rua 
Luiz Passagnolo, Loteamen-
to Vila Dirce, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1512/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de asfaltar 
toda a extensão da Rua Fran-
cisco Guerreiro Neto, locali-
zada no Loteamento Belve-
dere do Lago. Indicação nº 
1513/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar reforma geral na 
Praça José Oscar Spinhardi 
Filho, situada na Avenida 
Juca Preto, esquina com a 
Rua Agostinho Luiz Fedel, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1514/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem dedetizados os buei-
ros de nosso município, 
principalmente nas proximi-
dades do ribeirão, córregos 
e riachos, evitando-se a pro-
liferação de insetos e de ani-

mais peçonhentos. Indica-
ção nº 1515/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as pos-
sibilidades de instalar equi-
pamentos de ginástica na 
Praça localizada ao lado do 
Campo de Futebol do Lotea-
mento Nova Serra Negra. In-
dicação nº 1516/2018, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de instalar 
equipamentos de ginástica 
na Praça Poliesportiva “Fio-
ravante Bertolini”, localiza-
da no Loteamento Refúgio 
da Serra. Indicação nº 
1517/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feita limpeza geral em 
todo o Parque das Fontes 
(atrás da Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra), princi-
palmente eliminando a água 
parada ou colocando cloro, 
acabando com os locais 
passíveis da proliferação do 
mosquito transmissor da 
dengue. Indicação nº 
1518/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar os reparos necessá-
rios nas churrasqueiras exis-
tentes no Parque Represa 
“Dr. Jovino Silveira”. Indica-
ção nº 1519/2018, 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 senti-
do de passar máquina moto-
niveladora em todas as ruas 
de terra do Loteamento Bel-
vedere do Lago, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
1520/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 

regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que através do setor 
competente, crie um Projeto 
de Internet Gratuita para os 
moradores de Serra Negra. 
Indicação nº 1521/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que através 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, possa criar uma 
Associação ou Cooperativa 
dos produtores de vinho de 
Serra Negra e incentivar o 
plantio de uvas em nossa ci-
dade. Indicação nº 
1522/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes, possa disponibilizar 
estagiários de Educação Fí-
sica, a fim dos mesmos da-
rem orientações às pessoas 
que utilizam os aparelhos da 
Academia ao Ar Livre, nas 
praças e locais públicos do 
município de Serra Negra/
SP. Indicação nº 1523/2018, 
de autoria do vereador  Re-
nato Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que es-
tude as possibilidades de in-
formatizar o nosso sistema 
de saúde, fazendo um cru-
zamento de dados nas con-
sultas, fornecimentos de re-
médios, ambulâncias e 
atendimentos domiciliares. 
Indicação nº 1524/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de instalar/
construir uma lanchonete 
no Conjunto Aquático Muni-
cipal Sebastião Carlos de 
Andréa Colchetti, para que 
os usuários daquele local te-
nham um lugar apropriado 
para se alimentarem. Indi-
cação nº 1525/2018, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que possa tomar 
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providências através da Se-
cretaria Municipal de Obras, 
para a canalização do ribei-
rão na Rua Orlando Poleto. 
Indicação nº 1526/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que possa 
tomar as providências no 
sentido de promover a pin-
tura do monumento do Imi-
grante Italiano, na Praça 
Sesquicentenário, bem 
como estudar as possibilida-
des de implantação de ilu-
minação de led. Indicação 
nº 1527/2018, 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 
serem colocadas lixeiras no 
entorno da Represa Santa 
Lídia, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1528/2018, de auto-
ria 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 senti-
do de serem tapados os bu-
racos existentes em frente 
ao número 71 da Rua Irmã 
Dulce, Centro, Serra Negra/
SP, em frente ao Mercadinho 
São Benedito. Indicação nº 
1529/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que juntamente com o 
Departamento Municipal de 
Trânsito, estudem as possi-
bilidades de proibir o tráfe-
go de caminhões na subida 
da Rua dos Expedicionários, 
tornando sentido obrigatório 
para os caminhões, entra-
rem na Rua Brunângela, vez 
que muitos caminhões não 
estão conseguindo subir o 
morro, gerando grande risco 
de acidentes, pois tem que 
voltar de marcha ré, causan-
do grandes transtornos e di-
ficultando, em muito, a flui-
dez do trânsito naquela 
movimentada rua, tendo in-
clusive ocorrido um grave 
acidente no local no dia 
26/11/2018. Indicação nº 

1530/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine à Guar-
da Civil Municipal, conside-
rando as várias reclamações 
recebidas de munícipes, no 
sentido de serem adotadas 
as providências cabíveis 
com relação aos veículos 
que estão permanecendo 
estacionados sobre as cal-
çadas da Avenida Coronel 
Estevão Franco de Godoy, 
Serra Negra/SP, principal-
mente nas proximidades 
das igrejas, pois os pedes-
tres estão tendo que cami-
nhar pelo meio da rua, pois 
os veículos estão impedindo 
a passagem pelas calçadas. 
Indicação nº 1531/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser passada 
a máquina motoniveladora 
em toda a extensão da Rua 
José Ramos da Silva, Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP, pois a referi-
da via pública está com mui-
tos buracos e desníveis, pra-
ticamente intransitável. 
Indicação nº 1532/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que es-
tude as possibilidades de in-
cluir na lista de prioridades 
das obras e melhorias públi-
cas a serem realizadas no 
Município de Serra Negra/SP, 
a pavimentação asfáltica e 
toda a infraestrutura neces-
sária em toda a extensão da 
Rua José Ramos da Silva, 
Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1533/2018, de auto-
ria do vereador José Apare-
cido Orlandi, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem adota-
das todas as medidas neces-
sárias com relação a grande 
poça de água (de aproxima-

damente 6 metros x 1 me-
tro) que vem se formando 
bem na entrada da Escola 
Estadual Franca Franchi, na 
Estrada Municipal João Biga-
rella, Bairro da Serra, Serra 
Negra/SP, pois está ficando 
muita água parada, toda 
suja e fedendo em frente 
àquela escola, não podendo 
permanecer esta precária si-
tuação. Indicação nº 
1534/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no 
sentido de serem adotadas 
todas as medidas necessá-
rias, com relação aos 2 
(dois) bueiros da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, si-
tuados na Estrada Municipal 
João Bigarella, em frente à 
Escola Estadual Franca Fran-
chi, Bairro da Serra, Serra 
Negra/SP, pois as águas cole-
tadas pelos bueiros estão 
sendo despejados direta-
mente e irregularmente nas 
nascentes de água potável, 
gerando sérios danos ao 
meio ambiente. Indicação 
nº 1535/2018, de autoria do 
vereador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no 
sentido de serem adotadas 
todas as medidas necessá-
rias, com relação aos buei-
ros da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, situados na 
Estrada Municipal João Biga-
rella, em frente à Escola Es-
tadual Franca Franchi, Bair-
ro da Serra, Serra Negra/SP, 
pois as águas coletadas pe-
los bueiros estão sendo des-
pejadas diretamente e irre-
gularmente em particulares 
principalmente nas casas si-
tuadas ao lado da referida 
via pública, causando inun-
dações e prejuízos nos refe-
ridos imóveis, além de mui-
ta sujeira. Indicação nº 
1536/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no 
sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em toda a extensão das se-
guintes Estradas Municipais 
situadas no Bairro da Serra, 
Serra Negra/SP, pois todas 
estão em precário estado de 
conservação, com grandes 
buracos e desníveis, pratica-
mente intransitáveis, devido 
as últimas chuvas: - Estrada 
Municipal João Bigarella,  - 
Estrada Municipal Joaquim 
Alexandre Zocchio, - Estrada 
Municipal Jorge Sidney Coli, 
- Estrada Municipal Francis-
co Honório de Lima, - Estra-
da Municipal José Edmundo 
Pinton Rezzieri, - Estrada 
Municipal Pedro Marquezin, 
- Estrada Municipal Renato 
Briotto Marchi, - Estrada Mu-
nicipal Basílio Silotto (tre-
cho do Bairro da Serra) e - 
Estrada Municipal Benedito 
Batista de Vasconcelos. Indi-
cação nº 1537/2018, de auto-
ria do vereador José Apare-
cido Orlandi, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, em ca-
ráter de extrema urgência, 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser pas-
sada a máquina motonivela-
dora em toda a extensão das 
seguintes Estradas Munici-
pais do Bairro da Ramalha-
da, Serra Negra/SP, pois to-
das estão em precário 
estado de conservação, com 
grandes buracos e desní-
veis, praticamente intransi-
táveis, devido as últimas 
chuvas: - Estrada Municipal 
Basílio Silotto e Estrada Mu-
nicipal Claudio de Andrea 
Corsetti. Indicação nº 
1538/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no 
sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em toda a extensão das se-
guintes Estradas Municipais 
do Bairro do Barrocão, Serra 
Negra/SP, pois todas estão 
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em precário estado de con-
servação, com grandes bu-
racos e desníveis, pratica-
mente intransitáveis, devido 
as últimas chuvas: - Estrada 
Municipal Custódio Nereu 
Salzano, - Estrada Municipal 
Carlos Anghinoni, e - Estrada 
Municipal Paulo Marchi (do 
trecho da Fazendinha até o 
Alto da Serra). Indicação nº 
1539/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no 
sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em toda a extensão das se-
guintes Estradas Municipais 
do Bairro das Tabaranas, 
Serra Negra/SP, pois todas 
estão em precário estado de 
conservação, com grandes 
buracos e desníveis, pratica-
mente intransitáveis, devido 
as últimas chuvas: - Estrada 
Municipal Egisto Fruchi, - Es-
trada Municipal José Tog-
nolli, - Estrada Municipal 
Luis Gustavo Fagundes Bor-
tolotti, - Estrada Municipal 
Luiz Moreira, - Estrada Muni-
cipal Manfredo Lugli, - Estra-
da Municipal Romão Fran-
cisco Massaro, - Estrada 
Municipal Dr. Peter Griesin-
ger, - Estrada Municipal Ro-
nald Golias e - Estrada Muni-
cipal Roberto de Moraes 
Padula. Indicação nº 
1540/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Or-
landi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ex-
trema urgência, determine 
ao setor competente, no 
sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em toda a extensão da Es-
trada Municipal Amélia de 
Oliveira Lopes, Bairro dos 
Rodrigues, Serra Negra/SP, 
pois todas estão em precá-
rio estado de conservação, 
com grandes buracos e des-
níveis, praticamente intran-
sitáveis, devido as últimas 
chuvas. Indicação nº 
1541/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 

regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, devido as últimas 
chuvas torrenciais, determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em todas as Ruas que são 
atualmente de terra, no Lo-
teamento Recanto Querên-
cia, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP, pois as referidas 
vias públicas estão com 
muitos buracos e desníveis, 
estando muito difícil trafe-
gar no Loteamento. Indica-
ção nº 1542/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, em ca-
ráter de extrema urgência,  
determine ao setor munici-
pal competente, no sentido 
de ser passada a máquina 
motoniveladora em todas as 
ruas de terra do Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP, 
pois aquelas vias públicas 
estão intransitáveis. Indica-
ção nº 1543/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, em ca-
ráter de extrema urgência,  
determine ao setor munici-
pal competente, no sentido 
de ser passada a máquina 
motoniveladora em todas as 
Ruas de terra do Loteamen-
to Vila Santista, Serra Negra/
SP, pois aquelas vias públi-
cas estão intransitáveis. In-
dicação nº 1544/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, em ca-
ráter de extrema urgência, 
determine ao setor munici-
pal competente, no sentido 
de ser passada a máquina 
motoniveladora em todas as 
Ruas de terra do Loteamen-
to Vila Paulista, Serra Negra/
SP, pois aquelas vias públi-
cas estão intransitáveis. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o encami-
nhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-

rem adotadas as medidas 
cabíveis. Após, o Exmo. Sr. 
Presidente suspendeu a pre-
sente sessão para serem tra-
tados, juntamente com to-
dos os vereadores, sobre 
assuntos que estavam sen-
do reivindicados pela ONG 
GAVA, referente à suspen-
são da Lei Municipal que 
proibia a soltura de fogos de 
artifício com estampido no 
Município de Serra Negra/SP. 
Retomados os trabalhos, 
passou-se ao PEQUENO EX-
PEDIENTE: usaram da pala-
vra os vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti, Paulo Sér-
gio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Cesar Augusto Oli-
veira Borboni, Leandro 
Gianotti Pinheiro, José Apa-
recido Orlandi, Leonel Fran-
co Atanázio e Roberto Se-
bastião de Almeida. Não 
havendo mais nenhum vere-
ador inscrito no Pequeno Ex-
pediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
911/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, 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 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis os docu-
mentos e informações abai-
xo solicitados, todos refe-
rentes às multas por infração 
de trânsito aplicadas pela 
Guarda Civil Municipal em 
Serra Negra/SP.1) Quantas 
multas por infração de trân-
sito foram aplicadas pela 
Guarda Civil Municipal de 
Serra Negra em nosso muni-
cípio, informando o número 
total de multas aplicadas 
mês a mês, durante o perío-
do de janeiro de 2017 até a 
presente data? 2) Encami-
nhar cópia integral (de todas 
as folhas) de todos os talões 
de multas de trânsito devi-
damente numerados em or-
dem sequencial e utilizados 
pela Guarda Civil Municipal 
de Serra Negra, durante o 
período de jan/2017 até a 
presente data. 3) Quais fo-
ram os valores mensais re-
colhidos aos cofres públicos 

do município de Serra Ne-
gra/SP com o pagamento 
das multas por infração de 
trânsito aplicadas no muni-
cípio de Serra Negra/SP pela 
Guarda Civil Municipal? 4) 
Existe algum caso de cance-
lamento da multa de trânsi-
to aplicada pela Guarda Civil 
Municipal de Serra Negra? 
Em caso positivo, informar a 
quantidade de multas de 
trânsito canceladas mensal-
mente, quais os respectivos 
motivos e quem foram as 
pessoas multadas (nomes 
completos e/ou identifica-
ção dos veículos) mas que 
tiveram canceladas suas 
multas, no período de janei-
ro de 2017 até a presente 
data? 5) Quantos recursos 
administrativos foram apre-
sentados recorrendo as mul-
tas aplicadas pela Guarda 
Civil Municipal de Serra Ne-
gra, informando a quantida-
de mensal de recursos apre-
sentados, no período de 
jan/2017 até a presente data. 
6) No eventual caso de não 
pagamento da multa aplica-
da por infração de trânsito 
aplicada pela Guarda Civil 
Municipal de Serra Negra, 
informar quais os meios le-
gais são utilizados pela Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra para a cobrança e re-
cebimento dos valores des-
tas multas? 7) Em que locais 
foram aplicados ou destina-
dos todos os valores finan-
ceiros arrecadados a título 
de multas de trânsito aplica-
das pela Guarda Civil Muni-
cipal de Serra Negra, no pe-
ríodo de jan/2017 até a 
presente data? Por quê? Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 932/2018, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado a Sa-
besp para que, no prazo re-
gimental de 15 (quinze) 
dias, informe a esta Casa de 
Leis se há possibilidade e se 
está na programação dos 
serviços a serem executa-
dos pela Sabesp no Municí-
pio de Serra Negra/SP, a ins-
talação e a disponibilização 
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da rede de distribuição de 
água para o Loteamentos 
Vila Santista e Vila Paulista, 
situados no Bairro das Três 
Barras, Serra Negra/SP. Em 
caso positivo, qual a data 
prevista para a realização 
desta importante obra/me-
lhoria para a população ser-
ranegrense? Posto em dis-
cussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
933/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Ata-
názio, 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 
municipais competentes, in-
clusive do Departamento Ju-
rídico e do Departamento 
Pessoal do Poder Executivo 
Municipal, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
e documentos abaixo solici-
tados, todos referentes à 
possibilidade de serem con-
cedidas folgas aos servido-
res públicos municipais, que 
realizam seus turnos com a 
carga horária de trabalho de 
12 x 36 horas semanais. 1) É 
possível e legal serem con-
cedidas folgas semanais aos 
servidores públicos munici-
pais, que desempenham 
suas funções realizando a 
carga horária de trabalho de 
12 x 36 horas? Por quê? 2) In-
formar qual é atualmente a 
legislação trabalhista aplica-
da aos servidores da Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra, que desempenham 
carga horária de 12 x 36 ho-
ras semanais? Encaminhar 
cópia de toda a legislação. 
3) Existe jurisprudência da 
Justiça do Trabalho, reco-
nhecendo o direito de se-
rem concedidas folgas se-
manais aos servidores que 
cumpram a carga horária de 
12 x 36 semanais? Em caso 
positivo, encaminhar cópia 
(s) da (s) jurisprudência (s) 
4) Caso seja legal conceder 
folgas semanais aos servido-
res da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra que realizam 
a carga horário de 12 x 36 
horas semanais, informar se 
serão concedidas estas fol-
gas semanais e a partir de 

que data? 5) Considerando 
que a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra decretou re-
cesso de final de ano, entre 
os dias 24/12/2018 até 
06/01/2019, informar de que 
forma e quais horários deve-
rão ser realizados pelos ser-
vidores da Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra durante o 
período de recesso de final 
de ano, já que há servidores 
escalados para trabalharem 
durante o recesso de final 
de ano e não possuem atual-
mente folga semanal. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
934/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachet-
to, que solicita na forma re-
gimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, considerando 
que o Loteamento Jardim 
do Salto, Serra Negra/SP, ne-
cessita de algumas melho-
rias para ser atendido pela 
distribuição residencial de 
correspondências pelos 
Correios, conforme Portaria 
Interministerial da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações, e do Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Gestão nº 4474/2018, vide 
ofício nº 633/2018 da Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra - cópia em anexo, re-
queiro seja informado a esta 
Casa de Leis em que data 
será disponibilizada, pela 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra, a seguinte melho-
ria no Loteamento Jardim 
do Salto, Serra Negra/SP:  - 
fixação de placas informan-
do  as denominações de to-
das as vias públicas do 
Loteamento Jardim do Sal-
to, bem como seja informa-
do em que data serão os 
moradores informados para 
procederem a numeração 
ordenada, individualizada e 
única de seus imóveis e a 
instalação de caixa recepto-
ra de correspondências na 
entrada de cada imóvel. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 935/2018, de 

autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis, cópia integral 
do processo da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
originado através do proto-
colo nº 2080/2013, apresen-
tado pelo munícipe Alexan-
dre José Dias de Souza, 
solicitando a colocação de 
lombada em via pública no 
Município de Serra Negra. 
Requerimento nº 936/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores municipais com-
petentes, informe a esta 
Casa de Leis, se o pedido 
apresentado à Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, 
no final de junho/2018, atra-
vés de abaixo assinado, soli-
citando a instalação de 03 
(três) lombadas e 02 (duas) 
faixas de segurança (pedes-
tres) na Rua Amparo, Cen-
tro, Serra Negra/SP, será 
atendido pela municipalida-
de e em que data? Caso esta 
importante solicitação, que 
visa garantir a segurança da 
população no trânsito, não 
seja integralmente atendida 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra, explicar os mo-
tivos desta decisão. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Para constar, o 
requerimento de informa-
ções de nº 937/2018 foi reti-
rado por seu autor. Em ques-
tão de ordem apresentada 
pelo vereador Renato Pinto 
Giachetto, foi solicitada a 
prorrogação, por mais 02 
(duas) horas, do tempo de 
duração da presente sessão 
ordinária. Posto em votação, 
o pedido de prorrogação da 
sessão, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAU-
SOS. Requerimento nº 

913/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o DIA NACIO-
NAL DA FAMÍLIA, comemo-
rado em 08 de dezembro, 
ressaltando a importância 
deste dia, pois a família é a 
primeira sociedade que 
convivemos e que levamos 
por toda vida, portanto, base 
para a formação de qual-
quer indivíduo. É no conví-
vio familiar que aprende-
mos, um com o outro, a 
respeitar, partilhar, ter com-
promisso, disciplina e a ad-
ministrar conflitos. É inegá-
vel que cada um carrega um 
histórico de experiências, 
aprendizados e lembranças 
que apresentarão reflexos 
por toda vida. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
914/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da Presente Sessão, votos de 
Congratulações e Aplausos 
para com TODOS OS PE-
DREIROS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pelo 
transcurso do Dia do Pedrei-
ro, comemorado no dia 13 
de dezembro, parabenizan-
do estes experientes e com-
petentes profissionais pelos 
excelentes trabalhos realiza-
dos, que muito contribuem 
com o desenvolvimento e 
progresso do município de 
Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
915/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da Presente Sessão, votos de 
Congratulações e Aplausos 
para com TODOS OS JARDI-
NEIROS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pelo 
transcurso do Dia do Jardi-
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neiro, comemorado no dia 
15 de dezembro, parabeni-
zando estes experientes e 
competentes profissionais 
pelos excelentes trabalhos 
realizados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 916/2018, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que so-
licita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, sejam consig-
nados em Ata da Presente 
Sessão, votos de Congratula-
ções e Aplausos para com o 
DIA INTERNACIONAL DO 
IMIGRANTE, comemorado 
em 18 de dezembro, parabe-
nizando todas as Famílias de 
Imigrantes que fincaram 
suas raízes no Município de 
Serra Negra/SP, se dedica-
ram para formarem suas fa-
mílias e trabalharam incan-
savelmente para o progresso 
do nosso Município. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
917/2018, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, sejam consignados em 
Ata da Presente Sessão, vo-
tos de Congratulações e 
Aplausos para com as 
CRIANÇAS DO CORAL DO 
EDUCANDÁRIO NOSSA SE-
NHORA APARECIDA que no 
último dia 30 de novembro 
de 2018 apresentaram o 
CONCERTO DE NATAL nas 
escadarias do Fórum Clóvis 
Bevilácqua, Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia às crianças do Coral do 
Educandário Nossa Senhora 
Aparecida, à senhora Rena-
ta Santos Pinheiro, regente 
do Coral, locutor do evento 
Ibraim Gustavo Santos, à 
Banda Santa Cecília de Mon-
te Alegre do Sul, que partici-
pou do evento, ao Excelen-
tíssimo Senhor Carlos 
Eduardo Silos de Araújo, 
Juiz de Direito da Comarca 
de Serra Negra, à Excelentís-
sima Senhora Juliana Maria 
Finati, Juíza de Direito da 
Comarca de Serra Negra e 
aos organizadores e colabo-

radores do evento. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
918/2018, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, sejam consignados em 
Ata da presente Sessão, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com a DIRE-
TORIA DO ROTARY CLUB DE 
SERRA NEGRA e INTERACT 
CLUB DE SERRA NEGRA, 
que no dia 02 de dezembro, 
na Avenida Bernardino de 
Campos, realizou a soleni-
dade campal de inaugura-
ção do marco INTERACT, 
que assinala a presença efe-
tiva desse importante seg-
mento do ROTARY CLUB em 
nosso município. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência a 
toda Diretoria do Rotary 
Club de Serra Negra e Inte-
ract Club de Serra Negra. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 919/2018, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, sejam consig-
nados em Ata da presente 
Sessão, votos de congratula-
ções e aplausos para com 
TODOS OS MÉDICOS DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MU-
NICÍPIO DE SERRA NEGRA/
SP, pela passagem do Dia do 
Médico de Saúde da Família 
e Comunidade, em 05 de 
dezembro, parabenizando 
estes experientes e dedica-
dos profissionais pelos exce-
lentes trabalhos realizados 
em prol da população de 
Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
920/2018, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, sejam consignados em 
Ata da Presente Sessão, vo-
tos de Congratulações e 
Aplausos para com os PRO-
FISSIONAIS DA ASSISTÊN-

CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA/SP, pelas 
comemorações do Dia Na-
cional da Assistência Social, 
no dia 07 de dezembro, pa-
rabenizando estes dedica-
dos e abnegados profissio-
nais pelos excelentes 
trabalhos realizados no mu-
nicípio de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos homenageados. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 921/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 28 anos de casa-
dos do casal MARGARETE 
PIETRAFEZA e GERSON PIN-
TON CORDEIRO, comemo-
rados em 25 de novembro 
de 2018, de modo que esta 
data merece ser muito co-
memorada pois é um casal 
exemplo de amor e compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 922/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da Presente Sessão, votos de 
Congratulações e Aplausos 
para com o DIA INTERNA-
CIONAL DA JUSTIÇA, come-
morado em 08 de dezem-
bro, parabenizando a todos 
os dedicados e competentes 
profissionais que desempe-
nham suas relevantes fun-
ções e atribuições para pro-
moverem a justiça, em prol 
de toda a população. Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
Presidente do Egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Desembargador 
Paulo Dimas de Bellis Mas-
caretti, aos juízes da Comar-

ca de Serra Negra, Doutor 
Carlos Eduardo Silos de 
Araújo e Doutora Juliana 
Maria Finati, a todos os ser-
ventuários da justiça da Co-
marca de Serra Negra, aos 
Juízes Diretores dos Fóruns 
da região, extensivo a todos 
os profissionais da área da 
justiça. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 923/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da Presente Ses-
são, votos de Congratula-
ções e Aplausos para com 
TODOS OS ARQUITETOS E 
URBANISTAS DO MUNICÍ-
PIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pelo transcurso do Dia Na-
cional do Arquiteto e Urba-
nista, comemorado no dia 
15 de dezembro, parabeni-
zando estes dedicados e ex-
perientes profissionais pelos 
excelentes trabalhos realiza-
dos, que muito contribuem 
com o desenvolvimento e 
progresso do município de 
Serra Negra/SP. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos Arqui-
tetos e Urbanistas do muni-
cípio de Serra Negra/SP. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 924/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 21 anos de casa-
dos do casal FERNANDA 
PAPA SCHIAVINATO e RI-
CARDO JOSÉ SCHIAVINATO, 
comemorados no mês de 
dezembro de 2018, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
e companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando 
o casal! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal home-
nageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
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por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 925/2018, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, sejam consig-
nados em Ata da presente 
Sessão, votos de congratula-
ções e aplausos para com o 
competente ELCIO CORRE-
TOR DE IMÓVEIS, pelos 40 
anos de excelentes serviços 
prestados no Município de 
Serra Negra, de modo que a 
Câmara Municipal de Serra 
Negra reconhece e parabe-
niza todo o trabalho realiza-
do em prol do desenvolvi-
mento do nosso município. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao  homenageado e aos 
seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
926/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a inauguração, no 
mês de novembro de 2018, 
da NOVA CRED SERRA NE-
GRA, situada na Avenida 
Bernardino de Campos nú-
mero 37, Centro, realizando 
empréstimos consignados, 
financiamentos, crédito pes-
soal, consórcios, cartão de 
crédito consignado, seguros, 
etc., em sua nova sede que é 
muito bem localizada e es-
truturada, possuindo atendi-
mento atencioso e de quali-
dade, que vem agradando 
seus inúmeros clientes. Pa-
rabéns pelo trabalho e pelos 
investimentos realizados no 
Município de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao  proprietário da Nova 
Cred Serra Negra e aos seus 
familiares, extensivo a todos 
os funcionários e demais co-
laboradores. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
927/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 

douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 44 anos de casados do 
casal OLIVIA VICENTINI e 
CARLITOS VICENTINI, come-
morados em 23 de novem-
bro de 2018, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um ca-
sal exemplo de amor e com-
panheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
928/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os proprietários da 
conceituada LOJA NOSSA 
SENHORA DO CARMO, situa-
da na Rua Coronel Pedro 
Penteado, número 496, Cen-
tro, Serra Negra/SP, pela be-
líssima reforma realizada no 
estabelecimento comercial, 
parabenizando pelo exce-
lente trabalho realizado, que 
é de muito bom gosto, para-
benizando também pelos in-
vestimentos realizados no 
Município de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos proprietários da Loja 
Nossa Senhora do Carmo, 
senhora Eliane Aparecida 
Saragiotto Guizzo, Juliana 
Cristina e Pedro Luis. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
929/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da Presente Sessão, votos de 
Congratulações e Aplausos 
para com TODOS OS FONO-
AUDIÓLOGOS DO MUNICÍ-
PIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pela passagem do Dia do Fo-
noaudiólogo, comemorado 
em 09 de dezembro, parabe-
nizando estes dedicados e 

experientes profissionais pe-
los excelentes trabalhos rea-
lizados, em prol da popula-
ção do município de Serra 
Negra/SP. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos Fonoaudió-
logos e Fonoaudiólogas do 
município de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 930/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, sejam consignados 
em Ata da Presente Sessão, 
votos de Congratulações e 
Aplausos para com TODOS 
OS MECÂNICOS DO MUNICÍ-
PIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pelo transcurso do Dia do 
Mecânico, comemorado no 
dia 20 de dezembro, parabe-
nizando estes dedicados e 
experientes profissionais pe-
los excelentes trabalhos rea-
lizados. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos Mecânicos 
do município de Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 931/2018, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o douto Plenário, se-
jam consignados em Ata da 
presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a empresa SERRA 
NEGRA EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS S/A (Miniféri-
co), em nome de seu geren-
te Vanderley Geraldo Marchi 
(Escovão), pela belíssima 
decoração de natal feita nes-
te ano de 2018 em suas de-
pendências, abrilhantando o 
turismo de nossa Estância. 
Da decisão desta Casa re-
queremos mais, seja dada 
ciência ao homenageado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 938/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, sejam consignados 
em Ata da presente Sessão, 
votos de congratulações e 

aplausos para com o expe-
riente JOÃO ALCIDES DEI 
SANTI, pela sua nomeação 
como Presidente da SENE-
TUR - Serra Negra Empresa 
de Turismo, parabenizando 
pela merecida nomeação, 
desejando muito sucesso 
nesta nova empreitada. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado e aos seus fa-
miliares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 939/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos pelos 22 anos de 
casados do casal LUCIANA 
RIBEIRO SOUZA e IVAN SOU-
ZA, comemorados em 30 de 
novembro de 2018, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor e 
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 940/2018, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o senhor 
NELSON DONIZETTI DA SIL-
VEIRA, que em 2018 comple-
tou 40 anos na Corporação 
Musical Lyra de Serra Negra, 
sempre demonstrando mui-
ta dedicação e comprometi-
mento com a música, de 
modo que a Câmara Munici-
pal de Serra Negra reconhe-
ce e parabeniza o grande fei-
to e os relevantes serviços 
prestados ao Município de 
Serra Negra/SP. Parabéns pe-
los 40 anos na Banda Lyra de 
Serra Negra/SP! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao home-
nageado, aos seus familiares 
e à Corporação Musical Lyra 
de Serra Negra e aos seus in-
tegrantes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 941/2018, 
de autoria do vereador Ri-
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cardo Favero Fioravanti, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com a LOJA 
MAÇÔNICA ACÁCIA DE SER-
RA NEGRA, que celebrou 35 
anos de fundação no dia 24 
de novembro de 2018. Ao 
longo de sua existência, a 
entidade e seus membros 
tem se dedicado na promo-
ção de ações de beneme-
rência em prol da socieda-
de, traçando uma 
dignificante história de filan-
tropia na cidade e região. 
Presidida pelo atual Venerá-
vel Mestre Cristiano Eiti Sato, 
a Loja Maçônica é composta 
por membros da cidade de 
Serra Negra, Lindóia, Águas 
de Lindóia e Amparo, tem 
como o seu membro mais 
antigo o irmão Gilberto Mar-
son Amadeu desde 1984. 
Atualmente é constituída 
pelos irmãos: Carlos Alberto 
Ap. dos Santos, Carlos Alber-
to de Godoi Cozaro, Carlos 
Alberto Salomão, Cláudio 
Humberto Fazolin, Cristiano 
Eiti Sato, Felipe Matheus P. P. 
Ribeiro, Francisco Ap. dos 
Santos Júnior, Gilberto Mar-
son Amadeu, Joaquim Perei-
ra, José Lupércio Cavenaghi, 
José Nilson Ribeiro, José Vi-
cente Rodrigues, Luciano 
Francisco de Godoi Lopes, 
Marcus Vinícius de Castro 
Pandolfi, Matheus de Moraes 
Amadeu, Norival Vicente Lo-
pes Guilhem Júnior, Paulo 
Henrique Machado, Wagner 
Eugenio e Wanderson Luis 
Teodoro. A Maçonaria é uma 
das instituições mais antigas 
em atividade no mundo. A 
sua forma atual, a Maçona-
ria Organizada ou Maçona-
ria Simbólica como é conhe-
cida  hoje,  surgiu  em  1717 
na Inglaterra, suas origens 
institucionais são da Idade 
Média, entretanto, suas ori-
gens filosóficas vão além, 
com registros desde a anti-
guidade. Desde os primór-
dios, a história da Maçonaria 
no Brasil e no mundo se 
confunde com a história do 
progresso da humanidade. 
Teve participação ativa em 
importantes capítulos da 
história nacional, como no 
processo de independência 
do Brasil, na abolição da es-

cravatura e na proclamação 
da República, bem como 
em grandes episódios da 
história mundial, como a in-
dependência dos Estados 
Unidos da América e a revo-
lução francesa. A Maçonaria 
é uma ordem universal, um 
sistema de moralidade e éti-
ca social, que visa o aperfei-
çoamento do homem, a edi-
ficação de uma sociedade 
justa e igualitária e o pro-
gresso geral da humanidade 
através da elevação moral e 
espiritual, sob os princípios 
da tríade: liberdade, igual-
dade e fraternidade. “Nos 
tornamos maçons, não para 
sermos melhores que os de-
mais, mas para que um dia 
possamos ser todos iguais”. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos membros da Loja 
Maçônica Acácia de Serra 
Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 942/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o estudante do 
Município de Serra Negra, 
GABRIEL DE SOUZA PICO-
LO, que ficou entre os fina-
listas do EPTV na Escola, 
conceituado e conhecido 
concurso de redação pro-
movido pela afiliada da 
Rede Globo em Campinas/
SP, cuja solenidade de en-
cerramento e entrega dos 
prêmios aos finalistas acon-
teceu no dia 21 de novem-
bro, no Thermas Water Park. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao homenageado, aos 
seus pais e familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). REQUERIMEN-
TOS DE PESAR: Requeri-
mento nº 943/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Francis-
ca Oraci Leme. Requeri-
mento nº 944/2018, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, 

votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
José Luiz Belardino. Reque-
rimento nº 945/2018, de au-
toria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Octavia-
no Leme de Calais Neto. Os 
requerimentos de pesar são 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, sendo 
os mesmos deferidos pelo 
Presidente, determinando 
fosse oficiado às famílias 
enlutadas. ORADORES: usa-
ram da palavra os vereado-
res Paulo Sérgio Osti e Ro-
berto Sebastião de Almeida. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito como Ora-
dor no Grande Expediente, 
passou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada nomi-
nal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os 
vereadores Cesar Augusto 
Oliveira Borboni, Eduardo 
Aparecido Barbosa, José 
Aparecido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Pau-
lo Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
dos projetos constantes da 
pauta. I – 2ª Discussão e vo-
tação do projeto de lei nº 
63/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que es-
tima a receita e fixa a despe-
sa do Município de Serra Ne-
gra para o exercício 
financeiro de 2019 – Lei Or-
çamentária Anual do Muni-
cípio de Serra Negra para 
2019 -  “LOA”.  Em se tratan-
do de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). II – Discussão e 
votação única do projeto de 
decreto legislativo nº 
10/2018, de autoria do vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida, que concede o Tí-
tulo Honorífico de Cidadão 
Serrano ao senhor SÉRGIO 
AYRES DA SILVA FILHO. Pri-

meiramente foi proferida a 
leitura do parecer elaborado 
pela Comissão de Justiça e 
Redação. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (11 votos). 
III – Discussão e votação 
única do projeto de decreto 
legislativo nº 11/2018, de au-
toria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
concede o Título Honorífico 
de Cidadã Serrana à senho-
ra RENATA FORNES YAZBEK 
AYRES. Primeiramente foi 
proferida a leitura do pare-
cer elaborado pela Comis-
são de Justiça e Redação. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). IV – Dis-
cussão e votação única do 
projeto de decreto legislati-
vo nº 12/2018, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que concede o Tí-
tulo Honorífico de Cidadã 
Serrana à senhora MARILIA 
COSTA CHAGAS. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
do parecer elaborado pela 
Comissão de Justiça e Reda-
ção. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (11 votos). V – 
Discussão e votação única 
do projeto de decreto legis-
lativo nº 13/2018, de autoria 
do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que concede 
o Título Honorífico de Cida-
dão Serrano ao senhor VAL-
DIR RODRIGUES DOS SAN-
TOS. Primeiramente foi 
proferida a leitura do pare-
cer elaborado pela Comis-
são de Justiça e Redação. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). VI – Dis-
cussão e votação única do 
projeto de decreto legislati-
vo nº 14/2018, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que con-
cede a Medalha de Mérito 
Fundador “Lourenço Franco 
de Oliveira” à CORPORA-
ÇÃO MUSICAL LYRA DE SER-
RA NEGRA, pelos seus 120 
anos de história. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
do parecer elaborado pela 
Comissão de Justiça e Reda-
ção. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (11 votos).  VII 
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– Discussão e votação única 
do projeto de decreto legis-
lativo nº 15/2018, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que con-
cede a Medalha de Mérito 
Fundador “Lourenço Franco 
de Oliveira” à senhora MA-
RIA APARECIDA DALLARI 
GUIRELLI. Primeiramente 
foi proferida a leitura do pa-
recer elaborado pela Comis-
são de Justiça e Redação. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). VIII – Dis-
cussão e votação única do 
projeto de decreto legislati-
vo nº 16/2018, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que concede o Tí-
tulo Honorífico de Cidadão 
Serrano ao senhor ANDRE 
LUIS OSTI. Primeiramente 
foi proferida a leitura do pa-
recer elaborado pela Comis-
são de Justiça e Redação. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (11 votos). Para 
constar, os projetos de de-
cretos legislativos nºs 
10/2018, 11/2018, 12/2018, 
13/2018 e 16/2018, foram vo-
tados em bloco, conforme 
aprovado pelos vereadores 
por votação unânime (10 
votos). Para constar, os pro-
jetos de decretos legislati-
vos nºs 14/2018 e 15/2018, 
foram votados em bloco, 
conforme aprovado pelos 
vereadores por votação 
unânime (10 votos). IX – 1ª 

Discussão e votação do pro-
jeto de lei complementar nº 
10/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a criação de 
vagas no quadro de pessoal 
efetivo da Municipalidade e 
dá outras providências, 
criando 05 (cinco) vagas de 
vigia. Primeiramente foi pro-
ferida a leitura dos parece-
res elaborados pelas seguin-
tes Comissões: a) de Justiça 
e Redação e, b) de Finanças 
e Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). X – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
82/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional especial no va-
lor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), que será destina-
do para atender despesas 
de custeio, para a implanta-
ção do Programa Novo Mais 
Educação – Governo Fede-
ral. Primeiramente foi profe-
rida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). XI – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
80/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade, no imóvel 
edificado, de ligação da ca-

nalização do esgoto à rede 
coletora pública, quando se 
tratar de logradouro provido 
desta rede, conforme espe-
cifica. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação, b) de Po-
lítica Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educa-
ção, Esporte e Turismo, c) 
de Saúde e Política Social e, 
d) de Finanças e Orçamen-
to. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). XII – 1ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 81/2018, de au-
toria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que dispõe sobre a obriga-
toriedade dos estabeleci-
mentos comerciais informa-
rem a presença de glúten e 
lactose em suas refeições 
ou em produtos alimentí-
cios de fabricação própria 
ou vendidos à granel. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Re-
dação, b) de Saúde e Política 
Social e, c) de Finanças e 
Orçamento. Posto em dis-
cussão, usou da palavra o 
vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicitou 
“vista” do projeto de lei nº 
81/2018. Posto em discussão 
e votação, o pedido de “vis-
ta”, foi aprovado por unani-
midade. Para constar, consi-

derando a aprovação do 
pedido de “vista” do projeto 
de lei nº 81/2018, ficou pre-
judicada também a sua vo-
tação em 2ª turno, vez que 
constou na pauta da 29ª ses-
são extraordinária, a ser rea-
lizada na presente data, logo 
após o término desta sessão 
ordinária. Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-
ais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores vere-
adores para a sessão extra-
ordinária que será realizada 
logo após o término desta 
sessão ordinária, declaran-
do-a encerrada às 23h45min. 
Para constar eu, (a) verea-
dor Ricardo Favero Fiora-
vanti, Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a 
assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que 
a íntegra desta sessão en-
contra-se registrada em áu-
dio e vídeo que, em confor-
midade com o parágrafo 2º, 
do artigo 118-A, do Regi-
mento Interno da Câmara 
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.

ATA DA VIGÉSIMA 
NONA SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos três dias do mês 
de dezembro, do ano de dois 
mil e dezoito, com início às 
23h46min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta 
cidade, sob a Presidência do 
vereador Eduardo Aparecido 
Barbosa, e secretariando os 
trabalhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 

29ª Sessão Extraordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Cesar Augus-
to Oliveira Borboni, Eduardo 
Aparecido Barbosa, José Apa-
recido Orlandi, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sérgio 
Osti, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão ex-
traordinária, passou-se ime-
diatamente à ORDEM DO DIA, 
na qual foram deliberados 
os seguintes projetos: I – 2ª 

Discussão e votação do pro-
jeto de lei complementar nº 
10/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dis-
põe sobre a criação de vagas 
no quadro de pessoal efetivo 
da Municipalidade e dá ou-
tras providências, criando 05 
(cinco) vagas de vigia. Em se 
tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). II – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei nº 
82/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional especial no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
que será destinado para aten-

der despesas de custeio, para 
a implantação do Programa 
Novo Mais Educação – Gover-
no Federal. 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). 
III – 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 80/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade, no 
imóvel edificado, de ligação 
da canalização do esgoto à 
rede coletora pública, quan-
do se tratar de logradouro 
provido desta rede, conforme 
especifica. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
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pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Para constar, restou prejudi-
cada a votação em 2ª turno, 
do projeto de lei nº 81/2018, 
em virtude de ter sido soli-
citado e aprovado o pedi-
do de “vista” durante a 39ª 
sessão ordinária, realizada 
anteriormente a esta sessão 
extraordinária. Não havendo 
mais nenhum projeto para 

ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convo-
cou os senhores vereadores 
para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no 
dia 10 de dezembro de 2018, 
segunda-feira, às 19:30 horas, 
ocasião em que será eleita 

a nova Mesa Diretora da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra para o biênio 2019/2020, 
declarando encerrada a pre-
sente sessão extraordinária 
às 23h57min. Para constar 
eu, (a) vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que 

a íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Ne-
gra, 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.

ATA DA QUADRAGÉS-
SIMA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LE-
GISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos dez dias do mês 
de dezembro, do ano de dois 
mil e dezoito, às 19h30min, 
a Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Ser-
ra Negra/SP, realizou em 
sua sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 
s/nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta 
cidade, sob a Presidência do 
vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
sua 40ª Sessão Ordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a pre-
sença dos vereadores Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Le-
onel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Rober-
to Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimen-
tal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente declarou aberta 
a sessão e convidou a to-
dos, para juntos, rezarem 
o Pai-Nosso. Em seguida, 
levando-se em considera-
ção que a presente sessão 
é exclusiva para eleição da 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
para o biênio 2019/2020, 
conforme previsto no artigo 
26, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, passou-se imedia-

tamente para a ORDEM DO 
DIA. Realizada a verificação 
da chamada, verificou-se 
estarem presentes todos os 
vereadores que compõem 
o Poder Legislativo de Ser-
ra Negra/SP, ou seja, os ve-
readores Cesar Augusto 
Oliveira Borboni, Eduardo 
Aparecido Barbosa, José 
Aparecido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Pau-
lo Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Em se-
guida, passou-se à “Eleição 
da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, para 
o biênio 2019/2020”. De iní-
cio, o Exmo. Sr. Presidente, 
vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, constatou que, 
a consenso dos vereadores, 
a eleição da Mesa Direto-
ra da Câmara Municipal de 
Serra Negra para o biênio 
2019/2020 seria realizada 
através da apresentação de 
chapas, sendo tal procedi-
mento votado e aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Ato contínuo, o Exmo. Sr. 
Presidente informou que fo-
ram formadas para concor-
rerem à eleição, 02 (duas) 
chapas, assim formadas: 
“CHAPA Nº 01 - OPOSIÇÃO”: 
Presidente: vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida 
- PTB; 1º Vice-Presidente: 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro - PV; 2º Vice-Presi-
dente: vereador Paulo Sér-
gio Osti - PR; 1º Secretário: 
vereador José Aparecido Or-
landi – PPS e 2º Secretário: 
vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa – MDB; e “CHA-

PA 02”: Presidente: vereador 
Wagner da Silva Del Buono 
- DEM; 1º Vice-Presidente: 
vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa - MDB; 2º Vice-
-Presidente: vereador Paulo 
Sérgio Osti - PR; 1º Secretá-
rio: vereador José Aparecido 
Orlandi – PPS e 2º Secretá-
rio: vereador Ricardo Favero 
Fioravanti - PDT. Em seguida, 
foi realizada a votação, em 
escrutínio único e votação 
aberta e nominal dos verea-
dores da Câmara Municipal 
de Serra Negra/SP, ficando 
os votos assim consigna-
dos: vereador Cesar Augusto 
Oliveira Borboni: “Chapa nº 
02”; vereador Eduardo Apa-
recido Barbosa: “Chapa nº 
02”; vereador José Apareci-
do Orlandi: “Chapa nº 02”; 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro: “Chapa nº 01”; ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio: se absteve de profe-
rir seu voto; vereador Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini: 
“Chapa nº 02”; vereador 
Paulo Sérgio Osti - “Chapa 
nº 02”; vereador Renato Pin-
to Giachetto: “Chapa nº 02”; 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti: “Chapa nº 01”; vere-
ador Roberto Sebastião de 
Almeida: “Chapa 01” e ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono: “Chapa 02”. Após 
a votação, apurou-se o se-
guinte resultado: “CHAPA Nº 
01”: 03 (três) votos; “CHAPA 
Nº 02”: 07 (sete) votos, com 
01 (uma) abstenção. Após 
as confirmações e procedi-
mentos necessários, ficou 
assim eleita e composta a 
Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Serra Negra/
SP para o biênio 2019-2020: 
PRESIDENTE: vereador 
WAGNER DA SILVA DEL 
BUONO – DEM; 1º VICE-PRE-

SIDENTE: vereador EDUAR-
DO APARECIDO BARBOSA - 
MDB; 2º VICE-PRESIDENTE: 
vereador PAULO SÉRGIO 
OSTI – PR; 1º SECRETÁRIO: 
vereador JOSÉ APARECIDO 
ORLANDI – PPS e; 2º SECRE-
TÁRIO: vereador RICARDO 
FAVERO FIORAVANTI - PDT. 
Concluída a eleição, o Exce-
lentíssimo Senhor Presiden-
te, vereador Eduardo Apare-
cido Barbosa, parabenizou a 
todos os vereadores eleitos 
para comporem a Mesa Di-
retora da Câmara Municipal 
de Serra Negra/SP, durante o 
biênio 2019/2020 e, em se-
guida, franqueou a palavra 
aos vereadores eleitos. Nada 
mais havendo a ser tratado 
na Ordem do Dia desta ses-
são ordinária, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os vere-
adores Wagner da Silva Del 
Buono, José Aparecido Or-
landi, Paulo Sérgio Osti, Ce-
sar Augusto Oliveira Borbo-
ni, Paulo L. Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
Leandro Gianotti Pinheiro 
e Leonel Franco Atanázio. 
Não havendo nenhum ve-
reador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nes-
ta sessão, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente enfatizou 
que esta foi a última sessão 
ordinária realizada no ano 
de 2018 pela Câmara Muni-
cipal da Estância de Serra 
Negra/SP, tendo início o re-
cesso parlamentar oficial 
deste Poder Legislativo Mu-
nicipal, a partir do dia 16 de 
dezembro de 2018, comuni-
cando a todos os vereadores 
que o Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal po-
derá, havendo necessidade, 
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solicitar a convocação de 
sessões extraordinárias du-
rante o recesso parlamentar. 
Parabenizou indistintamente 
pelo trabalho de todos os 
vereadores e funcionários 
da Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Ser-

ra Negra/SP, agradecendo 
inclusive pelo apoio rece-
bido durante o período que 
esteve na Presidência deste 
Poder Legislativo Municipal. 
Por fim, desejou a todos um 
Feliz Natal e que o ano de 
2019 seja repleto de muita 

saúde, felicidades, sucesso 
e plenas realizações. Em se-
guida, declarou encerrada a 
presente sessão ordinária às 
20h40min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, 1º Secretário 
da Mesa Diretora, mandei 

lavrar esta ata, que conferi 
e achei conforme, ficando 
facultada a assinatura por 
todos os edis desta Casa. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

ATA DA TRIGÉSIMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LE-
GISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos treze dias do mês 
de dezembro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 18h08min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência dos vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa 
e Wagner da Silva Del Buo-
no, e secretariando os tra-
balhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 
30ª Sessão Extraordinária, 
da 02ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a pre-
sença dos vereadores Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a 
ausência do vereador Rena-

to Pinto Giachetto. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Pri-
meiramente rezou-se o Pai-
-Nosso. Após, em se tratando 
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 61/2018, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
contratar operação de crédi-
to com a Caixa Econômica 
Federal no valor de até R$ 
3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais), a ser 
destinado para atender ao 
Programa de Renovação da 
Frota Municipal, em que se-
rão adquiridos caminhões, 
ambulância, veículo tipo van, 
veículos tipo passageiros, 
equipamentos e máquina. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Para constar, durante 
a discussão deste projeto, 
o Exmo. Sr. Presidente, ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, deixou o Plenário, 
permanecendo na sessão os 
seguintes vereadores: Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, 
José Aparecido Orlandi, Le-

andro Gianotti Pinheiro, Le-
onel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. A 
partir deste momento, a pre-
sente sessão extraordinária 
passou a ser presidida pelo 
Exmo. Sr. vereador Wagner 
da Silva Del Buono. Posto 
em discussão e votação, o 
projeto de lei nº 61/2018, 
foi aprovado por maioria de 
votos (05x04), com o voto 
de desempate do Exmo. Sr. 
Presidente. Solicitada a vo-
tação nominal, ficou assim 
consignada: vereadores que 
aprovaram o projeto de lei 
nº 61/2018 – Cesar Augusto 
Oliveira Borboni, José Apa-
recido Orlandi, Leonel Fran-
co Atanázio, Paulo L. Marchi 
Giannini e Wagner da Silva 
Del Buono. Vereadores que 
rejeitaram o projeto de lei nº 
61/2018 – Leandro Gianotti 
Pinheiro, Paulo Sérgio Osti, 
Ricardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Almei-
da. Em questão de ordem, o 
Exmo. Sr. Presidente, com a 
concordância de todos os ve-
readores, prorrogou o tempo 
de duração da presente ses-
são extraordinária por mais 
01 (uma) hora. Não havendo 

mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, passou-se às EXPLICA-
ÇÕES PESSOAIS: usaram da 
palavra os vereadores Leonel 
Franco Atanázio, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Paulo Sérgio 
Osti, Roberto Sebastião de 
Almeida, José Aparecido Or-
landi e Wagner da Silva Del 
Buono. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão 
extraordinária às 20h15min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ínte-
gra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
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-.

ATA DA TRIGÉSIMA 
PRIMEIRA SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos vinte dias do mês 
de dezembro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 17h07min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 

Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 31ª 
Sessão Extraordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a pre-
sença dos vereadores Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Le-
onel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 

Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com as ausências dos verea-
dores Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presen-
te sessão. Primeiramente 
rezou-se o Pai-Nosso. Após, 
em se tratando de sessão 
extraordinária, passou-se 
imediatamente à ORDEM 
DO DIA, na qual foram de-
liberados os seguintes pro-
jetos: I- 1ª Discussão e vo-

tação do projeto de lei nº 
83/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional suplementar no 
valor de R$ 80.000,00 (oiten-
ta mil reais), que será desti-
nado a atender despesas de 
custeio, através do Recurso 
Salário Educação. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação, b) 
de Saúde e Política Social 
e, c) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão 
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e votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos). II- 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 84/2018, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), que 
será destinado a atender 
despesas de custeio, através 
de Recursos do FNDE – Ca-
minhos da Escola. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação, b) 
de Saúde e Política Social 
e, c) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos). III- 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 85/2018, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a conceder subvenção 
à Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, no valor total de até 
R$ 5.040.000,00 (cinco mi-

lhões e quarenta mil reais), 
que poderá ser dividido em 
doze parcelas mensais de 
R$ 420.000,00 (quatrocentos 
e vinte mil reais). Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação, b) 
de Saúde e Política Social 
e, c) de Finanças e Orça-
mento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos). IV- 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 86/2018, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a conceder subvenção 
à Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Ser-
ra Negra – Hospital Santa 
Rosa de Lima, no valor de 
até R$ 150.000,00 (cen-
to e cinquenta mil reais), 
para pagamento até o dia 
28 de dezembro de 2018. 
Primeiramente foi proferi-
da a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça 
e Redação, b) de Saúde e 

Política Social e, c) de Fi-
nanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos). V- 1ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 87/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a receber re-
cursos do Ministério da Saú-
de e da Secretaria Estadual 
de Saúde, bem como trans-
feri-los à Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, atra-
vés de termo de convênio, 
para a integração ao SUS 
para prestação de assistên-
cia à saúde. Primeiramente 
foi proferida a leitura dos 
pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação, b) de Saú-
de e Política Social e, c) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser deli-
berado na Ordem do Dia, ne-
nhum vereador inscrito nas 

Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou 
os senhores vereadores para 
a sessão extraordinária a ser 
realizada logo após o térmi-
no da presente sessão. Em 
seguida, declarou encerrada 
esta sessão extraordinária às 
17h30min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando faculta-
da a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em 
áudio e vídeo que, em con-
formidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Re-
gimento Interno da Câmara 
Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor 
oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos vinte dias do mês 
de dezembro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 17h31min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 32ª 
Sessão Extraordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a pre-
sença dos vereadores Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Le-

onel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com as ausências dos verea-
dores Roberto Sebastião de 
Almeida e Paulo Sérgio Osti. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Após, em se tratan-
do de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, na qual fo-
ram deliberados os seguin-
tes projetos: I- 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 83/2018, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional suplementar no 
valor de R$ 80.000,00 (oiten-
ta mil reais), que será desti-
nado a atender despesas de 
custeio, através do Recurso 
Salário Educação. Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 

(08 votos). II- 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 84/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais), que será destina-
do a atender despesas de 
custeio, através de Recursos 
do FNDE – Caminhos da Es-
cola. Em se tratando de se-
gunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
III- 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 85/2018, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que autoriza 
o Poder Executivo Munici-
pal a conceder subvenção 
à Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, no valor total de até 
R$ 5.040.000,00 (cinco mi-
lhões e quarenta mil reais), 
que poderá ser dividido em 
doze parcelas mensais de 
R$ 420.000,00 (quatrocentos 

e vinte mil reais). Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos). IV- 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 86/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a conceder 
subvenção à Associação da 
Santa Casa de Misericór-
dia de Serra Negra – Hospi-
tal Santa Rosa de Lima, no 
valor de até R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil re-
ais), para pagamento até o 
dia 28 de dezembro de 2018. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos). V- 
2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 87/2018, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal 
a receber recursos do Mi-
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nistério da Saúde e da Se-
cretaria Estadual de Saúde, 
bem como transferi-los à 
Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, através de termo de 
convênio, para a integração 
ao SUS para prestação de as-
sistência à saúde. Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 

leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (08 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais 
e nada mais havendo a ser 
tratado nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e decla-

rou encerrada esta sessão 
extraordinária às 17h40min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ínte-
gra desta sessão encontra-se 
registrada em áudio e vídeo 

que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
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-.

ATA DA PRIMEIRA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA TERCEIRA SESSÃO LE-
GISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e um dias do 
mês de janeiro, do ano de 
dois mil e dezenove, com 
início às 19h00min, a Câma-
ra Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede lo-
calizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, 
sob a Presidência do verea-
dor Wagner da Silva Del 
Buono, e secretariando os 
trabalhos o vereador José 
Aparecido Orlandi – 1º Se-
cretário da Mesa Diretora, 
sua 01ª Sessão Extraordiná-
ria, da 03ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Cesar Augusto Oliveira Bor-
boni, Eduardo Aparecido 
Barbosa, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com as 
ausências dos vereadores 
Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Sérgio Osti e Ricardo 
Favero Fioravanti. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. 
Primeiramente rezou-se o 
Pai-Nosso. Após, em se tra-
tando de sessão extraordi-
nária, passou-se imediata-
mente à ORDEM DO DIA, na 
qual foram deliberados os 
seguintes projetos: I- 1ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 88/2018, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abertura 

de crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais), que 
será destinado a atender 
despesas para aquisição de 
veículos e equipamentos 
para as Secretarias de Go-
verno, Saúde e Serviços Mu-
nicipais. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por maioria de 
votos (05x02). Em questão 
de ordem, foi solicitada a 
votação nominal, que ficou 
assim consignada: vereado-
res que aprovaram o projeto 
de lei nº 88/2018 – Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, 
Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini e Renato Pinto Gia-
chetto. Vereadores que re-
jeitaram o projeto de lei nº 
88/2018 – Leandro Gianotti 
Pinheiro e Roberto Sebas-
tião de Almeida. II- 1ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 01/2019, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que concede ajuda de 
custo aos estudantes – para 
transporte, durante o exercí-
cio de 2019 e dá outras pro-
vidências. Primeiramente 
foi proferida a leitura do pa-
recer elaborado pelo Rela-
tor Especial designado. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (07 votos). III- 1ª Discus-
são e votação do projeto de 
lei nº 02/2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil re-

ais), que será destinado 
para incremento do Teto 
MAC, que será repassado à 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra, e para o In-
cremento PAB, que será uti-
lizado pela Secretaria de 
Saúde, na aquisição de insu-
mos. Primeiramente foi pro-
ferida a leitura do parecer 
elaborado pelo Relator Es-
pecial designado. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(07 votos). IV- 1ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 03/2019, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 234.000,00 
(duzentos e trinta e quatro 
mil reais), que será destina-
do para a aquisição de ma-
terial de consumo, material 
permanente e serviços des-
tinados à Secretaria de Edu-
cação. Primeiramente foi 
proferida a leitura do pare-
cer elaborado pelo Relator 
Especial designado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(07 votos). V- 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
04/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional especial no va-
lor de R$ 110.153,20 (cento 
e dez mil, cento e cinquenta 
e três reais e vinte centa-
vos), que será destinado à 
aquisição de equipamentos, 
mobiliários e veículo para a 
Secretaria da Saúde. Primei-
ramente foi proferida a lei-
tura do parecer elaborado 
pelo Relator Especial desig-
nado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (07 votos). VI- 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 06/2019, de 

autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
90.946,19 (noventa mil, no-
vecentos e quarenta e seis 
reais e dezenove centavos), 
que será destinado à aquisi-
ção de equipamentos e ma-
terial permanente para as 
Unidades Básicas de Saúde. 
Primeiramente foi proferida 
a leitura do parecer elabora-
do pelo Relator Especial de-
signado. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (07 votos). VII- 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 07/2019, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
R$ 100.000,00 (cem mil re-
ais), que será destinado à 
adequação elétrica e hi-
dráulica das Unidades Bási-
cas de Saúde. Primeiramen-
te foi proferida a leitura do 
parecer elaborado pelo Re-
lator Especial designado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (07 votos). VIII- 1ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 08/2019, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
12.201,60 (doze mil, duzen-
tos e um reais e sessenta 
centavos), que será destina-
do à aquisição de equipa-
mento antropométrico. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura do parecer elaborado 
pelo Relator Especial desig-
nado. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (07 votos). IX- 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 09/2019, de 
autoria do Poder Executivo 
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Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
101.000,00 (cento e um mil 
reais), que será destinado 
para atender as despesas 
decorrentes com viagens, 
estadias e custas judiciais 
da Chefia do Executivo e 
para o pagamento de estagi-
ários da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão Estratégi-
ca. Primeiramente foi 
proferida a leitura do pare-
cer elaborado pelo Relator 
Especial designado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(07 votos). Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente propôs 
e colocou em votação a 
prorrogação do tempo de 
duração da presente sessão 
extraordinária por mais 02 
(duas) horas, que foi apro-
vado por unanimidade (07 
votos). X - 1ª Discussão e vo-
tação do projeto de lei nº 
10/2019, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional especial no va-
lor de R$ 96.000,00 (noventa 
e seis mil reais), que será 
destinado para o pagamen-
to de servidores municipais, 
que integram as equipes de 
referência da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social – Blocos PSB 
e PSE/MC. Primeiramente 
foi proferida a leitura do pa-
recer elaborado pelo Rela-
tor Especial designado. Pos-
to em discussão e votação, 

foi aprovado por unanimi-
dade (07 votos). XI- 1ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 11/2019, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 
437.230,05 (quatrocentos e 
trinta e sete mil, duzentos e 
trinta reais e cinco centa-
vos), que será destinado 
para obras de infraestrutura 
e pavimentação asfáltica da 
Rua Santa Emília e trecho 
da Avenida Francisco Sara-
giotto (360,00 metros). Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura do parecer elabora-
do pelo Relator Especial de-
signado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (07 vo-
tos). XII- 1ª Discussão e vo-
tação do projeto de lei nº 
12/2019, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 944.756,45 
(novecentos e quarenta e 
quatro mil, setecentos e 
cinquenta e seis reais e 
quarenta e cinco centavos), 
que será destinado à conti-
nuidade das seguintes 
obras no Município de Serra 
Negra: pavimentação asfál-
tica da Rua Paschoal Del 
Buono, pavimentação asfál-
tica de trecho da Av. Fran-
cisco Saragiotto (600,00 
metros), pavimentação as-
fáltica da Estrada Municipal 
Antonio Perli, reforma do 

Centro Esportivo Dr. Mario 
Pereira dos Santos e refor-
ma do Estádio Municipal 
Antonio Barbosa Pinto da 
Fonseca. Primeiramente foi 
proferida a leitura do pare-
cer elaborado pelo Relator 
Especial designado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(07 votos). XIII- 1ª Discus-
são e votação do projeto de 
lei nº 13/2019, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 4.361.294,41 
(quatro milhões, trezentos 
e sessenta e um mil, duzen-
tos e noventa e quatro reais 
e quarenta e um centavos), 
que será destinado para 
obras de pavimentação as-
fáltica e recapeamento de 
diversas ruas do Município; 
revitalização do Parque 
Fonte Santo Agostinho; revi-
talização do Cristo Reden-
tor; infraestrutura de apoio 
no Parque Represa Santa 
Lídia; infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica da Rua 
Agostinho Franco de Olivei-
ra – Loteamento Parque das 
Palmeiras; revitalização do 
Parque Represa Dr. Jovino 
Silveira; revitalização do 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra; Iluminação Pública 
com lâmpadas de LED; e 
Revitalização do Parque das 
Fontes “Adib João Dib”. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura do parecer elabora-
do pelo Relator Especial de-

signado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (07 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usou da palavra o vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Expli-
cações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presença 
de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a 
sessão extraordinária a ser 
realizada logo após o térmi-
no da presente sessão. Em 
seguida, declarou encerrada 
esta sessão extraordinária 
às 21h29min. Para constar 
eu, (a) vereador José Apare-
cido Orlandi, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando fa-
cultada a assinatura por to-
dos os Edis desta Casa, res-
saltando que a íntegra desta 
sessão encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 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-.

ATA DA SEGUNDA 
SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA, DA TERCEIRA SES-
SÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos vinte e um dias 
do mês de janeiro, do ano 
de dois mil e dezenove, 
com início às 21h30min, a 
Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada 
na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 

Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Wagner da Silva Del Buo-
no, e secretariando os tra-
balhos o vereador José 
Aparecido Orlandi – 1º 
Secretário da Mesa Dire-
tora, sua 02ª Sessão Extra-
ordinária, da 03ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legis-
latura, com a presença 
dos vereadores Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, 
Eduardo Aparecido Bar-
bosa, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato 

Pinto Giachetto, Roberto 
Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buo-
no; com as ausências dos 
vereadores Leonel Fran-
co Atanázio, Paulo Sérgio 
Osti e Ricardo Favero Fio-
ravanti. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. 
Após, em se tratando de 
sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente 
à ORDEM DO DIA, na qual 
foram deliberados os se-
guintes projetos: I- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-

jeto de lei nº 88/2018, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos 
mil reais), que será desti-
nado a atender despesas 
para aquisição de veícu-
los e equipamentos para 
as Secretarias de Gover-
no, Saúde e Serviços Mu-
nicipais. Em se tratando 
de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e vo-
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tação, foi aprovado por 
maioria de votos (05x02). 
Em questão de ordem, foi 
solicitada a votação no-
minal, que ficou assim 
consignada: vereadores 
que aprovaram o projeto 
de lei nº 88/2018 – Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, 
Eduardo Aparecido Bar-
bosa, José Aparecido Or-
landi, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini e Renato 
Pinto Giachetto. Vereado-
res que rejeitaram o pro-
jeto de lei nº 88/2018 – Le-
andro Gianotti Pinheiro e 
Roberto Sebastião de Al-
meida. II- 2ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 01/2019, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal, que concede ajuda 
de custo aos estudantes – 
para transporte, durante o 
exercício de 2019 e dá ou-
tras providências. Em se 
tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dis-
pensada a leitura do pare-
cer elaborado pelo 
Relator Especial. Posto 
em votação, foi aprovado 
por unanimidade (07 vo-
tos). III- 2ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 02/2019, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abertu-
ra de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cin-
quenta mil reais), que 
será destinado para incre-
mento do Teto MAC, que 
será repassado à Santa 
Casa de Misericórdia de 
Serra Negra, e para o In-
cremento PAB, que será 
utilizado pela Secretaria 
de Saúde, na aquisição 
de insumos. Em se tratan-
do de segunda discussão 
e votação, foi dispensada 
a leitura do parecer ela-
borado pelo Relator Espe-
cial. Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). IV- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 03/2019, de 

autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional suplementar no 
valor de R$ 234.000,00 
(duzentos e trinta e qua-
tro mil reais), que será 
destinado para a aquisi-
ção de material de consu-
mo, material permanente 
e serviços destinados à 
Secretaria de Educação. 
Em se tratando de segun-
da discussão e votação, 
foi dispensada a leitura 
do parecer elaborado 
pelo Relator Especial. 
Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). V- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 04/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 110.153,20 (cen-
to e dez mil, cento e cin-
quenta e três reais e vinte 
centavos), que será desti-
nado à aquisição de equi-
pamentos, mobiliários e 
veículo para a Secretaria 
da Saúde. Em se tratando 
de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura do parecer elabo-
rado pelo Relator Espe-
cial. Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). VI- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 06/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 90.946,19 (no-
venta mil, novecentos e 
quarenta e seis reais e de-
zenove centavos), que 
será destinado à aquisi-
ção de equipamentos e 
material permanente 
para as Unidades Básicas 
de Saúde. Em se tratando 
de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura do parecer elabo-
rado pelo Relator Espe-
cial. Posto em votação, foi 

aprovado por unanimida-
de (07 votos). VII- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 07/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ R$ 100.000,00 
(cem mil reais), que será 
destinado à adequação 
elétrica e hidráulica das 
Unidades Básicas de Saú-
de. Em se tratando de se-
gunda discussão e vota-
ção, foi dispensada a 
leitura do parecer elabo-
rado pelo Relator Espe-
cial. Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). VIII- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 08/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 12.201,60 (doze 
mil, duzentos e um reais 
e sessenta centavos), que 
será destinado à aquisi-
ção de equipamento an-
tropométrico. Em se tra-
tando de segunda 
discussão e votação, foi 
dispensada a leitura do 
parecer elaborado pelo 
Relator Especial. Posto 
em votação, foi aprovado 
por unanimidade (07 vo-
tos). IX- 2ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 09/2019, de autoria do 
Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abertu-
ra de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
101.000,00 (cento e um 
mil reais), que será desti-
nado para atender as des-
pesas decorrentes com 
viagens, estadias e custas 
judiciais da Chefia do 
Executivo e para o paga-
mento de estagiários da 
Secretaria de Planeja-
mento e Gestão Estratégi-
ca. Em se tratando de se-
gunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura do parecer elabo-

rado pelo Relator Espe-
cial. Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). X - 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 10/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 96.000,00 (no-
venta e seis mil reais), 
que será destinado para o 
pagamento de servidores 
municipais, que integram 
as equipes de referência 
da Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social – Blocos PSB e 
PSE/MC. Em se tratando 
de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura do parecer elabo-
rado pelo Relator Espe-
cial. Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). XI- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 11/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 437.230,05 (qua-
trocentos e trinta e sete 
mil, duzentos e trinta re-
ais e cinco centavos), que 
será destinado para obras 
de infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica da 
Rua Santa Emília e trecho 
da Avenida Francisco Sa-
ragiotto (360,00 metros). 
Em se tratando de segun-
da discussão e votação, 
foi dispensada a leitura 
do parecer elaborado 
pelo Relator Especial. 
Posto em votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). XII- 2ª Dis-
cussão e votação do pro-
jeto de lei nº 12/2019, de 
autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito 
adicional especial no va-
lor de R$ 944.756,45 (no-
vecentos e quarenta e 
quatro mil, setecentos e 
cinquenta e seis reais e 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 - Ano VIII - n.º 630
44

quarenta e cinco centa-
vos), que será destinado 
à continuidade das se-
guintes obras no Municí-
pio de Serra Negra: pavi-
mentação asfáltica da 
Rua Paschoal Del Buono, 
pavimentação asfáltica 
de trecho da Av. Francis-
co Saragiotto (600,00 me-
tros), pavimentação asfál-
tica da Estrada Municipal 
Antonio Perli, reforma do 
Centro Esportivo Dr. Ma-
rio Pereira dos Santos e 
reforma do Estádio Muni-
cipal Antonio Barbosa Pin-
to da Fonseca. Em se tra-
tando de segunda 
discussão e votação, foi 
dispensada a leitura do pa-
recer elaborado pelo Rela-
tor Especial. Posto em vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (07 votos). 
III- 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 
13/2019, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 

que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 4.361.294,41 
(quatro milhões, trezentos 
e sessenta e um mil, du-
zentos e noventa e quatro 
reais e quarenta e um cen-
tavos), que será destinado 
para obras de pavimenta-
ção asfáltica e recapea-
mento de diversas ruas do 
Município; revitalização do 
Parque Fonte Santo Agosti-
nho; revitalização do Cris-
to Redentor; infraestrutura 
de apoio no Parque Repre-
sa Santa Lídia; infraestru-
tura e pavimentação asfál-
tica da Rua Agostinho 
Franco de Oliveira – Lotea-
mento Parque das Palmei-
ras; revitalização do Par-
que Represa Dr. Jovino 
Silveira; revitalização do 
Loteamento Nova Serra 
Negra; Iluminação Pública 
com lâmpadas de LED; e 
Revitalização do Parque 
das Fontes “Adib João 

Dib”. Em se tratando de 
segunda discussão e vota-
ção, foi dispensada a leitu-
ra do parecer elaborado 
pelo Relator Especial. Pos-
to em votação, foi aprova-
do por unanimidade (07 
votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do 
Dia, passou-se às EXPLI-
CAÇÕES PESSOAIS: usa-
ram da palavra os verea-
dores Roberto Sebastião 
de Almeida, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni e 
José Aparecido Orlandi. 
Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser 
tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos 
e convocou os senhores 
vereadores para a sessão 
ordinária a ser realizada 
no dia 04 e fevereiro de 

2019. Em seguida, decla-
rou encerrada esta sessão 
extraordinária às 
22h17min. Para constar 
eu, (a) vereador José 
Aparecido Orlandi, Secre-
tário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei con-
forme, ficando facultada 
a assinatura por todos os 
Edis desta Casa, ressal-
tando que a íntegra desta 
sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo 
que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do ar-
tigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Muni-
cipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-.



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019 - Ano VIII - n.º 630
45

DECRETO LEGISLATIVO nº 380, DE 2019

Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2018
Autoria: Vereador Roberto 

Sebastião de Almeida

(Concede o Título Honorífico de Cidadão Serrano ao 
Senhor Bernhard Griesinger)

FAÇO SABER que a Câmara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra aprovou e a sua Mesa Dire-
tora promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão 
Serrano ao Senhor BERNHARD GRIESINGER.

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 pró-
prias do orçamento vigente, suplementadas se neces-
sário.

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, 05 de fevereiro 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 Es-
tância Hidromineral de Serra Negra, na data supra.

DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI
Secretário Geral da CMSN

AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP - CNPJ: 49.592.728/0001-49. 
PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 CMSN – “MELHOR OFERTA DE PRE-
ÇO”.
OBJETO: Pregão Presencial para a contratação da prestação de ser-
viços bancários, com exclusividade, de gerenciamento da folha de 
pagamento dos servidores, vereadores e estagiários da Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/SP. 
DATA RELATIVA AO CERTAME: Será realizado no dia 22 de fevereiro 
de 2019, sexta-feira, a às 10h00min, conforme descrito no Edital. 
O Edital completo deverá ser retirado gratuitamente na sede da Câ-
mara Municipal de Serra Negra, situada à Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Convenções “Circuito das Águas”, mezanino, 
salas 6 e 7, Centro, Serra Negra/SP, no horário de expediente: das 
8h00 às 17h (de segunda à sexta-feira), devendo o interessado trazer 
sua mídia para cópia (pendrive, cd, etc) ou através do site: www.
cmserranegra.sp.gov.br ou do e-mail: secretaria@cmserranegra.sp.
gov.br. Informações: (19) 3892.2024. Serra Negra, 04 de fevereiro de 
2019. 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 03/2019

Contratante: Câmara Municipal da Estância de Serra Negra 
– SP
  
Contratada: COMÉRCIO E INDÚSTRIA NOSSA SENHORA DA 
POMPEIA LTDA – ME (CAFÉ DA MONTANHA). 

Objeto: Contratação de Empresa, visando à locação de uma 
máquina de bebidas quentes (café expresso, leite, água 
quente para chá, café com leite, chocolate, cappuccino e 
mocaccino) e à contratação de manutenção técnica do re-
ferido equipamento, além da aquisição dos insumos respec-
tivos, quais sejam: café expresso em grãos, chocolate em pó 
e leite em pó. 

Modalidade: Dispensa de Licitação (artigo 24, II, da Lei Fede-
ral 8666/1993).

Valores: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, pelo 
aluguel e manutenção da máquina de bebidas; R$ 32,00 (trin-
ta e dois reais) o Kg do café Premium em grãos; R$ 29,00 
(vinte e nove reais) o Kg do café Sotille em grãos; e R$ 29,00 
(vinte e nove reais) o Kg do chocolate em pó e do leite em pó. 
Vigência: 12 (doze) meses (01 de fevereiro de 2019 a 31 de 
janeiro de 2020). 

Serra Negra, 01 de fevereiro de 2019.

Assinaturas:
P/Contratante: - Vereador Wagner da Silva Del Buono – Presi-
dente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

P/Contratada: - José Luciano Brandini Polidoro - p/ Comér-
cio e Indústria Nossa Senhora da Pompeia Ltda ME. (Café da 
Montanha).

Testemunhas:
RG: 22.811.153-5                                    RG: 15.265.166

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