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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Nesta semana, o Prefei-
to recebeu em seu gabinete 
para acertar detalhes do even-
to  a  equipe organizadora e 
todos os demais participantes 
que darão suporte para a Cor-
rida e Caminhada de Rua de 
Serra Negra que acontecerá 
em 14 de outubro, com a lar-
gada às 8h30, e  composta dos 
seguintes percursos: Corrida 
5km e 10km e Caminhada de 
5km, com saída às 8h30min., 
da Praça Sesquicentenário.

O evento é totalmen-
te beneficente para arreca-
dação de fundos ao Lar São 
Francisco de Assis de Serra 
Negra/ SP, entidade filantró-
pica sem fins lucrativos, de 
direito privado desde 1944, 
que atualmente ampara e 

abriga cerca de 50 idosos 
com idade acima de 60 anos.  
Envolve o trabalho de enfer-
meira, equipe de cuidado-
res, nutricionista, psicólogo, 
médica geriatra e equipe 
operacional e administrativa.

Duas bem-conceitua-
das atletas já estão inscritas, 
Marina Malachias, atleta e pro-
fessora do Projeto Campeões 
e do Projeto Corre Jaguariúna, 
é destaque na seletiva da Nike 
como “As mulheres mais rá-
pidas de SP” e Ana Proença, 
atleta, mora em Campinas, 
ex-embaixadora da marca 
Skechers, representada no 
Brasil.

Um estudo publicado 
pelo Journal of the American 

medical Association afirma 
que um dos benefícios da 
corrida de rua como um es-
porte regular é o aumento da 
longevidade. A pesquisa feita 
com mais de 200 mil pesso-
as durante seis anos mostrou 
que quando a atleta se propõe 
a correr de forma moderada, 
diminui em 44% a chance de 
morte e aumenta a expectati-
va de vida em seis anos (ho-
mens) e cinco anos (mulhe-
res).

Isso porque a corrida 
melhora as funções cardía-
cas, respiratórias, melhora 
absorção de oxigênio e reduz 
a pressão arterial.

Estiveram presentes 
o Dr. Luiz Dallari; Heliahou 
Kogan; PM Acácio; PM bom-

beiro Toledo; GCM 
Mauricio Boccato; 
os organizadores re-
presentando Podium 
Marketing&Eventos e BJ 
eventos Valmir Terezani 
e Álvaro Belini, a repre-
sentante da secretaria 
municipal de Saúde; o 
Secretário de Esportes 
e Lazer em exercício e 
o Chefe de Gabinete.

Para o Prefeito, 
“é um evento importan-
te que preza a saúde, 
uma vez que estamos 
na cidade da saúde, e 
visa auxiliar uma renda 

a mais para o nosso Lar dos 
Velhinhos São Francisco de 
Assis”, disse.

COMO PARTICIPAR?
Há duas maneiras de 

você apoiar esta causa: Uma 
delas é se inscrever e partici-
par, a outra é você comparti-
lhar em suas redes sociais o 
anúncio de divulgação da cor-
rida. As inscrições devem ser 
feitas somente pela Internet, 
nos endereços:

www.runnersbrasil.com.br

www.portaldascorridas.com.
br

www.corpuseventos.com.br

Nos sites citados acima, 
os interessados encontrarão 
mais informações.

PROGRAMAÇÃO:
A entrega dos Kits :
Dia 13/10/18, sábado das 09h 
às 18h.
Dia 14/10/18, domingo das 
6h30 às 7h30. SAÍDA às 8h30!
Local: Lar dos Velhinhos São 
Francisco de Assis – Serra Ne-

gra, Av.
Juca Preto, 651 - Centro- Serra 
Negra – SP.

Quem tiver interesse 
em realizar trabalhos voluntá-
rios, entre em contato no fone: 
(19)3892-2071, de segundas as 
sextas-feiras, das 13h30min. 
às 17h, @Lar dos Velhinhos 
São Francisco de Assis – Serra 
Negra/SP.

Encontro acerta detalhes para a Corrida 
e Caminhada de Rua de Serra Negra

SERPREV Serviço de Previdência Social dos 
Funcionários 

Municipais de Serra Negra 
 
 

PORTARIA N. º 018, DE 19 DE SETEMBRO de 2018. 
 

 
    Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de 
Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 
usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01. 
 
    CONSIDERANDO que, o funcionário inativo Sr. 
Sebastião Aparecido de Jesus, foi regido pelo Estatuto dos 
Funcionários Municipais, falecido em 30 de agosto de 2018; 
 
    CONSIDERANDO que, o Conselho Administrativo 
aprovou a concessão da pensão previdenciária, em favor da 
beneficiária que tem direito, constante em Ata de nº 009/18; 
  
    CONSIDERANDO o que, mais consta no Processo n.º 
048/18; 
 
RESOLVE: 
 
                CONCEDER Pensão Previdenciária para a Sra. 
Alice de Oliveira Jesus, nos termos da Lei Municipal n. º 2.612/01 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 79/05, 
artigo 114, I. 
                    Esta Portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 30 de agosto de 2018. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
 
                    Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
Municipais de Serra Negra, em 19 de setembro de 2018. 
 
 
 

Claudia Tomé 
Diretora do Serprev 
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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 
Ligafarma
Rua Cel Pedro Penteado 686
tel (19)3892-1037
Após às 23hs, tel (19) 99999 – 
1037

Farmácias de Plantão - Setembro 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sábado Danilo 
2 Domingo Serrana 
3 Segunda-feira Popular 
4 Terça-feira Central 
5 Quarta-feira Vip 
6 Quinta-feira Rubi 
7 Sexta-feira Danilo 2 
8 Sábado Ligafarma 
9 Domingo São Luiz 
10 Segunda-feira São Jose 
11 Terça-feira Danilo 
12 Quarta-feira Serrana 
13 Quinta-feira Popular 
14 Sexta-feira Central 
15 Sábado Vip 
16 Domingo Rubi 
17 Segunda-feira Danilo 2 
18 Terça-feira Ligafarma 
19 Quarta-feira São Luiz 
20 Quinta-feira São Jose 
21 Sexta-feira Danilo 
22 Sábado Serrana 
23 Domingo Popular 
24 Segunda-feira Central 
25 Terça-feira Vip 
26 Quarta-feira Rubi 
27 Quinta-feira Danilo 2 
28 Sexta-feira Ligafarma 
29 Sábado São Luiz 
30 Domingo São Jose 
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Esportes e La-
zer entrará a primavera com 
duas opções de atividades 
aquáticas, a Natação e a Hi-
droginástica. Por movimen-
tar praticamente todos os 
músculos e articulações do 
corpo, a Natação é conside-
rada um dos melhores exer-
cícios físicos existentes e dos 
mais exigentes. Hoje em dia, 
nas suas várias modalida-
des, pode ser vista como um 
método de recreação e um 
desporto, podendo ser utili-
zada para salvar pessoas do 
afogamento e também como 
uma ótima opção de exercí-
cio físico corrigindo desvios 

posturais e proporcionando 
um melhor condicionamento 
físico para o adepto.

A Hidroginástica é uma 
opção mais segura em com-
paração às modalidades de 

alto impacto, já que a água 
atenua o impacto dos movi-
mentos, ela é muito pratica-
da por pessoas com desvios 
posturais, dores articulares e 
na coluna. Também pode ser 

feita por pessoas com obe-
sidade, indivíduos que pos-
suem alguma patologia e por 
também grávidas, mas sem-
pre sob orientação médica. 
Mesmo não sabendo nadar é 
possível realizar a atividade e 
obter resultados com os exer-
cícios. As inscrições são GRA-
TUITAS e estão abertas a par-
tir de hoje, 12 de setembro, 
na sede da Secretaria de Es-
portes e Lazer, localizada no 
Conjunto Aquático Municipal 
“Sebastião Andrea Colchetti”, 
na Rua Antonio Jorge José, 
s/n, Centro, das 7h às 11h e 
das 12h30 às 16h45.

As aulas vão dar início 
no dia 25 de setembro (terça-
-feira).

• Segunda feira: Manutenção;
• Natação infantil: 8 a 12 
anos;
• Natação adulto e juvenil: a 
partir dos 13 anos.
Confira a tabela de horários:

Inscrições já estão abertas para aulas de natação e 
hidroginástica no Conjunto Aquático Municipal

 Confira o cronograma das aulas: 

HORÁRIOS TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

9h10 às 10h Nat adulto iniciante + 
juvenil Natação adulto Nat adulto iniciante 

+ juvenil Natação adulto

10h10 às 
11h Natação infantil Hidroginástica Natação infantil Hidroginástica

14h às 
14h50 Natação infantil Natação adulto Natação infantil Natação adulto

15h às 
15h50

Nat adulto iniciante + 
juvenil Hidroginástica Nat adulto iniciante 

+ juvenil Hidroginástica
Natação infantil: 8 a 12 anos;
Natação adulto e juvenil: a partir dos 13 anos.

A secretaria de saúde infor-
ma que a partir dessa semana o 
Grupo Respire Fundo, programa 
de controle de tabagismo, volta a 
atender no espaço da Unidade de 
Saúde da Lions (setor de transpor-
te - antigo Ambulatório de Saúde 
Mental).

O grupo mantém os atendi-
mentos às quartas-feiras, das 10h30 
às 11h30, e não é necessário enca-
minhamento nem inscrição prévia. 

 Em caso de dúvida ou ne-
cessidade de esclarecimentos, 
informe-se na Secretaria de Saúde 
pelo telefone (19)3892-8000.

Programa Respire 
Fundo muda o local 

de atendimento
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Audiência pública da SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de 

Saúde de Serra Negra convocam a todos os senhores 
conselheiros, vereadores, funcionários e munícipes para 
Audiência Pública de Prestação de Contas das aplicações 
do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Munici-
pal, referente ao 2º quadrimestre de 2018, a realizar-se no 
dia 28 de setembro de 2018, às 13h30min., na Câmara de 
Serra Negra – Centro de Convenções – Mezanino – Sala 06 
e 07, situada à Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n – Serra 
Negra/SP.

A Prefeitura Municipal 
por meio da secretaria de 
Educação e Cultura e Divisão 
inaugura nesta manhã, de 19 
de setembro, a Galeria de 
Prefeitos no saguão do Paço 
Municipal Palácio das Águas, 
Praça John Kennedy , s/n, 
Centro.

Compreende ao pe-
ríodo de 1908 à 2016, em 

pesquisa retirada do livro “Al-
cebíades Disse e a História 
Confirma”, 2016, escrito por 
Alcebíades Félix (in memo-
riam).

Autoridades, secretá-
rios, assessores, funcionários 
públicos, representantes da 
sociedade civil e familiares 
dos ex-prefeitos prestigiaram 
o evento.

Galeria de Prefeitos é 
inaugurada no Paço 

Municipal

A secretaria muni-
cipal de Saúde informa 
que a partir dessa sema-
na o Grupo Medida Cer-
ta, grupo de tratamento 
de obesidade e comor-
bidade muda o local de 
atendimento.

NOVO LOCAL: 
Sala de grupos do Se-

tor de Transporte (Pra-
ça Lions Internacional), 
Centro.

As reuniões conti-
nuam acontecendo to-
das às sextas-feiras, das 
13h30 às 14h30 e não 
é necessária inscrição 
prévia.

Projeto Medida 
Certa muda o local 

de atendimento

Confira as atrações em 
comemoração aos 190 anos 
de Serra Negra neste final de 
semana!

SEXTA-FEIRA – 21 de setem-
bro:

- 16h toca Jazz do Barão 
na Praça João Zelante;

- 20h acontece a Final 
Copa Serra Negra de Futebol 
Society 2018

(masculino) no Campo 
de Futebol Society (Praça Ân-
gelo Zanini);

- 20h30 acontece o lan-
çamento do Livro “me Enter-
rem às 15h30”, do autor Carlos 
Henriquez, no Palácio Primave-
ra, localizado na Praça Sesqui-
centenário, s/n, Centro.

SÁBADO – 22 de setembro:

- 16h na Praça João Ze-
lante, acontece a apresentação 
da Corporação Musical Lira de 
Serra Negra;

- 18h, evento da Confe-
deração Nacional dos Servido-
res Públicos do Estado de São 
Paulo , na Praça João Zelante;

-21h na Praça João Ze-
lante acontece o 2º Baile Co-

memorativo dos 190 anos da 
fundação do município com a 
Banda Vênus (baile show);

DOMINGO – 23 de setembro – 
Dia oficial do aniversário do 
município:

- Acontece às 8h, na Pra-
ça Barão do Rio Branco (Praça 
do Fórum), o hasteamento dos 
Pavilhões de 190 anos do mu-
nicípio;

- Acontece às 9h, o Des-
file Cívico das Escolas na Rua 
Sete de Setembro;

- Prestigie às 14h, a Cor-
poração Musical da Polícia Mili-
tar, na Praça João Zelante;

- E para a garotada acon-
tece o RECRIANÇA, na Praça 
Sesquicentenário, das 13h às 
17h, com muita curtição!

VIVA SERRA NEGRA!
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A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
secretaria da Fazenda comu-
nica aos contribuintes que se 
encontram com os endereços 
de correspondência desatua-
lizados que providenciem até 
o dia 31/10/2018 a regulariza-
ção para emissão dos carnês 
de “IPTU & TAXAS” para o 
Exercício de 2019.

O secretário da Fazen-
da lembra que, “é de funda-
mental importância a atu-
alização do endereço para 
evitar transtornos, compli-
cações, multa, juros e a não 
obtenção dos descontos que 
a legislação oferece para os 

contribuintes que efetuam os 
recolhimentos nos prazos es-
tabelecidos”.

No Paço Municipal 
Palácio das Águas, setor de 
Tributação, encontra-se a 
disposição o formulário para 
alteração de endereço ou se 
desejar através do endereço 
eletrônico setor.cadastro@
serranegra.sp.gov.br , conten-
do os seguintes:

Inscrição cadastral;
Nome do proprietário;
CPF do requerente;
Endereço completo(Atenção: 
Não serão concretizadas alte-
rações com dados incomple-
tos).

Atualize o seu endereço 
do carnê de I.P.T.U

A Secretaria  Munici-
pal de Saúde de Serra Ne-
gra informa que a cobertura 
vacinal que aconteceu nos 
meses de agosto e setem-
bro de 2018 contra a para-
lisia infantil  atingiu 95,74% 
e a contra o Sarampo foi de 
94,82%, atendendo a meta 
do Ministério da Saúde.

O Brasil já tinha sido 
considerado livre dessas 
doenças por garantir a vaci-
nação à população de risco, 
que são as crianças nessa 
faixa etária. No entanto, o 

risco de retorno dessas do-
enças estava amedrontando 
a todos.

Segundo a secretá-
ria de Saúde,  as equipes 
envolvidas na vacinação 
de Serra Negra não medi-
ram esforços para garantir 
que as crianças  de 1 ano  à 
menores de 5 anos fossem 
vacinadas contra a Pólio e 
Sarampo, “ contamos com 
parcerias como o Rotary 
Club de Serra Negra, a se-
cretarias de Educação e Cul-
tura e Turismo.

Serra Negra atinge cobertura 
vacinal de 95,74% contra a Pólio e 

94,82% contra o Sarampo

O Acessa São Paulo 
é um programa de inclu-
são digital do Governo do 
Estado de São Paulo, co-
ordenado pela Secretaria 
de Gestão Pública, com 
gestão da Companhia de 
Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo 
(Prodesp), por meio da 
Diretoria de Serviços ao 
Cidadão. Criado em ju-
lho de 2000, o Programa 
Acessa São Paulo ofere-
ce para a população do 
Estado o acesso às novas 
tecnologias da informa-
ção e comunicação, em 
especial à internet, contri-
buindo para o desenvol-
vimento social, cultural, 
intelectual e econômico 
dos cidadãos paulistas. 
Para atingir seus objeti-
vos, o Programa Acessa 
São Paulo abre e mantém 
espaços públicos com 
computadores para aces-
so gratuito e livre à inter-
net.

Para poder usar o Aces-
sa SP:

- Ter idade mínima 
de 11 anos acompanhado 
do responsável legal;

- As máquinas po-
dem ser utilizadas por 
uma hora (renovável por 
mais uma hora) para na-
vegação na Internet;

- Você pode impri-
mir contas de água, luz e 
boleto bancário (até 3 fo-

lhas por dia);
- Você pode elabo-

rar e imprimir currículos 
(até 3 cópias por dia).

Como se cadastrar?

- Levar documento 
com foto: Carteira de ha-
bilitação e ou RG;

- Se for menor de 
idade: Xerox do RG do 
usuário e Xerox do RG do 
responsável legal.

Horários de Funciona-
mento

O posto está locali-
zado no Mercado Cultural 
– Praça XV de Novembro, 
s/n, Centro, e funciona de 
segunda à sexta das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h30.

Das 8h às 10h59 – 
não é possível acessar a 
internet, o usuário ape-
nas recebe a ajuda gratui-
tamente na elaboração e 
impressão de currículos.

Acesso à internet– das 
11h às 12h e das 13h30 
às 17h30.

A chefe de Gover-
no lembra que, “se não 
houver movimento de 
usuários no Acessa SP, a 
unidade corre o risco de 
ser fechada no município, 
uma vez que é entendido 
a não necessidade e pro-
cura pelos munícipes do 
acesso gratuito”, ressaltou.

Acesse a internet 
gratuitamente no 
Mercado Cultural
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No mês de aniversário do 
município venha prestigiar o 2° 
baile comemorativo na Praça 

João Zelante, dia 22 de setembro, 
sábado, às 20h30, com a Banda 

Venus!

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer em parce-
ria com a Secretaria de Saú-
de está com uma novidade 
para a nossa cidade, vem 
aí aulas de Funcional Kids, 
com o objetivo de comba-
ter a obesidade infantil e a 
melhora das habilidades bá-
sicas diárias das crianças e 
jovens.

O aumento da obesi-
dade infantil no Brasil é bem 
preocupante, segundo a Pes-
quisa 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 recomenda-
do pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

O Treinamento Funcio-
nal é bastante amplo e tem 
o objetivo de resgatar a fun-
cionalidade do corpo huma-
no voltado ao ensino e apri-
moramento das habilidades 
motoras fundamentais para a 
vida diária com eficiência, au-
tonomia e independência em 
seus movimentos, sendo elas: 
correr, saltar, rolar, agarrar, es-

calar, chutar, rebater, empur-
rar, puxar, agachar, que são 
atividades motoras comuns. 
Além da aprendizagem de 
movimentos, podemos des-
tacar como princípios do Trei-
namento Funcional o trabalho 
e integração das diferentes 
capacidades físicas:

coordenação motora, 
equilíbrio, força, flexibilidade, 
consciência corporal, resis-
tência aeróbia, velocidade e 
agilidade.

Segundo o secretário 
de Esportes e Cultura,  “essa 
modalidade irá trabalhar o 

corpo de forma integrada e 
prazerosa, pois, além das ati-
vidades específicas, também 
serão incluídos jogos, brinca-
deiras lúdicas e recreativas”, 
explicou.

As inscrições podem 
ser realizadas para crian-
ças de 7 a 13 anos de idade. 
São gratuitas e estão abertas 
na sede da Secretaria de Es-
portes e Lazer, localizada no 
Conjunto Aquático Municipal 
“Sebastião Andrea Colchetti”, 
na Rua Antonio Jorge José, 
s/n, Centro, das 7h às 11h e 
das 12h30 às 16h45. As aulas 
terão início no próximo dia 
18/09 (terça-feira).

Confira os horários da aula 
Funcional Kids, cuja durabi-
lidade é de 40 minutos:

Manhã
Terça-feira das 10h10 às 
10h50;

Tarde
Terça-feira das 15h10 às 
15h50.

Qualquer dúvida ou esclareci-
mento entrar em contato com 
a Secretaria de Esportes e La-
zer pelo fone (19) 3892-8435.

Secretaria de Esportes e Lazer 
oferece aulas de funcional kids
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- ASSISTENTE DE GOVERNANTA;

- ATENDENTE DE PADARIA;

- AUXILIAR DE COZINHA;

- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO;

- AUXILIAR DE ENGARRAFAMENTO;

- CASEIRO PARA SÍTIO;

- DIARISTA;

- INSTALADOR DE TV;

- MOTORISTA / CATEGORIA D;

- REPOSITOR SUPERMERCADO;

- TÉCNICO AGRÍCOLA.

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT 

informa que todas as vagas acima exigem experi-

ência. O PAT - fica na Rua José Bonifácio, 283, no 

Centro. Os interessados devem comparecer no 

posto munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e 

currículo. De segunda, quarta 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:

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
076/2018 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE CLORO 60KG PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO CONJUNTO AQUATICO MU-
NICIPAL E ESPELHO D’AGUA. Torna se publico e para conhe-
cimento dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 14/09/2018 – GIULIANA MITTESTAINER VI-
CENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal 
n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pre-
goeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em 
tela ao licitante: GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVA-
DOS LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 69.600,00. Serra Negra, 
19 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
077/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBO E CABO DE AÇO 
GALVANIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO FECHAMENTO DO 
ESPELHO D’ÁGUA DA PRAÇA SESQUICENTENARIO. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 17/09/2018 – GIULIA-
NA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, 
Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, 
Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos pra-
ticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLO-
GO o pregão em tela ao licitante: SERRALHERIA MENEGATTI 
LTDA. ITEM: 01 e 02. VALOR TOTAL: R$ 19.774,89. Serra Negra, 
19 de Setembro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-

AVISOS DO SETOR DE 
COMPRAS, CONTRATOS E 

LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 

SERRA NEGRA
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DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BERÇOS E COLCHÕES PARA SEREM 
UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR TOTAL: R$ 6.960,00.
DATA: 17/09/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 243/2018
Em vista o constante e decidido no processo administrativo 
FNDE n° 23034.019710/2017-78, resolvem celebrar o presente 
contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão 
Presencial n° 19/2017, para Registro de Preços.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMER-
CIO DE VEICULOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RU-
RAL ESCOLAR (ORE).
VALOR TOTAL: R$ 189.900,00.
DATA: 23/07/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 266
PROCESSO 109/ 2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 066/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE TINTAS E DILUENTES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 
DAS RUAS DO MUNICIPIO. 

Aos 11 dias do mês de SETEMBRO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA 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 re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 066/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada 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 Muni-
cipal 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: KHROMA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI ME 
CNPJ nº: 17.873.724/0001-42
Endereço: RUA DA INDUSTRIA, 25, VILA INDUSTRIAL, BOM JE-
SUS DOS PERDÕES – SP, 12.955-000 
Telefone: (11) 4012-7963
Representada por: ANDREIA DE OLIVEIRA FAZANI, 313.077.398-
30

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO / MARCA PREÇO 

UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

02 200
TINTA AMARELA PADRÃO DER-SP 

3.09 – balde de 18 lts, a base de resina 
acrílica e estireno (NBR 11862).

151,00 30.200,00

04 10

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, 
COR PRETA, PADRÃO DER-SP 3.09 – 
balde de 18 lts, a base de resina acrílica 

e estireno (NBR 11862)

191,00 1.910,00

06 20

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, 
COR VERMELHA, PADRÃO DER-SP 

3.09 – balde de 18 lts, a base de resina 
acrílica e estireno (NBR 11862).

189,05 3.781,00

07 20

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, 
COR AZUL, PADRÃO DER-SP 3.09 – 

balde de 18 lts, a base de resina acrílica 
e estireno (NBR 11862).

189,05 3.781,00

08 20

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, 
COR VERDE ESCURO, PADRÃO 

DER-SP 3.09 – balde de 18 lts, a base de 
resina acrílica e estireno (NBR 11862).

225,00 4.500,00

09 20

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, 
COR CINZA CONCRETO, PADRÃO 

DER-SP 3.09 – balde de 18 lts, a base de 
resina acrílica e estireno (NBR 11862).

185,00 3.700,00

TOTAL 47.872,00

 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. 066/2018, 
bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 47.872,00.

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.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o numero 
da Conta Corrente para deposito e endereço de e-mail para 
contato  

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-
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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, 11 de SETEMBRO de 
2018.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO Prefeito Municipal 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) ANDREIA DE OLIVEIRA FAZANI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 265
PROCESSO 109/ 2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 066/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE TINTAS E DILUENTES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 
DAS RUAS DO MUNICIPIO. 

Aos 11 dias do mês de SETEMBRO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA 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 re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 066/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada 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 Muni-
cipal 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: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA  
CNPJ nº: 14.191.875/0001-22
Endereço: R SOLEDADE, 216, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE 
DE SÃO PAULO, GUARULHOS – SP, 07.224-210
Telefone: (11) 2303-7390
Representada por: VITOR VINICIUS SAMOGIN DE OLIVEIRA, 
409.723.518-41

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO / MARCA PREÇO 

UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)

01 200

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA COR 
BRANCA DER-SP 3.09 – balde de 18 lts, 
a base de resina acrílica e estireno (NBR 

11862).

158,00 31.600,00

03 300 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA 
PADRÃO DER-SP 3.09 – balde de 18 lts. 126,50 37.950,00

05 100 MICRO ESFERA DROP-ON, TIPO II C, ABNT 
NBR 6831 – saco de 25 kg 115,00 11.500,00

TOTAL 81.050,00

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. 066/2018, 
bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 81.050,00.

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.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o numero 
da Conta Corrente para deposito e endereço de e-mail para 
contato  

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 teste-
munhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que tam-
bém o subscrevem.Serra Negra, 11 de SETEMBRO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO Prefeito Municipal P/ PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA P/ 
DETENTORA(S) VITOR VINICIUS SAMOGIN DE OLIVEIRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 267
PROCESSO 109/ 2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 066/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE TINTAS E DILUENTES PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 
DAS RUAS DO MUNICIPIO. 

Aos 11 dias do mês de SETEMBRO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
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inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 066/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada 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 Muni-
cipal 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: MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 
CNPJ nº: 20.204.978/0001-82
Endereço: RUA TRES, 222, CHACARA RECREIO JAGUARI, COS-
MOPOLIS – SP, 13.150-000
Telefone: (19) 2222-1722
Representada por: YURI GAGAREN PINHEIRO COSTA LEITE, 
788.013.701-72

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO / MARCA PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

10 1.000
FITA CREPE DE BOA 
QUALIDADE 19 MM X 

50 MTS.
2,39 2.390,00

TOTAL 2.390,00

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. 066/2018, 
bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 2.390,00.

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

pelo Secretario da pasta.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o numero 
da Conta Corrente para deposito e endereço de e-mail para 
contato  

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 De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas 
legislações 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, 11 de SETEMBRO de 2018.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO Prefeito Municipal P/ PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA P/ 
DETENTORA(S) YURI GAGAREN PINHEIRO COSTA LEITE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 268
PROCESSO 111/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS 
LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS 
PUBLICOS.
 
Aos 12 dias do mês de SETEMBRO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA 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 re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada 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 Muni-
cipal 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: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
CNPJ nº: 37.227.550/0001-58  
Endereço: R R 5, 129 – QUADRA R-7 LOTE 07, SETOR OESTE, 
GOIANIA – GO, 74.125-070
Telefone: (62) 3095-4399  
Representada por: ALESSANDRO MARTINS MIGUEL
CPF: 788.729.281-68

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)
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04 70 UND LÂMPADA LED BULBO 
40W – BRANCO FRIO 

6500K

EMPALUX 53,23 3.726,10

05
50

UND
LÂMPADA LED BULBO 30W – BRANCO FRIO 6500K

EMPALUX 40,55 2.027,50

TOTAL 5.753,60

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. 068/2018, 
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$ 5.753,60.

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, 12 de SETEMBRO de 
2018.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICI-
PAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) ALESSANDRO MARTINS MIGUEL 
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 269
PROCESSO 111/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS 
LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS 
PUBLICOS.

Aos 12 dias do mês de SETEMBRO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA 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 re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada 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 Muni-
cipal 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: PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO ME
CNPJ nº: 21.389.668/0001-42  
Endereço: R JOSE GONÇALVES SOBRINHO, 120, PARQUE DA 
IMPRENSA, MOGI MIRIM – SP, 13.806-332 
Telefone: (19) 3549-3453  
Representada por: PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO
CPF: 089.849.236-05

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit (R$)

Preço Total 
(R$)

01 1.080 UND LÂMPADA LED TUBULAR 
18W NORMATIZADA

LUZ 
SOLLAR

14,40 15.552,00

03 150 UND LÂMPADA LED BULBO 15W 
– BRANCO FRIO 6500K

LUZ 
SOLLAR

12,59 1.888,50

TOTAL 17.440,50

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. 068/2018, 
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.
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6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 17.440,50.

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, 12 de SETEMBRO de 
2018.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICI-
PAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) PEDRO HENRIQUE FRANCATO SI-
MOSO PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 270
PROCESSO 111/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 068/2018 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS 
LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIOS 
PUBLICOS.
 
Aos 12 dias do mês de SETEMBRO de 2018, de um lado a PRE-
FEITURA 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 re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 068/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada 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 Muni-
cipal 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: R. D. VELANI – ELETRICA ME 
CNPJ nº: 21.329.429/0001-05

Endereço: R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300 – SALA 
1, JARDIM VIEIRA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP, 15.055-300 
Telefone: (17) 3224-3300    
Representada por: DIRCEU BONATTI FILHO
CPF: 446.738.028-02

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço 
Total (R$)

02 100 UND LÂMPADA LED 
TUBULAR 9W 

NORMATIZADA

ELGIN 12,08 1.208,00

TOTAL 1.208,00

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. 068/2018, 
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$ 1.208,00.
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, 12 de SETEMBRO de 
2018.DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICI-
PAL P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) DIRCEU BONATTI FILHO 
R. D. VELANI – ELETRICA ME
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LEI NO 4.093 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
Projeto de Lei no 60 / 2018

(Autoriza a abertura de
 crédito adicional suplementar)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 44.000,00 (qua-
renta e quatro mil reais), para reforço das dotações orçamen-
tárias, a saber:

11.01.10.301.0016.2.047.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...................................R$9.000,00
11.01.10.301.0016.2.047.339014.01
Diárias – P. Civil............................................................R$ 35.000,00
Total..............................................................................R$ 44.000,00

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

11.01.10.304.0016.2.021.319113.01
Obrig. Patronais – Intraorçamentárias......................R$ 44.000,00

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, 
18 de setembro de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 4.797 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018
(Abre um crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.093, de 18 
de setembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias, a saber:

11.01.10.301.0016.2.047.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..................................R$ 9.000,00
11.01.10.301.0016.2.047.339014.01

Diárias – P. Civil...........................................................R$ 35.000,00
Total.............................................................................R$  44.000,00

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

11.01.10.304.0016.2.021.319113.01
Obrig. Patronais – Intraorçamentárias.....................R$ 44.000,00

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, 
18 de setembro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

PORTARIA NO 256 DE 18 DE SETEMBRO DE 2018

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no 
uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E:

CONVOCAR os proprietários de estabelecimentos comerciais, 
industriais, prestadores de serviços e autônomos com inscri-
ção cadastral relacionados no Anexo I, e outros eventuais in-
teressados ou contribuintes ainda não constantes da relação, 
para regularização e atualização dos endereços de entrega 
referente ao carnê de ISS & TAXAS. Os interessados deverão 
comparecer ao Setor de Tributação de segunda a sexta-feira, 
das 13 às 18 horas, a fim de informar-nos os dados atuais, bem 
como providenciar a retirada do carnê do exercício de 2018, 
devolvidos pelos CORREIOS, pois estavam com os seus en-
dereços incompletos e/ou desatualizados conforme informa-
ções do entregador. Tal solicitação faz-se necessária para que 
no próximo exercício, os contribuintes recebam as correspon-
dências referentes ao Cadastro Mobiliário em seus respectivos 
endereços evitando transtornos, complicações e acréscimos 
como multa e juros. Os contribuintes que figurarem na lista e 
já tiverem providenciado as medidas administrativas, queiram 
desconsiderar esta CONVOCAÇÃO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
18 de setembro de 2018

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -
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ANEXO I

543998 ACQUAMAC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

548241 AGROPECUARIA RUMO LTDA

344344 AILTON CORREA DO PRADO ME

343952 ANDREIA ALONSO SANTOS ME

343615 ANGELA CRISTINA CARDOSO & CIA LTDA ME

344304 APARECIDO MARCOS DA ROCHA VASCONCELOS

548993 ART & COMICS ARTES GRAFICAS LTDA EPP

5410392 ATMAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA ME

342937 BAZAR TOPAN DE SERRA NEGRA LTDA ME

322794 BENEDITO FARIA DE LIMA

528366 CAMILA MACHADO PINHEIRO

525583 CARLOS AUGUSTO ANRAKU

344176 CAROLINA N PETRONILHO ME

342953 CASSIA A DEI SANTI ANGELINI ME

549073 CINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA ME

343792 CLARICE MARIA MARTORANO DE BARROS

342771 COML SNEGRA INFO PAPEL E SERV LTDA ME

548326 COOP DE CAFEICULTORES E AGROP DE SERRA NEGRA 

343404 DALBERTO PEDRO BUENO DA SILVA ME

529853 DALVANICE NOGUEIRA DE SOUZA

343964 DKS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

344383 E FERRAZ LANCHONETE ME

342995 ELEUTHERA COM DE AGUA MINERAL LTDA

544698 ESTANCIA CLUBE VER C DAS AGUAS

344351 FEDEL & OLIVEIRA DISTR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

344151 FERNANDA CRISTINA ALEIXO FANTINI ME

344278 FERT TERIX COM DE FERTILIZANTES LTDA EPP

525926 FLAVIA DE FREITAS MORAES

343344 FRANCISCO PINTO DA FONSECA ME

343802 FRANCISCO ROSEILDO OLIVEIRA CAMPOS

546061 IDES APARECIDO DE MELO

548618 IMPERIO COMERCIO, IMPOR E EXPORT DE CAFÉ

342754 J L MALAVASI E CIA LTDA ME
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344352 JD DE SOUZA E FILHOS LTDA ME

528503 JESUS FRANCA

545204 JOSE APARECIDO MARTINS ANGELI

523284 JOSE CARLOS RUZZA

528824 JOSE EVANDRO PEREIRA DE LIMA

5210263 KUINONIS CARDOSO QUEIROZ

344059 LM FERRARESSO EMPREEND IMOBILIARIOS

543067 LUIZ ANTONIO PADULA

549438 LUZIA MARIA DE PAULA EIRELI ME

529388 MARCELO DONIZETE NASCIMENTO BORLONI

343936 MARILANDES MUCIACITO LUGLI ME

549317 MASTER DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME

525941 MAURICIO BERTINI TRINDADE

344267 MICROPORE COM E SERV EM BIOTECNOLOGIA

344079 NARCISO GRILO SOLTEIRO ME

5410262 NORFASS TECN DA INFOR E NEG LTDA ME

525996 ORGANIZAÇÃO NÃO GOV TRILHAS DA SERRA

344297 ORLANDA B B INVENCIONE ME

548338 OSTRAMIDIA MULTIAGENCIA LTDA ME

548994 OYES ARTES GRAFIAS LTDA ME

343947 PAULO RICARDO L DE SOUZA & CIA LTDA ME

343309 PERSONALDECOR REPRESENTAÇÕES LTDA

342499 REGINA AP LEITE SERRA NEGRA ME

344171 RODRIGO BUENO DA SILVA RESTAURANTE ME

142030 SANTA HELENA EMPR AGUA MINERAL LTDA

344330 SHEILA APARECIDA DA SILVA MANGIA ME

545863 SICNET SERVIÇOS INTEGRADO EM COMUNCICAÇÃO LTDA

344254 SILVANO COLONETTI

549332 SOLUÇÃO H O LTDA ME

343482 TRIANGULO MODA LTDA

528067 VALERIA SILVA DE OLIVEIRA

343702 VERA LUCIA MOREIRA FORATO ME

344261 VOLPP & ARAUJO COM DE ROUPAS LTDA ME

549198 WILLIAN SANCHO DA SILVA GOMES ME

344294 XINGYI CHEN ME
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA SÉ-

TIMA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos dez dias do mês 
de setembro, do ano de dois 
mil e dezoito, com início às 
19h39min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, e se-
cretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 27ª Ses-
são Ordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, com a presença dos vere-
adores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Luiz Edward Car-
doso Berton, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sérgio 
Osti, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almei-
da e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número re-
gimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foram lidas, 
discutidas, votadas e aprova-
das, por unanimidade (10 vo-
tos), as seguintes atas: 1) ata 
da 26ª sessão ordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 03 
de setembro de 2018 e; 2) ata 
da 22ª sessão extraordinária, 
da 02ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
03 de setembro de 2018. EX-
PEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 490/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 608/2018, de auto-
ria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro e Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 

489/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 581/2018, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: - EDITAL DE AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA DA COMIS-
SÃO PERMANENTE DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP. A CO-
MISSÃO PERMANENTE DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP, nos ter-
mos do artigo 9º, § 4º, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, faz saber 
que realizará audiência pú-
blica no dia 25 de setembro 
de 2018, terça-feira, à partir 
das 15h00min, na sede do 
Poder Legislativo, instalada 
na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” 
– mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o cum-
primento das metas fiscais 
estabelecidas pelo Poder 
Executivo Municipal, referen-
te ao 2º quadrimestre de 
2018. - Ofício nº 131/2018, da 
SABESP, em atendimento à 
Lei Complementar Federal 
nº 101/00 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, com o objeti-
vo de aprimorar as relações 
contratuais que a SABESP 
mantém com o Município de 
Serra Negra, referentes aos 
serviços de fornecimento de 
água, coleta e tratamento de 
esgotos, apresenta as infor-
mações para a montagem e 
consecução das peças orça-
mentárias preconizadas pe-
los artigos 2º, 48 e 60 da Lei 
Federal nº 4.320/1964 e arti-
gos 4º, 5º e 48 da Lei Com-
plementar 101/00, bem como 
para as programações e exe-
cuções financeiras, solicitan-
do que os setores municipais 
competentes considerem as 
informações prestadas quan-
do dos exames dos valores 
orçamentários e financeiros 
do Município e da avaliação 
da sua gestão fiscal. - Ofício 
RGDS4 - 18/18 da SABESP, em 
resposta ao requerimento de 

informações nº 587/2018, de 
autoria do vereador Paulo L. 
Marchi Giannini, encami-
nhando os valores das des-
pesas a serem rateadas para 
a realização das obras de 
prolongamento da rede de 
água para atender 07 imóveis 
construídos na Rua Henrique 
Franco de Oliveira, Bairro 
dos Francos – Serra Negra/SP. 
Por fim, solicita um pronun-
ciamento sobre o assunto 
em pauta, no prazo de 30 
(trinta) dias. - Da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo – ALESP, encaminhan-
do o Requerimento nº 1896, 
de 2018, de autoria do Depu-
tado Coronel Telhada, que 
apresenta votos de congratu-
lações e aplausos pelo ani-
versário do Município de Ser-
ra Negra. - Correspondências 
recebidas no período de 04 a 
10 de setembro de 2018. 
MENSAGENS E PROJETOS 
DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Mensagem nº 
041/2018, encaminhando o 
projeto de lei nº 59/2018, que 
autoriza a abertura de crédi-
to adicional suplementar no 
valor de R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinquenta mil re-
ais), que será destinado para 
a manutenção da iluminação 
pública e iluminação decora-
tiva. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi proferida 
a leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 991/2018, de au-
toria do vereador Paulo L. 
Marchi Giannini, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem podados os ga-
lhos da árvore situada em 
frente ao número 138 da Ave-
nida João Gerosa, Centro, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
992/2018, de autoria do vere-
ador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem novamente marcados 
os números que contam as 

distâncias percorridas pelas 
pessoas que praticam cami-
nhadas e corridas ao redor 
da Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
993/2018, de autoria do vere-
ador Paulo L. Marchi Gianni-
ni, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feita uma lombada de 
terra na Rua Norberto Qua-
glio, Loteamento Belvedere 
do Lago, Serra Negra/SP, 
onde constam placas indi-
cando a existência de lomba-
da, mas não há nenhuma 
lombada no local. Indicação 
nº 994/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que notifique a Compa-
nhia Paulista de Força e Luz, 
no sentido de ser disponibili-
zada iluminação pública no 
início da Avenida Enzo Pe-
rondini, pelo menos no tre-
cho em que há imóveis resi-
denciais, vez que o local está 
muito escuro, gerando a sen-
sação de insegurança à 
quem transita e reside no lo-
cal. Indicação nº 995/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser realizado o 
corte do mato e limpeza ge-
ral, em ambos os lados, da 
Estrada Municipal Sebastião 
de Godoy Bueno, até o seu 
término, nas proximidades 
da entrada do Loteamento 
Monte Samkhya/Serra Negra/
SP. Indicação nº 996/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao  setor competente, no 
sentido de passar máquina 
motoniveladora em todas as 
ruas do Loteamento Jardim 
Placidolândia, Serra Negra/
SP. Indicação nº 997/2018, de 
autoria do vereador Renato 
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Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao  setor competente, no 
sentido de realizar operação 
tapa buracos em todas as 
ruas do Loteamento Resi-
dense Suiza Park. Indicação 
nº 998/2018, 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 realizada operação tapa 
buracos em toda a extensão 
da Estrada Municipal Amatis 
José Franchi, que dá acesso 
ao Bairro da Serra, Serra Ne-
gra/SP, vez que a referida Es-
trada Municipal está cheia 
de buracos, podendo gerar 
graves acidentes. Indicação 
nº 999/2018, 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, com a maior 
urgência possível, no sentido 
de ser realizada limpeza ge-
ral e completa (com corte do 
mato, poda de árvores, corte 
do bambueiro, retirada de 
galhos e árvores, corte da 
grama, retirada de dejetos, 
limpeza geral do ribeirão, 
etc.), no espaço público per-
tencente à municipalidade, 
que tem seu início na Traves-
sa Izaltino Antonio Pullini (fi-
nal da Rua Juca Cintra), Cen-
tro, Serra Negra/SP, vez que o 
local está todo abandonado 
sujo e com mato extrema-
mente alto, sendo aquele lo-
cal atualmente utilizado para 
o consumo de drogas e a 
prática de atos ilícitos, bem 
como vêm surgindo animais 
e insetos peçonhentos, ge-
rando muitos transtornos e 
contratempos aos morado-
res próximos àquele local. 
Indicação nº 1000/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser totalmente re-
formado, além de ser reali-
zada toda a manutenção ne-

cessária, no Campo de 
Futebol Antonio Carlos Spi-
nhardi, Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1001/2018, 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 ser criada uma 
“Academia de Ginástica ao 
Ar Livre” no Bairro das Três 
Barras. Indicação nº 
1002/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de ser criada uma 
“Academia de Ginástica ao 
Ar Livre” no Parque Represa 
Santa Lídia. Indicação nº 
1003/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser lavada a cobertura azul 
da Feira de Artesanato “The-
rezinha de Jesus Mielli Fiora-
vanti”, situada na Praça Ses-
quicentenário, ao lado da 
Rodoviária. Indicação nº 
1004/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza e corte do 
mato na Praça Romualdo 
Cagnoni, situada na Avenida 
Castelo Branco, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1005/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal de Serra Negra, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser providenciada a limpeza 
geral, iluminação e manu-
tenção da Praça do Cruzeiro. 
Indicação nº 1006/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que determi-
ne aos setores competentes, 
seja construída uma rotató-

ria no perigoso cruzamento 
das Ruas Rodolfo Marchi, 
João Lombardi e Luigi Ber-
nardo Marchi, Chácara Nho-
zinho, Serra Negra/SP, vez 
que os motoristas estão tra-
fegando em altíssima veloci-
dade no local, sem respeitar 
as normas e Leis de Trânsito 
e muitas vezes na contramão 
de direção, o que pode gerar 
gravíssimos acidentes no lo-
cal. Indicação nº 1007/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito  
Municipal para que, junta-
mente com o Secretário Mu-
nicipal de Esportes, estudem 
as possibilidades de serem 
organizadas e realizadas, no 
município de Serra Negra/SP, 
caminhadas voltadas para o 
público em geral, para crian-
ças, para melhor idade, etc., 
incentivando à população 
para a prática sadia de es-
portes. Indicação nº 
1008/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada de forma perió-
dica a varrição e a limpeza 
geral em todas as ruas do Lo-
teamento Nossa Senhora de 
Lourdes, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, vez que os 
inúmeros moradores do re-
ferido loteamento estão re-
clamando da sujeira das 
ruas. Indicação nº 1009/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine aos setores públicos 
municipais, a realização de 
limpeza geral no Ribeirão 
Serra Negra, no trecho para-
lelo à Avenida João Gerosa, 
entre os números 1500 a 
2000, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1010/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine aos se-
tores públicos municipais, 
no sentido de serem fixadas/

disponibilizadas lixeiras em 
toda a extensão da Rua Du-
que de Caxias, Centro, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1011/2018, 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 
os setores competentes, de-
termine aos motoristas do 
transporte escolar público 
municipal, para que passem 
pegar e deixar as crianças 
em suas respectivas residên-
cias, principalmente nos lo-
cais e bairros mais distantes 
da área central do nosso mu-
nicípio, vez que muitas crian-
ças estão tendo que cami-
nhar cerca de 1 km para 
pegar a condução do trans-
porte escolar, o que vem ge-
rando muitos contratempos 
às crianças e aos seus pais. 
Indicação nº 1012/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
reiterado ao Senhor Prefeito 
Municipal, a Indicação nº 
823/2018, no sentido de ser 
realizado urgentemente o re-
cape ou operação tapa bura-
cos na Avenida João Gerosa, 
em frente ao número 497, 
Centro, Serra Negra/SP, pois 
o local está cheio de bura-
cos, desníveis e com massa 
asfáltica solta, estando o re-
ferido trecho intransitável e 
gerando muitos transtornos. 
Indicação nº 1013/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito  
Municipal, para que determi-
ne aos setores competentes, 
para que seja destinado um 
local condizente, apropriado 
e escondido para servir de 
lixeira, em uma área atrás da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, transferindo para este 
novo local as lixeiras/depósi-
tos de lixo atualmente exis-
tentes na Praça João Zelante, 
ao lado de lanchonetes, res-
taurantes e lojas comerciais, 
vez que a população e turis-
tas há tempos estão recla-
mando que as atuais lixeiras 
estão denegrindo a imagem 
turística e de limpeza de Ser-
ra Negra/SP, pois estão sem-
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pre com lixo espalhado, su-
jas e gerando forte odor, na 
principal Praça Pública e 
ponto turístico da área cen-
tral da nossa Estância, de 
modo que se desta forma for 
feito, será resolvido de uma 
vez por todas esta situação 
precária. Indicação nº 
1014/2018, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito  Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no senti-
do de serem adotados os 
procedimentos necessários 
para ser cortado o mato do 
terreno vizinho ao número 
402, da Rua Reinaldo Polido-
ro, Alto das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1015/2018, 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 a 
Secretaria Municipal da Saú-
de, estudem a possibilidade 
de disponibilizar o segundo 
médico também para o perí-
odo noturno, após as 19:00 
horas, para atender no Pron-
to Socorro do Hospital Santa 
Rosa de Lima, devido à gran-
de quantidade de atendi-
mentos realizados também, 
no período noturno no Pron-
to Socorro Municipal. Indica-
ção nº 1016/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito  Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no senti-
do de serem repintadas to-
das as faixas para travessia 
de pedestres que estão apa-
gadas no Município de Serra 
Negra, principalmente na 
área central. Indicação nº 
1017/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem repintadas todas as 
lombadas que estejam com 
a pintura apagada no Municí-
pio de Serra Negra, principal-
mente na área central. 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. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPE-
DIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: Requeri-
mento nº 674/2018, de auto-
ria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicita-
das, referentes ao transporte 
de adultos para a Escola Es-
pecial. 1) De que forma é re-
alizada atualmente, no Muni-
cípio de Serra Negra/SP, o 
transporte de adultos para a 
Escola Especial? 2) Quantos 
adultos são normalmente 
transportados para a Escola 
Especial no Município de 
Serra Negra? 3) Quantos e 
quais são os veículos perten-
centes ao Município de Serra 
Negra que realizam o trans-
porte de adultos para a Esco-
la Especial? 4) Quantos são 
os motoristas que realizam o 
transporte de adultos para a 
Escola Especial? 5) Quais os 
horários e respectivos itine-
rários percorridos diaria-
mente pelos veículos que re-
alizam o transporte de 
adultos para as Escolas Espe-
ciais? 6) O Município de Ser-
ra Negra/SP, recebe alguma 
verba, federal ou estadual, 
para ser aplicada no trans-
porte de adultos para esco-
las? Em caso positivo, infor-
mar, mês a mês, os valores 
liberados ao Município de 
Serra Negra, desde 
01/01/2017 até 31/08/2018. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 675/2018, de 
autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti e Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R. 
para que, no prazo regimen-

tal de 15 (quinze) dias, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações e esclarecimen-
tos abaixo solicitados, todos 
referentes ao Portal de Serra 
Negra, que ficava situado na 
Rodovia SP-360, próximo à 
entrada/acesso para o Lotea-
mento Refúgio da Serra, Ser-
ra Negra/SP, demolido pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R. em 03 
de setembro de 2018. 1) Em 
que ano se deu o início da 
construção do Portal de Ser-
ra Negra, que ficava situado 
na Rodovia SP-360, próximo 
à entrada/acesso para o Lo-
teamento Refúgio da Serra, 
Serra Negra/SP? 2) Esclare-
cer, de forma clara e detalha-
da, por quais motivos e irre-
gularidades o Departamento 
de Estradas de Rodagem - 
D.E.R. solicitou a demolição 
daquele pórtico? 3) Em que 
data foi solicitado pelo De-
partamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R., adminis-
trativamente ou judicialmen-
te, a demolição do Portal de 
Serra Negra? Encaminhar có-
pia do referido documento. 
4) Porque o Departamento 
de Estradas de Rodagem - 
D.E.R. se manteve omisso e 
não interviu durante todo o 
tempo em que estava sendo 
construído o Portal de Serra 
Negra e não adotou as medi-
das legais cabíveis para em-
bargar aquela obra, que cus-
tou muito dinheiro aos cofres 
públicos? 5) O Departamento 
de Estradas de Rodagem - 
D.E.R. ressarcirá financeira-
mente o Município de Serra 
Negra pelos prejuízos gera-
dos com a demolição do Por-
tal de Serra Negra? Em caso 
positivo, qual será o valor to-
tal desse ressarcimento e em 
que data será pago? 6) Con-
siderando a eventual possibi-
lidade da Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra construir 
um novo pórtico na Rodovia 
SP-360, Serra Negra/SP, em 
que local exatamente o De-
partamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. poderia 
autorizar esta construção? 
Por quê? Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 676/2018, de 
autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti e Ro-

berto Sebastião de Almeida, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, juntamente 
com os setores competen-
tes, inclusive do Serviço de 
Previdência Social dos Fun-
cionários Municipais de Ser-
ra Negra - SERPREV, encami-
nhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes à con-
cessão mensal de cestas bá-
sicas de mantimentos aos 
aposentados e pensionistas 
do SERPREV. 1) Por qual mo-
tivo, a partir de janeiro de 
2019, não serão mais conce-
didas mensalmente cestas 
básicas de mantimentos aos 
aposentados e pensionistas 
do SERPREV? 2) Desde que 
data estão sendo concedidas 
mensalmente as cestas bási-
cas de mantimentos aos 
aposentados e pensionistas 
do SERPREV? 3) Atualmente, 
qual a quantidade mensal de 
cestas básicas concedidas 
aos aposentados e pensio-
nistas do SERPREV? 4) De 
forma jurídica, com base le-
gal e na jurisprudência, a 
concessão mensal de cestas 
básicas de mantimentos tra-
ta-se ou não de um “Direito 
Adquirido” dos aposentados 
e pensionistas do SERPREV? 
Por quê? Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 700/2018, de 
autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti e Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores  competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
qual o valor total recolhido 
aos cofres públicos do Muni-
cípio de Serra Negra/SP pela 
Empresa Correa & Barnabé 
Produções e Eventos Ltda., 
pela realização do Serra Ne-
gra Rodeio Expo Show 2018, 
realizado em Serra Negra en-
tre os dias 06 a 09 de setem-
bro de 2018, no Recinto de 
Exposições de Serra Negra, 
referente ao ISSQN - Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza e eventuais outros 
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impostos, taxas ou contribui-
ções recolhidas? Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
701/2018, de autoria dos ve-
readores Ricardo Favero Fio-
ravanti e Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res  competentes, encami-
nhe a esta Casa de Leis as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes a reali-
zação do Serra Negra Rodeio 
Expo Show 2018, realizado 
em Serra Negra entre os dias 
06 a 09 de setembro de 2018, 
no Recinto de Exposições de 
Serra Negra. 1) O Contrato nº 
218/2018, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra e a Empresa Correa & 
Barnabé Produções Ltda. 
EPP, para a realização do Ser-
ra Negra Rodeio Expo Show 
de 2018, foi cumprido inte-
gralmente em todas as suas 
cláusulas? Em caso negativo, 
informar qual(is) cláusula(s) 
não foi(ram) integralmente 
cumprida(s) e porque, escla-
recendo, se o caso, quais pe-
nalidades foram aplicadas à 
Empresa Contratada? 2) O 
Termo de Ajustamento de 
Conduta - TAC, firmado com 
o Ministério Público, para a 
realização do Serra Negra 
Expo Show 2018, foi integral-
mente cumprido em todas as 
suas cláusulas? Em caso ne-
gativo, informar qual(is) as 
cláusula(s) não foi(ram) in-
tegralmente cumprida(s) e 
porquê? Posto em discussão, 
após vários comentários, foi 
por seus vereadores autores, 
alterado o teor do requeri-
mento de informações nº 
701/2018, com a aprovação 
unânime (10 votos) dos vere-
adores. Posto em votação o 
requerimento nº 701/2018, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 702/2018, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-

nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res  competentes, informe a 
esta Casa de Leis, por qual 
motivo as 02 (duas) ambu-
lâncias que são atualmente 
alugadas pela Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra, esta-
vam prestando serviços e 
com os adesivos dos símbo-
los/brasão Municipais e da 
atual administração pública 
municipal arrancados, du-
rante a realização do Serra 
Negra Rodeio Expo Show 
2018, realizado entre os dias 
06 a 09 de setembro de 2018, 
no Recinto de Exposições de 
Serra Negra? Requeiro mais, 
seja informado se os adesi-
vos dos símbolos/brasão mu-
nicipais e da atual adminis-
tração pública municipal 
foram arrancados proposital-
mente a fim de ser burlada 
alguma lei, contrato ou ter-
mo de ajustamento de con-
duta - TAC? Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 703/2018, 
de autoria do vereador Luiz 
Edward Cardoso Berton, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores  competentes, infor-
me a esta Casa de Leis se há 
possibilidade de serem tro-
cadas todas as atuais lâmpa-
das comuns da iluminação 
pública por lâmpadas de 
LED, no Bairro dos Francos 
(principalmente na Avenida 
João Gerosa e ruas próxi-
mas), Serra Negra/SP, visan-
do melhorar a iluminação 
naquele bairro, adotando-se 
esta necessária medida de 
prevenção na área da segu-
rança pública, vez que mui-
tas pessoas realizam cami-
nhadas no período noturno, 
que merecem andar tranqui-
lamente e com toda a segu-
rança naquele bairro. No 
caso de ser possível a troca 
das lâmpadas, requeiro seja 
informado qual a data previs-
ta para a realização destas 
trocas. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 704/2018, de 
autoria do vereador Luiz 

Edward Cardoso Berton, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores  competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, quais 
medidas serão adotadas pela 
administração pública muni-
cipal para aumentar a segu-
rança, tanto dos motoristas 
como dos pedestres, em 
toda a extensão das Avenidas 
João Gerosa e Juca Preto, 
Serra Negra/SP, sendo esta 
uma iniciativa para prevenir 
a ocorrência de acidentes, 
aumentando-se a segurança, 
considerando que principal-
mente nos horários de pico o 
tráfego de veículos e de pes-
soas é muito intenso naque-
las avenidas municipais, me-
recendo o Poder Público 
Municipal se antecipar e ado-
tar as melhorias necessárias 
para garantir segurança de 
todos. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 677/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o  TIME 
“MENGUELE’S BAR SÃO 
JOÃO” que sagrou-se Cam-
peão da Copa Guaiçara de 
Futebol/2018, cuja final foi re-
alizada em 02/09/2018 no 
Campo de Futebol Giuseppe 
Raymondo, Loteamento Par-
que Fonte São Luiz, Serra Ne-
gra/SP, parabenizando pela 
louvável conquista e pelas 
excelentes partidas disputa-
das. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência a todos os integrantes 
do Time de Futebol 
Menguele’s Bar São João, 
aos seus apoiadores e cola-
boradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 678/2018, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o TIME 
“TORINO” que sagrou-se Vi-
ce-Campeão da Copa Guai-

çara de Futebol/2018, cuja fi-
nal foi realizada em 
02/09/2018 no Campo de Fu-
tebol Giuseppe Raymondo, 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP, pa-
rabenizando pela conquista 
e pelas excelentes partidas 
disputadas. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência a todos os inte-
grantes do Time de Futebol 
Torino, aos seus apoiadores 
e colaboradores. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
679/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os pro-
prietários da conceituada 
LANCHONETE “NEY LAN-
CHES” pela exemplar iniciati-
va em patrocinar as camisas 
para os jogadores do Time 
de Futebol Menguele’s Bar 
São João, que sagrou-se 
Campeão da Copa Guaiçara 
de Futebol/2018, merecendo 
a Câmara Municipal de Serra 
Negra reconhecer e aplaudir 
pelo importante apoio con-
cedido. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos proprietá-
rios da Lanchonete Ney Lan-
ches. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 680/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 03 anos de casados 
do casal BRUNA CORAZZIN 
CARVALHO e VICTOR AMA-
DEU CARVALHO, comemora-
dos em setembro/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 681/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
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de congratulações e aplau-
sos pelos 25 anos de casados 
(Bodas de Prata) do casal 
MARIA SILVIA ROJA SCHREI-
NER TAVONI e ANACLETO 
DONIZETI TAVONI, comemo-
rados em setembro/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!  D a 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado e aos 
seus filhos Júlia Roja Tavoni e 
Victor Roja Tavoni. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
682/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS TAXISTAS DO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA, comemo-
rado no dia 05 de setembro, 
parabenizando estes compe-
tentes e dedicados profissio-
nais pelos relevantes servi-
ços prestados em nosso 
Município. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos taxistas do 
Município de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 683/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o competente, ex-
periente e dedicado senhor 
HENRIQUE PRATA - PRESI-
DENTE DO HOSPITAL DE 
CÂNCER DE BARRETOS, pe-
los relevantes serviços em 
prol de toda a população na 
área da saúde. A Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra neces-
sita reconhecer e aplaudir 
todo o excepcional trabalho 
realizado pelo senhor Henri-
que Prata, bem como por re-
ceber a população de Serra 
Negra/SP que necessitam de 
tratamento especializado 
contra o câncer. Parabéns 
pela profícua e exemplar ad-
ministração do fabuloso e 
bem estruturado Hospital de 
Câncer de Barretos, que vem 

acolhendo muito bem toda a 
população, realizando trata-
mentos de altíssima qualida-
de em seus milhares de pa-
cientes! Que Deus continue 
lhe abençoando hoje e sem-
pre! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao homenageado, aos 
seus familiares e ao Hospital 
de Câncer de Barretos. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
684/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o MUNICÍPIO DE SERRA 
NEGRA/SP, nas pessoas da 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA 
ANA BÁRBARA REGIANI DE 
OLIVEIRA - SECRETÁRIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, EXCE-
LENTÍSSIMO SENHOR DOU-
TOR SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO - PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP E DO EXCELENTÍSSI-
MO SENHOR DOUTOR RO-
DRIGO PELLEGRINI 
MAGALDI - VICE-PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE SERRA 
NEGRA/SP, que no dia 
05/09/2018 merecidamente 
venceu o Prêmio CFO de 
Saúde Bucal - Etapa Estadual 
- 1º lugar entre os Municípios 
- categoria até 50.000 habi-
tantes, se destacando na pro-
moção de políticas públicas 
voltadas para a saúde bucal 
da população durante o últi-
mo ano. O Município de Ser-
ra Negra, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
recebeu este reconhecimen-
to por ter tido as melhores 
notas nos critérios avaliados, 
que são: financiamento em 
saúde, controle social, assis-
tência odontológica básica, 
remuneração, educação per-
manente, entre outros. Certa-
mente, esta premiação se 
trata de um merecido reco-
nhecimento pelo excelente 
trabalho que vem sendo rea-
lizado, além de um importan-
te estímulo para que o Muni-
cípio continue trabalhando 
com seriedade, servindo de 
exemplo para os demais Mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo. Parabéns pelo maravi-
lhoso trabalho realizado, exe-

cutado com muita experiên-
cia, dedicação e esforço de 
todos os profissionais envol-
vidos na área odontológica e 
da saúde do Município de 
Serra Negra/SP. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos home-
nageados e a todos os servi-
dores públicos municipais 
que incansavelmente traba-
lham para prestarem os me-
lhores serviços a toda popu-
lação serranegrense. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
685/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelos 30 anos de 
casados do casal ANDRÉ 
LUÍS FRANCO e CRISTINA DE 
BASTOS FRANCO, comemo-
rados em 10 de setembro de 
2018, de modo que esta data 
merece ser muito comemo-
rada pois é um casal exem-
plo de amor e companheiris-
mo 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 
686/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a jovem LETÍCIA 
GIACHETTO, que em setem-
bro/2018 formou-se em Vete-
rinária. A formanda tem sem-
pre demonstrado muita 
disciplina e determinação 
nos estudos, motivo pelo 
qual merece ser aplaudida. 
Traz muita alegria ver que o 
esforço e o trabalho alavan-
caram o progresso pessoal. 
Certamente a jovem Veteri-
nária Letícia Giachetto é um 
exemplo a ser seguido, tendo 
em vista sua trajetória de 
luta, trabalho, coragem e de-
terminação. Parabéns à nova 
Veterinária e desejo que sua 
carreira profissional seja pau-
tada pela dedicação e empe-
nho, trazendo-lhe muitas ale-
grias, satisfações e 
realizações. Da decisão desta 

Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da e aos seus familiares. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 687/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o jovem MARCELO 
ALVES, que em setem-
bro/2018 formou-se em En-
genharia Civil pela UNIFIA. O 
formando tem sempre de-
monstrado muita disciplina e 
determinação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudido. Traz muita alegria 
ver que o esforço e o traba-
lho alavancaram o progresso 
pessoal. Certamente o jovem 
Engenheiro Marcelo Alves é 
um exemplo a ser seguido, 
tendo em vista sua trajetória 
de luta, trabalho, coragem e 
determinação. Parabéns ao 
novo Engenheiro Civil e de-
sejo que sua carreira profis-
sional seja pautada pela de-
dicação e empenho, 
trazendo-lhe muitas alegrias, 
satisfações e realizações. 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 688/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o senhor SÉR-
GIO ESTRADA, pelo lança-
m e n t o 
de seu novo CD - “Sangue 
Sertanejo Vol. 4”, que con-
tém excelentes músicas ser-
tanejas de raiz, parabenizan-
do pela sua dedicação, 
competência e compromisso 
para com a música sertaneja, 
desejando muito sucesso! 
Parabéns pelo excelente tra-
balho realizado! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao home-
nageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 689/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
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consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com a senhora 
ROSA CASOTTI, que no iní-
cio de setembro/2018, com-
pletou seus 93 anos, muito 
bem vividos, tratando-se de 
uma pessoa que é exemplo 
para todos, considerando 
toda a sua iluminada história 
de vida, repleta de muito tra-
balho, dedicação, empenho, 
coragem e amor à família. 
Parabéns e que Deus conti-
nue abençoando a Dona 
Rosa Casotti, desejando mui-
tos anos de vida! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à homena-
geada e aos seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 699/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS ORGANIZADORES DO 
SERRA NEGRA RODEO FES-
TIVAL 2018, realizado entre 
os dias 06 a 09 de setembro 
de 2018, no Recinto de Expo-
sições Serra Negra, parabeni-
zando pela organização e 
todo o excelente trabalho re-
alizado, trazendo shows de 
qualidade, em um local bem 
estruturado, de modo que o 
evento foi muito elogiado 
pela população que esteve 
presente. Parabéns por todo 
o trabalho realizado no Muni-
cípio de Serra Negra! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
Luciano Oraggio, Doutor 
Eduardo Leite, extensivo a 
todos os integrantes da Co-
missão Organizadora do Ser-
ra Negra Rodeo Festival 2018, 
bem como aos que direta ou 
indiretamente colaboraram 
com a organização e realiza-
ção do evento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
705/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a dedicada e competen-
te doutora LINA TOKURA MA-
ZUR por ter, de forma bri-

lhante, coordenado os 
trabalhos necessários para 
que o Município de Serra Ne-
gra/SP vencesse  o Prêmio 
CFO de Saúde Bucal - Etapa 
Estadual - 1º lugar entre os 
Municípios - categoria até 
50.000 habitantes, se desta-
cando na promoção de polí-
ticas públicas voltadas para a 
saúde bucal da população 
durante o último ano. O Mu-
nicípio de Serra Negra, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Saúde, recebeu este reco-
nhecimento por ter tido as 
melhores notas nos critérios 
avaliados, que são: financia-
mento em saúde, controle 
social, assistência odontoló-
gica básica, remuneração, 
educação permanente, entre 
outros. Certamente, esta pre-
miação trata-se de um mere-
cido reconhecimento pelo 
excelente trabalho que vem 
sendo realizado, além de um 
importante estímulo para 
que o Município continue tra-
balhando com seriedade, 
servindo de exemplo para os 
demais Municípios do Estado 
de São Paulo. Parabéns pelo 
maravilhoso trabalho realiza-
do, executado com muita ex-
periência, dedicação e esfor-
ço de todos os profissionais 
envolvidos na área odontoló-
gica e da saúde do Município 
de Serra Negra/SP. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada, doutora LINA 
TOKURA MAZUR, pelo exce-
lente trabalho realizado, ex-
tensivo a todos os servidores 
públicos municipais que in-
cansavelmente trabalham 
para prestarem os melhores 
serviços a toda população 
serranegrense. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
690/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do 
senhor Sebastião Aparecido 
de Jesus. Requerimento nº 
691/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 

senhora Maria Aparecida da 
Silva Divas. Requerimento nº 
692/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Fachini Ciam-
belli. Requerimento nº 
693/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Apparecida Piassa 
Arthuso. Requerimento nº 
694/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do 
senhor Fioravante Fabri. Re-
querimento nº 695/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Joaquim 
Peixoto. Requerimento nº 
696/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Antônia Ferreira de 
Moraes. Requerimento nº 
697/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do 
senhor Edmundo Marcos Ve-
sentini. Requerimento nº 
698/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do jo-
vem Juliano Fernando de Oli-
veira Carnieri. Os requeri-
mentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Pre-
sidente, determinando fosse 
oficiado às famílias enluta-
das. ORADORES: usaram da 
palavra os vereadores Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca e 
Roberto Sebastião de Almei-
da. Em questão de ordem 
formulada pelo vereador 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
foi solicitada a prorrogação 
do tempo da presente sessão 
ordinária por mais 02 (duas) 
horas. Posto em discussão e 

votação, o pedido de prorro-
gação da sessão, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Ex-
pediente, passou-se à OR-
DEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlan-
di, Leonel Franco Atanázio, 
Luiz Edward Cardoso Berton, 
Paulo Leopoldo Marchi Gian-
nini, Paulo Sérgio Osti, Rena-
to Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação dos projetos constan-
tes da pauta. I – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei nº 
58/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no va-
lor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), para 
atender solicitação do Servi-
ço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de 
Serra Negra – SERPREV. Em 
se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispen-
sada a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). II – Dis-
cussão e votação única do 
projeto de resolução nº 
01/2018, de autoria dos vere-
adores Renato Pinto Giachet-
to, Roberto Sebastião de Al-
meida, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, Wag-
ner da Silva Del Buono, José 
Aparecido Orlandi e Paulo 
Sérgio Osti, que dá nova re-
dação ao parágrafo 2º, do ar-
tigo 123, da Resolução nº 
328/2004 – “Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de 
Serra Negra”, alterando os 
horários para a protocoliza-
ção de proposituras legislati-
vas. Primeiramente foi profe-
rida a leitura do parecer 
elaborado pela Comissão de 
Justiça e Redação. Posto em 
discussão e votação, foi 
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aprovado por maioria de vo-
tos (09x01). Em questão de 
ordem formulada pelo vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, foi solicitada a votação 
nominal que ficou assim 
consignada: vereadores que 
aprovaram o projeto de reso-
lução nº 01/2018, que dá 
nova redação ao parágrafo 
2º, do artigo 123, da Resolu-
ção nº 328/2004 – “Regimen-
to Interno da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra”, 
alterando os horários para a 
protocolização de propositu-
ras legislativas – Eduardo 
Aparecido Barbosa, José 
Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Luiz 
Edward Cardoso Berton, Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pin-
to Giachetto, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Vereador 
que rejeitou o projeto de re-
solução nº 01/2018, que dá 
nova redação ao parágrafo 
2º, do artigo 123, da Resolu-
ção nº 328/2004 – “Regimen-
to Interno da Câmara Munici-
pal de Serra Negra”, 
alterando os horários para a 
protocolização de propositu-
ras legislativas – Ricardo Fa-
vero Fioravanti. Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, passou-se às EXPLICA-

ÇÕES PESSOAIS: usaram da 
palavra os vereadores Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini e 
Ricardo Favero Fioravanti. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Expli-
cações Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de 
todos e convocou os senho-
res vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que será 
realizada no dia 17 de setem-
bro de 2018, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando 
encerrada a presente sessão 
às 23h55min. 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 
encontra-se registrada em 
áudio e vídeo que, em con-
formidade 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-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, nos termos do 

artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, faz saber que realizará audiência pública 

no dia 25 de setembro de 2018, terça-feira, à partir 

das 15h00min, na sede do Poder Legislativo, instalada 

na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de 

Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 

e 07, quando será avaliado o cumprimento das metas 

fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, 

referente ao 2º quadrimestre de 2018.  

 Serra Negra, 05 de setembro de 2018.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão Permanente de Finanças 

e Orçamento da Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra/SP

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP


