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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer abre as ins-
crições para o “Projeto Mul-
ti Esportes” -  treinamento 
desportivo nas modalidades 
de futebol (feminino/mascu-
lino), e voleibol (feminino/
masculino), ambas as moda-
lidades nas categorias de 13 a 
18 anos completos.

 As inscrições são gra-
tuitas e estão abertas a par-
tir de amanhã, 14 de agosto, 
terça-feira, na sede da Secre-
taria Municipal de Esporte e 
Lazer, localizada no Conjunto 
Aquático Municipal “Sebas-
tião Andrea Colchetti”, na 
Rua Antonio Jorge José, s/n, 
Centro, das 7h às 11h e das 
12h30 às 16h45, e os interes-
sados devem apresentar o 
documento RG.

 
Os treinamentos vão 

iniciar nas seguintes datas e 
horários: 

 

Futebol Feminino – To-
das as segundas-feiras, das 
14h às 16h, a partir de 27 de 
agosto;

Futebol Masculino - To-
das quartas e sextas-feiras, 
das 14h às 16, a partir de 29 
de agosto.

 
Local Futebol - Campo 

Society, Praça Ângelo Zanini 
“Campo do Sete”, vale deixar 
registrado que em outubro as 
atividades serão realizadas 
no Estádio Municipal Antônio 
Barbosa Pinto da Fonseca – 
conhecido como “Campo do 
Barbosinha”, Centro;

 
Voleibol Feminino/

Masculino – Todas as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 16h, 
a partir de 28 de agosto, na 
Praça Ângelo Zanini, “Campo 
do Sete”, Centro.

Quaisquer dúvidas ou 
esclarecimentos, favor con-
tatar a Secretaria Municipal 
do Esporte e Lazer, fone (19) 
3892-8435.

Secretaria Municipal de Esportes abre as inscrições 
para o Projeto Multi Esportes – Futebol e Voleibol

Junta de Serviço Militar -  
Serra Negra está atenden-
do em novo dia e horário, 
confira!
Horário de Atendimen-
to: QUARTAS-FEIRAS, das 

8h30min. às 11h30 e das 
13h às 16h.
Rua Coronel Estevão Fran-
co de Godoy, 45, Centro, 
Serra Negra - SP
Fone: (19) 3842-2005/1992

JUNTA DE 
SERVIÇO MILITAR

Vem aí... Festa dos Italianos 2018. Em breve a 
Secretaria de Educação e Cultura, por meio da 
Divisão de Cultura irá divulgar a programação. 

Aguarde!
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Veja o que a secretaria 
da Educação e Cultura, por 
meio da organização da Divi-
são de Cultura de Serra Negra 
está preparando pra você!

Dia 20 de agosto, se-
gunda-feira, acontece no Pa-
lácio Primavera, a abertura da 
exposição da 1ª Literatura de 
Cordel de Serra Negra, a par-
tir das 9h, entrada franca.

 Além da exposição 
e dos cordelistas, os alunos 
da EMEB Maestro Fioravanti 
Lugli (CTP) declamarão al-
gumas obras da tradicional 
cultura nordestina.

 
 O que é Literatura
de Cordel?

 A Literatura de Cordel 
é uma manifestação literária 
tradicional da cultura popular 
brasileira, mais precisamente 
do interior nordestino.

Esse tipo de manifes-
tação tem como principais 
características a oralidade e a 
presença de elementos a cul-
tura brasileira. Sua principal 
função social é de informar, 
ao mesmo tempo em que 
diverte os leitores. Oposta à 
literatura tradicional (impres-
sa nos livros), a literatura de 
cordel é uma tradição literá-
ria regional.

No Brasil, a literatura 
de Cordel adquiriu força no 

século XIX, sobretudo, entre 
1930 e 1960. Muitos escritores 
foram influenciados por este 
estilo, dos quais se destacam: 
João Cabral de Melo Neto, 
Ariano Suassuna, Guimarães 
Rosa, dentre outros.

A literatura de cordel 
é considerada um gênero li-
terário geralmente feito em 
versos e na sua linguagem e 
conteúdo suas características 
são:

- Linguagem coloquial 
(informal);

- Uso de humor, ironia 
e sarcasmo;

- Temas diversos: fol-
clore brasileiro, religiosos, 
profanos, políticos, episódios 
históricos, realidade social, 
etc.;

- Presença de rimas, 
métrica e oralidade.

 
A literatura de cordel e 

o repente são duas manifes-
tações populares e culturais 
distintas. Embora sejam pa-
recidas, cada um possui suas 
peculiaridades.

O repente, feito pelos 
repentistas, é baseado na 
poesia falada e improvisada, 
geralmente acompanhado de 
instrumentos musicais.

Já o cordel, feito pelos 
cordelistas, é uma poesia po-
pular, com traços de oralida-

de divulgada em folhetos.
 
 SERVIÇO

1ª Literatura de Cordel de 
Serra Negra
Data: 20 de agosto (segunda)
Horário: a partir das 9h
Local: Palácio Primavera – Av. 

23 de Setembro, s/n., Praça 
Sesquicentenário – Centro , 
Serra Negra - SP
Realização: Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra – Secreta-
ria de Educação e Cultura, or-
ganização Divisão de Cultura.

Entrada Franca

Acontece a 1ª Literatura 
de Cordel de Serra Negra

A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer junta-
mente com o Fundo Social 
de Solidariedade em parce-
ria com o SNEC (Serra Ne-
gra Esporte Clube) volta a 
promover a partir de 20 de 
agosto, aulas gratuitas de 
voleibol adaptado, para ga-
rantir e melhorar a qualida-
de de vida das pessoas que 
tenham acima de 50 anos 
de idade.

As aulas vão acontecer to-

das as segundas e quartas-feiras, 
das 8h às 9h, no SNEC, que fica 
localizado na Rua José Oscar 

Bruschini Silveira, nº 186, 
Sol Nascente.

De acordo com o 
secretário de Esportes e 
Lazer,  “a prática desse es-
porte foi pensada para que 
a melhor idade pudesse se 
exercitar de forma segura e 
prazerosa, proporcionando 
momentos de recreação”, 
afirmou.

Para a primeira-da-
ma e presidente do Fun-

do Social de Solidariedade, “as 
aulas de voleibol adaptado irão 

proporcionar bem-estar à vida 
social da melhor idade, garan-
tindo convívio e integração com 
pessoas da mesma faixa etária”, 
disse.

Para participar é necessá-
rio ter acima de 50 anos e fazer 
a inscrição na Secretaria de Es-
portes e Lazer, localizada na Rua 
Antônio Jorge José, s/n, Centro, 
telefone (19) 3892-8435 ou no 
Fundo Social de Solidariedade, 
localizado na Av. João Gerosa, 
nº 98, Centro, telefone (19) 3842-
2466

Prefeitura volta a promover aulas de 
voleibol adaptado para Melhor Idade
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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 - Agosto 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Quarta-feira São Jose 
2 Quinta-feira Danilo 
3 Sexta-feira Serrana 
4 Sábado Popular 
5 Domingo Central 
6 Segunda-feira Vip 
7 Terça-feira Rubi 
8 Quarta-feira Danilo 2 
9 Quinta-feira Ligafarma 
10 Sexta-feira São Luiz 
11 Sábado São Jose 
12 Domingo Danilo 
13 Segunda-feira Serrana 
14 Terça-feira Popular 
15 Quarta-feira Central 
16 Quinta-feira Vip 
17 Sexta-feira Rubi 
18 Sábado Danilo 2 
19 Domingo Ligafarma 
20 Segunda-feira São Luiz 
21 Terça-feira São Jose 
22 Quarta-feira Danilo 
23 Quinta-feira Serrana 
24 Sexta-feira Popular 
25 Sábado Central 
26 Domingo Vip 
27 Segunda-feira Rubi 
28 Terça-feira Danilo 2 
29 Quarta-feira Ligafarma 
30 Quinta-feira São Luiz 
31 Sexta-feira São Jose 
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A Biblioteca Muni-
cipal Prof. Hidelbrando Si-
queira passou a atender  na 
última semana os usuários 
em novo endereço: Palá-
cio Primavera, Av. 23 de 
setembro,s/n, Praça Sesqui-
centenário, Centro, Serra 
Negra/SP, aberta ao público 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h e fechada 
apenas no horário do almo-
ço, das 12h30 às 13h30.

Para o cadastro de 
usuários e empréstimo de 
livros da biblioteca é ne-
cessário apresentar cópia 
do RG e CPF no dia da visi-
ta. Menores de 14 anos só 
acompanhados de maior 
responsável 

A Biblioteca passou 
a ter desde o final de 2017, 
uma Sala de Leitura em 
Braille. O espaço recebeu 
da Fundação Dorina Nowill 
para Cegos, do Rio de Ja-
neiro, diversos exemplares 
de livros em Braille e áudio-
-livros disponíveis e já está 
em pleno funcionamento 
no novo espaço.

Braille é um sistema 
de escrita tátil utilizado por 
pessoas cegas ou com bai-
xa visão. É tradicionalmente 
escrito em papel em relevo. 
A Sala de Braille tem como 
responsável o bibliotecário 
Denilson Crepaldi, o ideali-
zador do projeto e da con-
quista dos exemplares, que 
falou sobre a Biblioteca e o 
espaço Braille, “a função so-
cial de uma biblioteca públi-
ca é disponibilizar o acesso, 
o conhecimento e a informa-
ção aos cidadãos. Quando 
há um projeto desse porte, a 
biblioteca pública cumpre a 
sua função social de manei-
ra completa. Ela justifica a 
sua existência”, salientou o 
bibliotecário e, disse ainda 
que, espera atender maior 
número de usuários com 
esse espaço diferenciado. 
Hoje a biblioteca possui no-
vos equipamentos no Espa-
ço Braille, como impresso-
ra em Braille que imprime 

em relevo, Scaner com voz, 
equipamento acoplado ao 
computador para o uso da 
trilha Braille, monitor, lupa 
digital e outros suportes ele-
trônicos. A biblioteca abriga 
diversas atividades cultu-
rais, e já vem recebendo 
diariamente usuários com 
deficiência visual ou baixa 
visão.

Segundo o prefeito, 
Sidney Ferraresso, “a nossa 

biblioteca ganha mais espa-
ço e luz no novo endereço, 
até para comportar todo 
o seu acervo e, o espaço 
Braille, marca a nossa preo-
cupação e a importância da 
acessibilidade e do fomento 
do livro e da leitura em brai-
le àqueles munícipes com 
deficiência visual”, disse.

 Mais informações, 
entre em contato com o 
fone (19)3892-4937.

 Serviço
Biblioteca Hidelbrando Si-
queira
NOVO Endereço: Divisão de 
Cultura - Palácio Primavera, 
Av, 23 de setembro, s/n, Pra-
ça Sesquicentenário, Cen-
tro.
Funcionamento: de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
12h30min. e das 12h30min. 
às 13h30min.
Fone: (19)3892-4937

Biblioteca Municipal está em novo endereço
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A vacinação contra rai-
va em cães e gatos teve início 
em Serra Negra no último sá-
bado, dia 11. A aplicação da 
vacina é gratuita e obrigatória 
para cães e gatos, conforme 
lei municipal nº 13.131/01. A 
realização é da Prefeitura Mu-
nicipal, com apoio e organiza-
ção da secretaria da Saúde e 
segundo o balanço da Secre-
tária de Saúde, Ana Barbara 
Regiane de Oliveria, mais de 
1100 doses foram aplicadas 
em cães e gatos e mais de 
200 casas (entre sítios e chá-
caras) foram visitadas neste 
primeiro dia de campanha de 
vacinação contra a raiva.

A campanha de vacina-
ção contra a raiva para cães 
e gatos continua nos dois 
próximos sábados: Dia 25 de 
agosto e dia 01 de setembro 
e será realizada em diver-
sos endereços fixos de vaci-
nação, além das visitas dos 
agentes de saúde nos Bairros 
rurais do município. Observe 
os locais na tabela abaixo. 

A raiva é uma doença 
infecciosa causada por um 
vírus que ataca os nervos 
periféricos de animais e se-
res humanos. É uma doença 
transmissível, caracteriza-
da pelo contágio direto, ou 
seja, por meio de arranhões, 

mordida e lambedura dos 
animais domésticos ou mor-
cegos infectados. O vírus se 
instala no sistema nervoso 
central e nas glândulas saliva-
res, onde se multiplica. 

A secretária municipal 
de saúde, Ana Bárbara Regia-
ni de Oliveira, faz um alerta, 
“é importante cada proprietá-
rio não perder a oportunidade 
de levar seu cão ou gato para 
vacinar, teremos mais dois 
sábados intensos de Campa-
nha”, disse.  

 A veterinária responsá-
vel pela ação, Renata Schia-
vo, orienta que é importante 
que os cães estejam em guias 
e em caso de animais de ra-
ças grandes, como 
Pit Bull, Pastor Ale-
mão e Rotweiller, 
devem ser levados 
com focinheiras, a 
fim de evitar trans-
tornos como fugas, 
brigas e mordidas, o 
que acaba levando-
-os a um alto nível de 
estresse, dificultan-
do a vacinação. Já 
os gatos, devem ser 
levados em caixas 
de transporte ou até 
mesmo em guias, ou 
qualquer outro meio 

que evite a sua fuga e facilite 
sua contenção.  

A vacinação será feita 
apenas nos animais que es-
tiverem devidamente acom-
panhados dos seus respon-
sáveis maiores de idade. Vale 
lembrar aos proprietários que 
mantenham seus animais 
distantes dos outros, enquan-
to aguardam a sua vez para a 
vacinação, evitando agitação 
e eventual briga entre os ani-
mais.

 Em caso de dúvidas, 
contatar a Vigilância em Saú-
de, no fone (19) 3842-2005 – 
ramal 23.

Confira os locais, dias e 
horários da vacinação:

Serra Negra aplica mais de 1100 doses em cães e 
gatos no primeiro dia de Campanha Contra Raiva
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Em Serra Negra, todo 
dia é DIA de vacinação contra 
a Polio e o Sarampo!!! 

Desde o dia 04 as 
Unidades de Saúde de Ser-
ra Negra estão realizando a 
Campanha contra a Paralisia 
Infantil – Poliomielite e o Sa-
rampo para as crianças com 
idades a partir de um ano e 
menores de cinco anos. A 
Campanha vai até o dia 31 de 

agosto de 2018.
A secretária munici-

pal de Saúde informa que 
o balanço do primeiro dia D 
de vacinação foi satisfatório, 
“mais de 200 doses foram da-
das neste primeiro dia D de 
vacinação, mas que o objeti-
vo desta Campanha é vacinar 
95% das nossas crianças. Esta 
ação deve evitar a reintro-
dução do vírus selvagem da 

poliomielite, além da manu-
tenção do estado de elimina-
ção do sarampo e rubéola no 
país, apesar da reintrodução 
do vírus vinda da Venezuela 
que vem passando por surto 
desde julho de 2017”, disse.

 Em 2016 o Brasil re-
cebeu o certificado de elimi-
nação da circulação do vírus 
do sarampo pela OMS, decla-
rando a região das Américas 
livre do sarampo, mas entre 
fevereiro a maio deste ano, 
o Brasil registrou 314 casos 
confirmados do sarampo nos 
estados do Amazonas e Ro-
raima, informa o Ministério 
da Saúde.

A secretária de Saúde 
alerta que, “com a facilidade 
de trânsito das pessoas de um 
estado para o outro, corre-
mos o risco da reintrodução 
do vírus em todo país, sem 
esquecer-se do período de 
férias julho onde muita gen-
te viaja para outros países”, 
disse. Assim sendo, a orien-
tação é para que os pais ou 
responsáveis pelas crianças 
de 1 ano a menor de 5anos 
procurarem uma Unidade de 
Saúde e atualizar a vacinação 

de suas crianças. 
É necessário salientar 

que a faixa etária para a pri-
meira dose de Sarampo é aos 
12 meses de idade, mas para 
àqueles que forem viajar ou 
moram nos Estados de Ro-
raima e Amazonas, onde há 
o surto de sarampo, a vacina 
está indicada para crianças a 
partir de 6 meses de idade.

As vacinas da campa-
nha estão sendo aplicadas 
nas seguintes Unidades de 
Saúde da Família Dr. Firmino 
Cavenaghi (Centro), Dr. Fran-
cisco Vicente Braga (Alto das 
Palmeiras) e São Luiz, das 
09h às 16h. O próximo dia “D” 
ocorrerá em 18 de agosto na 
Unidade de Saúde da Família 
Paulino Stachetti (Postão), 
na Praça Lions Internacional, 
das 08h às 16h.

O responsável deverá 
levar a carteirinha de vacina 
da criança. Para mais infor-
mações, entre em contato 
com a Unidade de Saúde da 
Família Dr. Firmino Cavenghi 
no fone (19) 3842- 2622, ou 
ainda, na Vigilância em Saú-
de no fone (19) 3842- 2005 – 
ramal 23

Campanha contra Paralisia Infantil 
e Sarampo continua agosto todo

Melhor Idade de Ser-
ra Negra cria página no Fa-
cebook: https://www.face-
book.com/melhoridadesn/.  
Confira a programação do 
mês de Agosto com o retor-
no das atividades. Para fa-
zer parte da Melhor Idade, o 
interessado deve entrar em 
contato no fone (19)3892-
1753, de segunda à sexta-
-feira, das 13h30 às 17h.

Venha fazer parte 
da MELHOR FASE 
da VIDA! #Melho-
rIdadeSerraNegra

Confira a programação do mês 
de agosto da Melhor Idade



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 17 de agosto de 2018 - Ano VIII - n.º 604
08

Acontece no dia 14 de 
Outubro a Corrida e Cami-
nhada de RUA de Serra Ne-
gra, composta dos seguintes 
percursos: Corrida 5km e 
10km e Caminhada de 5km, 
com saída às 8h30min., da 
Praça Sesquicentenário.

O evento é totalmente 
beneficente para arrecada-
ção 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 ido-
sos com idade acima de 60 
anos.  Envolve o trabalho de 
enfermeira, equipe de cui-
dadores, nutricionista, psi-
cólogo, médica geriatra e 
equipe operacional e admi-
nistrativa.

Duas bem-conceitua-
das atletas já estão inscritas, 
Marina Malachias, atleta e 
professora do Projeto Cam-
peões e do Projeto Corre 
Jaguariúna, é destaque na 
seletiva da Nike como “As 
mulheres mais rápidas 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 
pessoas durante seis anos 
mostrou que quando a atleta 
se propõe a correr de forma 

moderada, diminui em 44% 
a chance de morte e aumen-
ta a expectativa de vida em 
seis anos (homens) e cinco 
anos (mulheres). Isso por-
que a corrida melhora as 
funções cardíacas, respira-
tórias, melhora absorção de 
oxigênio e reduz a pressão 
arterial.

Há duas maneiras de 
você apoiar esta causa: Uma 
delas é se inscrever e partici-

par, a outra é você compar-
tilhar em suas redes sociais 
o anúncio de divulgação da 
corrida. As inscrições devem 
ser feitas somente pela Inter-
net, nos endereços: 

- www.runnersbrasil.
com.br

- www.portaldascorri-
das.com.br

- www.corpuseventos.
com.br

Nos sites citados aci-
ma, os interessados encon-
trarão 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.
Local: Lar dos Velhinhos São 
Francisco de Assis – Serra 
Negra, 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 se-
gundas as sextas-feiras, das 
13h30min. às 17h, @Lar dos 
Velhinhos São Francisco de 
Assis – Serra Negra/SP.

Em Outubro acontece a Corrida e 
Caminhada de rua de Serra Negra
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 vacinação contra raiva 
em cães e gatos teve início 
em Serra Negra a partir do 
dia 11 de agosto (sábado). A 
aplicação da vacina é gratuita 
e obrigatória para cães e ga-
tos, conforme lei municipal 
nº 13.131/01. A realização é 
da Prefeitura Municipal, com 
apoio e organização da secre-
taria da Saúde e a da secreta-
ria da Agricultura e Desenvol-
vimento Rural.

 A campanha de va-
cinação contra a raiva para 
cães e gatos será realizada 
em diversos endereços fixos 
de vacinação, além das visi-
tas dos agentes de saúde nos 
Bairros rurais do município. 
Observe os locais na tabela 
abaixo. 

A raiva é uma doença 
infecciosa causada por um 
vírus que ataca os nervos 
periféricos de animais e se-
res humanos. É uma doença 
transmissível, caracteriza-
da pelo contágio direto, ou 
seja, por meio de arranhões, 
mordida e lambedura dos 
animais domésticos ou mor-
cegos infectados. O vírus se 
instala no sistema nervoso 

central e nas glândulas saliva-
res, onde se multiplica.

 A secretária municipal 
de saúde faz um alerta, “é 
importante cada proprietário 
não perder a oportunidade 
de levar seu cão ou gato para 
vacinar”, disse. 

  A veterinária respon-
sável pela ação, orienta que 
é importante que os cães 
estejam em guias e em caso 
de animais de raças grandes, 
como Pit Bull, Pastor Alemão 
e Rotweiller, devem ser leva-

dos com focinheiras, a fim de 
evitar transtornos como fu-
gas, brigas e mordidas, o que 
acaba levando-os a um alto 
nível de estresse, dificultan-
do a vacinação. Já os gatos, 
devem ser levados em caixas 
de transporte ou até mesmo 
em guias, ou qualquer outro 
meio que evite a sua fuga e 
facilite sua contenção. 

 A vacinação será feita 
apenas nos animais que es-
tiverem devidamente acom-
panhados dos seus respon-

sáveis maiores de idade. Vale 
lembrar aos proprietários que 
mantenham seus animais 
distantes dos outros, enquan-
to aguardam a sua vez para a 
vacinação, evitando agitação 
e eventual briga entre os ani-
mais. 

 Em caso de dúvidas, 
contatar a Vigilância em Saú-
de, no fone (19) 3842-2005 – 
ramal 23. 

Confira os locais, dias e 
horários da vacinação:

Sábado, dia 19 de agosto 
tem vacinação contra raiva 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 069/2018. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO (CAIXA) PARA ÁGUA 
COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS. DATA: 30/08/2018 – 
14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 070/2018. OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE CAMISETAS PÓLO PARA SEREM UTILIZADAS PELA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA: 31/08/2018 – 14H00M. 
Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão 
do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em 
dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo o interessado tra-
zer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) 
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site 
www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-9600. Serra 
Negra, 17 de Agosto de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 

064/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL 
PARA A MERENDA ESCOLAR. Torna se publico e para conhe-
cimento dos interessados que o Pregão acima mencionado 
foi ADJUDICADO em 09/08/2018 – GIULIANA MITTESTAINER 
VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei 
Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela 
Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão 
em tela aos licitantes: PREFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI. ITENS: 03, 05, 06. VALOR TOTAL: R$ 
25.760,00. VIDABRAS – COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP. 
ITENS: 01, 02, 04. VALOR TOTAL: R$ 80.403,00. GABEE FOODS 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. ITEM: 07. VALOR TOTAL: 
R$ 17.820,00. Serra Negra, 15 de Agosto de 2018. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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TOMADA DE PREÇOS N. 015/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA NORBEX EIRELI EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DAS FONTES – SER-
RA NEGRA.
VALOR TOTAL: R$ 129.035,21.
DATA: 08/08/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 017/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE REPRESA DR. JOVI-
NO SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 400.000,09.
DATA: 08/08/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 020/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: HEBROM COSTRUTORIA 7 LTDA ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE “PAULINO 
STACHETTI” – CENTRO.
VALOR TOTAL: R$ 87.364,91.
DATA: 14/08/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VAREJÃO PIONEIRO SERRA NEGRA LTDA ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E 
OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 6.225,00.
DATA: 13/08/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N. 063/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E 
OVOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR TOTAL: R$ 20.550,00.
DATA: 13/08/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – F. J. FANTINI AMPARO ME.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA
Fica INCLUIDO no contrato 01 ponto de internet destinado a 
Unidade de Saúde da Família.
PRAZO: 08 MESES
VALOR TOTAL: R$ 1.290,00
DATA: 27/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133
PROCESSO 85/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 049/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL.
Aos 24 dias do mês de Julho de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 049/2017, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: GERIATROCLIN REMOÇÕES E CLINICA MEDICA 
LTDA ME 
CNPJ nº: 11.865.249/0001-86
Endereço: RUA JOSE MAGRO, 165 – CENTRO – LINDOIA – SP 
– CEP: 13.950-000
Telefone: 19-3898-1264
Representada por: WELISSON JUNIOR DE OLIVEIRA – CPF: 
041.729.547-23

Item Quant. 
Estimada Descrição Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

01 8.000 
quilômetros

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE PACIENTES EM UTI MÓVEL 23,50 188.000,00

TOTAL 188.000,00

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. 049/2017, 
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$ 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais)
7.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 17 de agosto de 2018 - Ano VIII - n.º 604
11

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.
8 – 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, 24 de Julho de 2017.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) GERIATROCLIN REMOÇÕES E CLINI-
CA MEDICA LTDA ME WELISSON JUNIOR DE OLIVEIRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 179
PROCESSO 057/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 037/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA CURATIVOS.
Aos 17 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 037/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME 
CNPJ nº:24.479.444/0001-10 
Endereço: AV ANDRADE NEVES, 295 – ANDAR 14 – SALA 142 – 
CENTRO – CAMPINAS – SP – CEP: 13.013-160 
Telefone: (19) 3201-2926    
Representada por: ARARÊ PEREIRA DA COSTA JUNIOR
CPF: 023.381.968-13

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 100 UND Cobertura de espuma 
de poliuretano em placa, 

estéril, não adesivo, 
contém prata iônica como 

componente ativo com 
liberação sustentada. 

Alta absorção, garantindo 
mínimo risco de 

vazamento ou maceração. 
Promove meio ambiente 

úmido ideal para 
cicatrização e alívio de 
dor local. Tamanho 10 

x 10 cm.

COLOPLAST 78,00 7.800,00

03
300
BIS

Hidrogel composto por alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose, 
propilenoglicol e água purificada, num excipiente aquoso, transparente 

e viscoso. O produto deve manter a conservação após aberto até a 
sua data de validade. Bisnaga de 85 g.

HELIANTO 55,00 16.500,00

05 200 UND Curativo de Hidrocolóide 
em placa, estéril, flexível, 

com camada externa 
semipermeável e grade 
dermacadora. Composto 
por carboximetilcelulose 
sódica. Tamanho 20 x 

20 cm.

COLOPLAST 74,90 14.980,00

06 100 FR Solução composta 
de água purificada, 

poliaminopropil biguanida 
(phmb) 0,1% e derivado 

betaínico 0,1%. O produto 
deverá manter-se estável 
para o uso após aberto 
até a data de validade 
se utilizado conforme 
a orientação de uso. 

Produto registrado como 
produto médico para 
saúde classe IV com 

apresentação da  boas 
práticas de fabricação. 

Frasco de 350ml.

HELIANTO 95,00 9.500,00

TOTAL 48.780,00

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. 037/2018, 
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$ 48.780,00.
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, 17 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA ____
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P/ DETENTORA(S)
ARARÊ PEREIRA DA COSTA JUNIOR 
ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 180
PROCESSO 057/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 037/2018
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA CURATIVOS.

Aos 17 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 037/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI – EPP
CNPJ nº: 03.434.334/0001-61    
Endereço: RUA FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS, 
677, JARDIM PIRATININGA, OSASCO – SP, 06.230-010 
Telefone: (11) 3837-9517  
Representada por: JOÃO PAULO DE CASTRO SANCHES
CPF: 095.539.158-09

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

04 300 UND Curativo de Alginato de cálcio 
e sódio em placa, estéril, 

composto de por apenas fibras
naturais de alginato de 

cálcio e sódio. Derivadas 
de algas marinhas marrons 

(Phaeophycease), pronto uso 
com validade mínima de 02 

anos, registrado no Ministério 
da Saúde na classe de risco III, 

apresentação
de certificado de boa prática 
de fabricação, embalagem 
individual contendo dados

de identificação do produto. 
Tamanho 10 x 20 cm

CASEX 28,00 8.400,00

09 400 FR AGE: Composto de óleo com 
sua fórmula de ácidos graxos 
essenciais, lecitina de soja, 

ácidos cáprico, caprílico, 
capróico, láurico e mirístico. 
Enriquecido com vitamina 
A, e vitamina E, Indicado 
para a hidratação da pele 

íntegra  e para o tratamento 
de feridas. Produto médico 

para saúde, Classe de risco III, 
apresentando Boas Práticas de 
Fabricação. Frasco de 200ml.

DERMAEX 4,20 1.680,00

10 200 UND Compressa com emulsão de 
petrolato: Curativo estéril, 

não aderente, constituído por 
malha de acetato e celulose, 
impregnado com emulsão de 
petrolatum de origem mineral. 

Embalado individualmente 
contendo dados de 

identificação do produto, 
número do lote, validade 

mínima de 2 anos e número de 
registro no Ministério da Saúde 
na classe de risco III. Tamanho 

7,6 x 20,3cm

CURATEC 9,45 1.890,00

11 300 UND Curativo de carvão ativado. 
Cobertura primária estéril 

para ferimentos, composta de 
carvão ativado, impregnada 

com prata, de tecido, prensado 
entre duas camadas de 

rayon/poliamida, recortável. 
Embalagem original integra, 
que permita a transferência 

técnica asséptica até o 
momento de sua utilização e 

proteção adequada do produto 
após abertura. Tamanho  10cm 

x 20 cm.

CURATEC 182,00 54.600,00

TOTAL 66.570,00

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. 037/2018, 
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$ 66.570,00.
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, 17 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) JOÃO PAULO DE CASTRO SANCHES 
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI-
RELI – EPP
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 181
PROCESSO 057/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 037/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA CURATIVOS.

Aos 17 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 037/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME  
CNPJ nº: 27.656.480/0001-08   
Endereço: RUA SÃO PAULO, 69, VILA NOSSA SENHORA APA-
RECIDA, AGUAS DA PRATA – SP, 13.890-000 
Telefone: (19) 3649-6552   
Representada por: DIEGO FERREIRA DA SILVA
CPF: 075.269.826-55

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

07 200 UND BOTA DE UNNA Composta 
de uma gaze  contendo 
óxido de zinco que não 
endurece, goma acácia, 
óleo de rícino e glicerina, 
não estéril, pronto uso, 
com validade mínima 
de 02 anos, embalada 

individualmente contendo 
dados de identificação do 

produto, n° lote, validade e 
n° do registro no Ministério 
de Saúde. Tamanho: 10,2 

cm x 9,14 cm.

DERMA-CURE 28,00 5.600,00

08 200 UND SULFADIAZINA DE PRATA 
1%: Cada grama de creme 

contém: sulfadiazina de 
prata 10mg. Excipientes: 

Álcool cetoestearílico, lauril 
sulfato de sódio, vaselina 
liquida, propilenoglicol, 

metilparabeno, 
propilparabeno, butil 
hidroxitolueno e água 
deionizada. Embalado 

individualmente contendo 
dados de identificação do 
produto, numero do lote, 

validade mínima de 02 anos 
e numero de registro no 

Ministério da Saúde

PRATI 
DONADUZZ

32,13 6.426,00

TOTAL 12.026,00

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. 037/2018, 
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$ 12.026,00.
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, 17 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) DIEGO FERREIRA DA SILVA  PROATIVA 
HOSPITALAR EIRELI ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 173
PROCESSO 063/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 042/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS.

Aos 14 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 042/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO EPP 
CNPJ nº: 74.434.457/0001-40  
Endereço: RUA DO GLICERIO, 717, LIBERDADE, SÃO PAULO – 
SP, 01.514-001 
Telefone: (11) 3271-0663   
Representada por: ALBERTO CAIO TAMBORRINO
CPF: 013.184.268-47

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

04 06 TB OLEO LUBRAX 
TURBO 50 P/ CÂMBIO 

OU SIMILAR

INCOL 1.337,28 8.023,68

07 48 LT OLEO PARA MOTO 
SAE 20W50

KARTER 8,06 386,88

10
12
BD

OLEO HIDRAULICO THF 11 OU SIMILAR
KARTER
119,62

1.435,44

14 04 TB GRAXA EP21 OU 
SIMILAR

KARTER 905,85 3.623,40

TOTAL 13.469,40

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. 042/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 13.469,40.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 

1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 14 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) ALBERTO CAIO TAMBORRINO ALBER-
TO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 174
PROCESSO 063/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 042/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS.

Aos 14 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 042/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP  
CNPJ nº: 12.398.989/0001-12   
Endereço: RUA GOMES BERRIEL FILHO, 9-67, JARDIM ARARU-
NA, BAURU – SP, 17.020-351 
Telefone: (14) 3016-8335   
Representada por: MARCOS ANTONIO CHAVES
CPF: 068.117.888-44

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 12 TB OLEO TOP TURBO 
15W40 P/ MOTOR 

DIESEL OU SIMILAR

SPEED 
OIL

1.190,00 14.280,00

TOTAL 14.280,00

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.
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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. 042/2018, 
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$ 14.280,00.
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, 14 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MARCOS ANTONIO CHAVES  MARCOS 
ANTONIO CHAVES EIRELI EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 177
PROCESSO 063/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 042/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS.

Aos 14 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 042/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ nº: 19.116.488/0001-45   
Endereço: RUA LEOPOLDO DA SILVA, 60, TERRA BAIXA, ARA-
ÇARIGUAMA – SP,  18.147-000
Telefone: (11) 4374-1069    
Representada por: VITOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA
CPF: 443.185.068-60

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

03 06 TB OLEO LUBRAX 
TRM-5 85W140 P/ 
DIFERENCIAL OU 

SIMILAR

FALUB 1.290,00 7.740,00

09
80

EMB
OLEO 2 TEMPOS

PETRONAS
3,90

312,00

11 12 BD OLEO HIDRAULICO 
HYDRA 46

FALUB 104,00 1.248,00

12 12 BD OLEO PARA 
MOTOR DIESEL 

SINTETICO 10W40

INCOL 149,50 1.794,00

TOTAL 11.094,00

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. 042/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 11.094,00.
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-
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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, 14 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) VITOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA 
PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 175
PROCESSO 063/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 042/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS.

Aos 14 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 042/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP 
CNPJ nº: 20.363.508/0001-61  
Endereço: RUA HELENA, 222, JARDIM DAS BELEZAS, CARAPI-
CUIBA – SP, 06.320-310 
Telefone: (11) 4182-8689 
Representada por: RODRIGO MANOEL LEANDRO  
CPF: 285.486.258/99

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 06 TB OLEO ESSENCIAL SJ 
20W50 P/ MOTOR GAS 

OU SIMILAR

FALUB 1.152,00 6.912,00

06 08 BD OLEO ISAFLUIDO 424 
VERMELHO

FALUB 119,02 952,16

08 80 EMB FLUIDO DE FREIO 
DOT. 4

RADNAQ 6,95 556,00

TOTAL 8.420,16

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

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 042/2018, 
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$ 8.420,16.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 14 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) RODRIGO MANOEL LEANDRO  PATRI-
CIA CRISTINA DE ABREU EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 176
PROCESSO 063/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 042/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS.
Aos 14 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 042/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI  
CNPJ nº: 27.614.905/0001-08  
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Endereço: RUA SERGIPE, 3993, VILA PAULISTA, CATANDUVA 
– SP, 15.803-160 
Telefone: (17) 99674-8620  
Representada por: PEDRO LOURENÇO JORGE
CPF : 389.054.328-67

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

05 12 TB OLEO LUBRAX HYDRA 
68 OU SIMILAR

VR LUB 885,55 10.626,60

13 10 BD ADITIVO PARA 
RADIADORES

RADNAQ 66,04 660,40

15 01 BD GRAXA AZUL PARA 
ROLAMENTOS

SIVA 
SIROLL

198,90 198,90

TOTAL 11.485,90

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. 042/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 11.485,90.
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, 14 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-

GRA P/ DETENTORA(S) PEDRO LOURENÇO JORGE WEST 
PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 171
PROCESSO 064/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 043/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS 
BATERIAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.

Aos 11 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 043/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: ALFEPEÇAS LTDA  
CNPJ nº: 21.670.260/0001-44  
Endereço: AV. JOSÉ PAULINO DA COSTA, 340, CRUZ PRETA, 
ALFENAS – MG, 37.132-208 
Telefone: (35) 3292-4996  
Representada por: MARCELO ALVES MORAES
CPF: 313.681.388-02

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 16 UND BATERIA AUTOMOTIVA 
DE 60 AMPERES 12 

VOLTS

OMEGA 200,00 3.200,00

03 10 UND BATERIA AUTOMOTIVA 
DE 170 AMPERES 12 

VOLTS

OMEGA 595,62 5.956,20

TOTAL 9.156,20

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 043/2018, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 9.156,20.
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 11 de MAIO de 2018.DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MARCELO ALVES MORAES 
ALFEPEÇAS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 172
PROCESSO 064/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 043/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS 
BATERIAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Aos 11 dias do mês de MAIO de 2018, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 043/2018, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS 
LTDA  
CNPJ nº: 07.773.207/0001-48  
Endereço: R PROFESSOR ANTONIO DIRCEU MARMO, 654, 
SÃO LUIZ, ITU – SP, 13.304-220 
Telefone: (11) 4024-3585  

Representada por: RONALDO MILANI
CPF: 062.721.528-92

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

02 08 UND BATERIA AUTOMOTIVA DE 
105 AMPERES 12 VOLTS

MARTE 385,00 3.080,00

04 06 UND BATERIA AUTOMOTIVA DE 
90 AMPERES 12 VOLTS

MARTE 340,00 2.040,00

TOTAL 5.120,00

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. 043/2018, 
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$ 5.120,00.
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, 11 de MAIO de 2018. DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA 
P/ DETENTORA(S) RONALDO MILANI HIPERSOM COMERCIO 
DE MOTORES E BOMBAS LTDA
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          Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra 

 
Praça John Kennedy, s/nº - centro – Serra Negra/SP – CEP 13930-00 – Fone: (19) 38929600 – Fax (19) 3892-9631 

 
 

 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra vem a público convocar 

EDENEUSA SANTOS PRETO, RG nº 21.230.539-6, aprovada no Concurso 

Público de Edital nº 01/2016, para o cargo de Faxineira, para no prazo de 2 (dois) 

dias úteis comparecer ao Depto de Recursos Humanos, situado à Praça John F. 

Kennedy, s/nº, centro em Serra Negra, para apresentação da documentação 

necessária ao provimento no respectivo cargo. O não comparecimento no prazo 

determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público. 

Serra Negra, 13 de agosto de 2018. 

JAMES AP. DE GODOI 
- DEPTO DE RECURSOS HUMANOS – 

 

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA SE-

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

Aos seis dias do mês 
de agosto, 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 22ª Sessão 
Ordinária, da 02ª Sessão Le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com a ausência do vereador 
José Aparecido Orlandi. Ha-
vendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em seguida convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foram li-
das, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimidade 
(09 votos), as seguintes atas: 
1) ata da 21ª sessão ordinária, 
da 02ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
25 de junho de 2018; 2) ata da 
14ª sessão extraordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 25 
de junho de 2018; 3) ata da 
15ª sessão extraordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 16 
de julho de 2018; 4) ata da 16ª 
sessão extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 16 de 
julho de 2018; 5) ata da 17ª 

sessão extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 23 de 
julho de 2018; 6) ata da 18ª 
sessão extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 23 de 
julho de 2018. EXPEDIENTE 
DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Ofício nº 351/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
425/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio. - 
Ofício nº 354/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 424/2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti. - Ofício 
nº 350/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 421/2018, de auto-
ria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti. - Ofício nº 
353/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 414/2018, de autoria dos 
vereadores Roberto Sebas-
tião de Almeida, Paulo Sérgio 
Osti, Ricardo Favero Fioravan-
ti e Leandro Gianotti Pinheiro. 
- Ofício nº 349/2018, em res-
posta ao requerimento de in-
formações de nº 413/2018, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Roberto 
Sebastião de Almeida, Paulo 
Sérgio Osti e Ricardo Favero 
Fioravanti. - Ofício nº 
355/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 406/2018, de autoria do 
vereador Leonel Franco Ata-
názio. - Ofício nº 348/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
399/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no. - Ofício nº 370/2018, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 416/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro. - Ofício 
nº 371/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 510/2018, de auto-
ria do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro. - Ofício nº 
383/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 503/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto. - Ofício nº 382/2018, 
em resposta ao requerimento 

de informações de nº 
498/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto. - 
Ofício nº 379/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 480/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto. - Ofício nº 
380/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 473/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti. - Ofício nº 378/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
448/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto. - 
Ofício nº 381/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 412/2018, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
Paulo Sérgio Osti e Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 
386/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 499/2018, de autoria do 
vereador Roberto Sebastião 
de Almeida. - Ofício nº 
398/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 478/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti. - Ofício nº 389/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
506/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti. 
- Ofício nº 387/2018, em res-
posta ao requerimento de in-
formações de nº 415/2018, de 
autoria dos vereadores e Ri-
cardo Favero Fioravanti, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício nº 

385/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 500/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti. - Ofício nº 388/2018, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
450/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti. 
- Ofício nº 406/2018, em res-
posta ao requerimento de in-
formações de nº 471/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra (todos os ve-
readores). - Ofício nº 
418/2018, apresentando as ra-
zões do “Veto Total” ao autó-
grafo nº 40/2018, referente ao 
projeto de lei nº 39/2018, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti, Renato 
Pinto Giachetto e Paulo L. 
Marchi Giannini, que proíbe, 
no Município de Serra Negra/
SP, a prática de pedir, solicitar 
ou exigir esmolas ou qual-
quer outro tipo de auxílio pe-
las ruas, cruzamentos de vias, 
calçadas, praças, próprios e 
todos os demais locais públi-
cos do Município, inclusive 
em estacionamentos comer-
ciais privados. EXPEDIENTE 
DE DIVERSOS: - Ofício nº 
046/2018 do SERPREV – Servi-
ço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de 
Serra Negra, encaminhando 
para apreciação, nos termos 
do inciso X, do artigo 33, da 
Lei Municipal nº 2612/2001, 
os Balancetes de Despesa e 
Receita, juntamente com os 
boletins de Caixa do FRAP 
(Fundo de Reservas de Apo-
sentadorias e Pensões) e FAS 
(Fundo de Assistência à Saú-
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de), referente ao mês de abril 
de 2018. - Ofício nº 34BPMI-
201/10/18 da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo – Capi-
tão PM Subcomandante Inte-
rino Maurício Vieira Moura 
Gomes, em atenção ao ofício 
nº 937/2018, que encaminhou 
cópia da Moção de Apelo nº 
07/2018 – da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, informan-
do a todos que foram movi-
mentados 07 (sete) policiais 
militares para o Pelotão da 
Polícia Militar na cidade de 
Serra Negra, em benefício do 
serviço policial militar e com-
pletamento do efetivo, sendo 
certo que desenvolverão suas 
atividades com profissionalis-
mo, dedicação e excelência. 
- E-mail da Senadora Ana 
Amélia, informando o recebi-
mento da cópia da Moção de 
Apelo nº 09/2018, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita à Co-
missão de Constituição, Cida-
dania e Justiça (CCJ) da Câ-
mara Federal, em nome dos 
Deputados Federais Diego 
Garcia (Podemos -PR), Presi-
dente Comissão Especial e 
Efraim Filho (DEM-PB) Rela-
tor, que analisarão a PEC que 
foi aprovada pelo Senado Fe-
deral e agora está nesta Co-
missão (CCJ) para análise, 
apelando para que não acei-
tem nenhum tipo de emenda 
parlamentar, que determina 
o fim do Foro especial por 
prerrogativa de função, vez 
que este é o desejo do povo 
brasileiro, além de ser uma 
premissa de acabar com a 
impunidade neste país. Apre-
senta comentários a respeito 
do assunto. - Ofício PLS 
493/2018 – Gabinete do Sena-
dor Airton Sandoval, dividin-
do a conquista recente do 
Senado Federal Brasileiro ao 
aprovar, por 56 votos a 01, o 
PLS 493/2018 de autoria do 
Senador Airton Sandoval, que 
faz justiça tributária às cida-
des que operam o serviço de 
transporte por aplicativos, a 
exemplo de Uber, Cabify e 
99Pop, por entender ser injus-
to que estes aplicativos de 
transportes, representados 
por empresas multinacionais 
globais, aportem no Brasil, 
estabeleçam-se num único 
município e de lá coordenem 

toda a atividade de seus ser-
viços digitais, gerando receita 
tributária apenas para a cida-
de de origem do seu CNPJ. - 
Ofício nº CPAmb-099/3.1/18 – 
da Polícia Militar Ambiental 
do Estado de São Paulo – Se-
cretaria de Estado dos Negó-
cios da Segurança Pública, 
em resposta ao requerimento 
de informações de nº 
294/2018, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, apre-
sentando esclarecimentos e 
os procedimentos fiscalizató-
rios realizados pela Polícia 
Ambiental com relação aos 
danos ambientais havidos na 
Rua dos Pioneiros – Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. - Ofício nº 810/2018 da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, em respos-
ta à Moção de Apelo nº 
08/2018, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
informando que a Rua Mauro 
de Paula, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, no momento 
não atende aos requisitos 
constantes da Portaria 
6206/15 do Ministério das Co-
municações, o que impossi-
bilita a distribuição de corres-
p o n d ê n c i a s 
naquele local. - E-mail da As-
sociação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra – 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
encaminhando a prestação 
de contas – mensal parcial, 
referente ao mês de junho de 
2018, da Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa 
de Lima, referente à subven-
ção municipal concedida 
pela Prefeitura de Serra Ne-
gra/SP, através do qual todos 
os pagamentos estão sendo 
realizados com base no dis-
posto da cláusula segunda, 
em todos os seus incisos. - 
Ofício nº 133/18 – rcf, do Mi-
nistério Público do Estado de 
São Paulo – Promotoria de 
Justiça de Serra Negra/SP, em 
resposta ao requerimento de 
informações de nº 295/2018, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, encaminhando 
cópia dos procedimentos 
adotados, bem como do pe-
dido de promoção de arqui-
vamento da peça de informa-
ção nº 01/2018. - E-mail da 
Telefônica S/A, em resposta à 

indicação nº 647/2018, de au-
toria do vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, informando 
que foram executadas as ma-
nutenções nas redes telefôni-
cas nas Estradas Municipais 
Romão Francisco Massaro, 
Egisto Fruchi e Peter Griesin-
ger, todas situadas no Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP. - Ofício SSP / GS / AE nº 
148/2018 da Secretaria da Se-
gurança Pública – Assessoria 
Especial Parlamentar, em res-
posta à Moção nº 07/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, encami-
nhando manifestação exara-
da pelo Comando Geral da 
Polícia Militar, com relação ao 
pedido de aumento de efeti-
vo policial-militar no Municí-
pio de Serra Negra/SP. - Ofício 
nº 056/2018 do SERPREV – 
Serviço de Previdência Social 
dos Funcionários Municipais 
de Serra Negra, encaminhan-
do para apreciação, nos ter-
mos do inciso X, do artigo 33, 
da Lei Municipal nº 2612/2001, 
os Balancetes de Despesa e 
Receita, juntamente com os 
boletins de Caixa do FRAP 
(Fundo de Reservas de Apo-
sentadorias e Pensões) e FAS 
(Fundo de Assistência à Saú-
de), referentes ao meses de 
maio de junho de 2018. - Cor-
respondências recebidas no 
período de 26 de junho de 
2018 a 06 de agosto de 2018, 
dentre elas os seguintes tele-
gramas informando a libera-
ção de verbas: - Ofício n° 0801 
/ 2018, do REGOV JUNDIAI/SP, 
em 28 de junho de 2018. As-
sunto: Crédito de Recursos 
Financeiros – Orçamento Ge-
ral da União.  Notificando so-
bre o crédito de recursos fi-
nanceiros, sob bloqueio, em 
26/06/2018, no valor de R$ 
238.550,97 (duzentos e trinta 
e oito mil e quinhentos e cin-
quenta reais e noventa e sete 
centavos), na conta vincula-
da ao Contrato de Repasse nº 
837983/2016 - Operação 
1035086-89, firmado com Mu-
nicípio de Serra Negra, assi-
nado em 16/12/2016, no âm-
bito do Programa 
Planejamento Urbano, sob a 
gestão do Ministério das Cida-
des, que tem por objeto “In-
fraestrutura, Pavimentação 
Asfáltica Drenagem de Águas 

Pluviais na Rua Francisco Sa-
ragiotto, Rua Jasmim e Rua 
Crisântemo  no Loteamento 
Jardim do Lago”. Respeitosa-
mente, MARCOS SCARPA - 
Coordenador de Filial - Re-
presentação da Gerência 
Executiva e Negocial de Go-
verno - Jundiaí/SP. - Ofício n° 
0828 / 2018, do REGOV JUN-
DIAI/SP, em 29 de junho de 
2018. Assunto: Crédito de Re-
cursos Financeiros – Orça-
mento Geral da União.  Notifi-
cando sobre o crédito de 
recursos financeiros, sob blo-
queio, em 27/06/2018, no va-
lor de R$ 122.925,00 (cento e 
vinte e dois mil e novecentos 
e vinte e cinco reais), na con-
ta vinculada ao Contrato de 
Repasse nº 840852/2016 - 
Operação 1036646-88, firma-
do com Município de Serra 
Negra, assinado em 
27/12/2016, no âmbito do Pro-
grama Planejamento Urbano, 
sob a gestão do Ministério das 
Cidades, que tem por objeto 
“Infraestrutura, Pavimenta-
ção Asfáltica, calçadas e dre-
nagem de águas pluviais na 
Rua Paschoal Del Buono no 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra”. Respeitosamente, MAR-
COS SCARPA - Coordenador 
de Filial - Representação da 
Gerência Executiva e Nego-
cial de Governo - Jundiaí/SP. - 
E-mail da Câmara dos Depu-
tados – Consultoria de 
Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira, informando os re-
cursos do Orçamento da 
União destinado ao Município 
de Serra Negra, referentes às 
áreas de competência fede-
ral, em diversas áreas de atu-
ação, repassado ao Município 
de Serra Negra, no mês de 
junho de 2018, o importe de 
R$ 2.375.311,52, totalizando, 
no período de janeiro/2018 a 
junho/2018, o valor de R$ 
12.246.824,66. - Telegrama do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação – Presi-
dência, comunicando a 
liberação de recursos finan-
ceiros à Prefeitura Municipal 
da Estância de Serra Negra/
SP, destinados a garantir a 
execução de programas do 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, 
emitido(s) no mês de maio 
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de 2018, referentes ao(s) 
seguinte(s) Programa(s): Ali-
mentação Escolar – Creche: 
R$ 15.771,80; Alimentação Es-
colar – Ensino Fundamental: 
R$ 30.319,60; Alimentação Es-
colar – Ensino Médio: R$ 
5.191,20; Alimentação Escolar 
– AEE: R$ 879,80; Alimenta-
ção Escolar – Pré Escola: R$ 
10.445,20; Alimentação Esco-
lar – EJA: R$ 812,80. MENSA-
GENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
- Mensagem nº 033/2018, en-
caminhando o projeto de lei 
complementar nº 06/2018, 
que institui gratificação ao 
servidor designado para a 
função de pregoeiro e dá as 
providências correlatas. - 
Mensagem nº 034/2018, enca-
minhando o projeto de lei 
complementar nº 07/2018, 
que estabelece alteração nas 
contribuições adicionais ao 
SERPREV, com o objetivo de 
equalizar o déficit técnico to-
tal, durante o prazo de vinte e 
quatro anos. - Mensagem nº 
035/2018, encaminhando o 
projeto de lei nº 50/2018, que 
autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no va-
lor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), que será destinado à 
Associação da Santa Casa de 
Misericórdia de Serra Negra – 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
motivado pela transferência 
de recursos do Ministério da 
Saúde – incremento temporá-
rio do Limite Financeiro da 
Assistência de Média e Alta 
Complexidade (MAC). PRO-
JETOS DE LEIS DE AUTORIA 
DOS VEREADORES: - Projeto 
de Lei nº 45/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que dispõe sobre 
a afixação de placas informa-
tivas em todos os imóveis alu-
gados pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra. PROJETOS 
DE RESOLUÇÃO E DE DECRE-
TO LEGISLATIVO: - Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
03/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que concede o Título Ho-
norífico de Cidadão Serrano 
ao doutor BENEDITO ÂNGE-
LO DE ARRUDA LO RÉ. Todos 
os documentos ficaram à dis-
posição dos vereadores junto 
à Mesa Diretora. Em seguida, 
foi proferida a leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 

835/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
revistos os locais onde estão 
pintadas as faixas para traves-
sia de pedestres em todo o 
Município de Serra Negra/SP, 
vez que muitas faixas estão 
pintadas muito próximas às 
esquinas e cruzamentos, o 
que diminui a segurança dos 
pedestres e muitas das vezes 
os veículos não conseguem 
adentrar na via principal, in-
terrompendo a passagem dos 
veículos, tal como vem ocor-
rendo a quem desce pela rua 
ao lado da Praça do Fórum 
para adentrar na Rua Nove de 
Julho, na subida da Rua dos 
Expedicionários - esquina 
com a Avenida João Gerosa, 
etc., solicitando para que as 
faixas sejam pintadas um 
pouco mais distante das es-
quinas e dos cruzamentos 
das vias. Indicação nº 
836/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, juntamente com o setor 
competente, estudem as pos-
sibilidades de proibir os veí-
culos que venham da Rua Co-
ronel Pedro Penteado de 
adentrarem na Rua Duque de 
Caxias, pois quando o trânsi-
to trava na Rua Duque de Cai-
xas, trava também na Rua Co-
ronel Pedro Penteado. 
Indicação nº 837/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, juntamente 
com os setores competentes, 
no sentido de serem demar-
cadas em outro local próximo 
as faixas de pedestres que es-
tão em frente a garagens e 
saídas de prédios/hotéis, in-
clusive subterrâneas (como 
no Paladium Hotel), pois os 
pedestres que estão atraves-
sando na faixa correm o sério 
risco de serem atropelados 
pelos veículos que saem das 
garagens. Indicação nº 
838/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-

mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de autorizar que veículos au-
tomotores particulares reali-
zem rapidamente o embar-
que/desembarque de 
pessoas e bagagens na Rodo-
viária de Serra Negra, desde 
que com o pisca alerta ligado. 
Indicação nº 839/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude junta-
mente com o setor 
competente, no sentido de 
serem revistos os espaços re-
servados para táxis em frente 
ao Banco Itaú, na Rua Sete de 
Setembro, Centro, Serra Ne-
gra/SP, vez que há espaço 
sem uso pelos táxis, podendo 
este espaço ser utilizado para 
estacionamento de outros ve-
ículos que não seja táxi. Indi-
cação nº 841/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feita a limpeza e a varri-
ção de todas as ruas do Bair-
ro das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 842/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser cortado o mato nas 
calçadas em ambos os lados, 
em todas as Ruas do Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 843/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do a Renascer - RCE, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
trocadas todas as lâmpadas 
queimadas e/ou faltantes no 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 844/2018, 
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 serem afixadas as 
placas de trânsito necessá-
rias, inclusive informando a 

velocidade máxima para o 
tráfego de veículos automoto-
res, em todas as Ruas do Bair-
ro das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 845/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem instaladas as placas 
de denominação das vias pú-
blicas em todas as ruas do 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 846/2018, 
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 serem disponibili-
zados mais horários de ôni-
bus circular para os morado-
res do Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
847/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
construídos ou reformados 
os pontos de ônibus necessá-
rios do Bairro das Posses, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
848/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de implantar um projeto ar-
borístico para embelezar as 
ruas do Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
849/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
cortado o mato nas calçadas 
em ambos os lados do Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
850/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de incluir na lista de priorida-
des e de obras públicas a se-
rem executadas do município 
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de Serra Negra, a pavimenta-
ção asfáltica das ruas que 
atualmente são de terra ou 
calçamento do Loteamento 
Belvedere do Lago, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 851/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades e de obras 
públicas a serem executadas 
do município de Serra Negra, 
a formação/construção de 
uma Praça ou Área de Lazer 
para os moradores do Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
852/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado a Renas-
cer - RCE, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem trocadas 
todas as lâmpadas queima-
das e/ou faltantes no Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
853/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
instaladas as placas de deno-
minação das vias públicas 
em todas as ruas do Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
854/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito  Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
disponibilizados mais horá-
rios de ônibus circular para os 
moradores do Loteamento 
Belvedere do Lago, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 855/2018, 
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 serem construídos 
ou reformados os pontos de 
ônibus necessários do Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
856/2018, de autoria do verea-

dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas de terra do Lo-
teamento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
857/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R., para que 
instale em caráter de extrema 
urgência, um radar fixo para 
controle de velocidade. além 
de todos os demais dispositi-
vos de trânsito, sinalizações e 
placas necessárias, na Rodo-
via SP-105 - Dr. Rubens Pupo 
Pimentel, em um ponto estra-
tégico na entrada - cruzamen-
to com a Estrada Municipal 
Antonio Renato Gasparini 
Marson - que dá acesso ao 
populoso e movimentado 
Bairro dos Leais, Serra Negra/
SP, vez que no local a visibili-
dade dos motoristas é muito 
movimentado, de modo que 
os motoristas estão transitan-
do em alta velocidade com 
seus veículos, havendo o imi-
nente risco de ocorrerem gra-
ves acidentes naquele local, 
merecendo o departamento 
responsável, ou seja, o D.E.R., 
se antecipar e implantar um 
radar fixo para controle de ve-
locidade e todos os demais 
dispositivos de trânsito e de 
sinalização necessários para 
que sejam evitados os aci-
dentes. Indicação nº 
858/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, juntamente com os 
setores competentes, estu-
dem as possibilidades de tro-
car a cesta básica, que atual-
mente é mensalmente 
entregue aos servidores pú-
blicos municipais na forma 
de mantimentos, pelo “cartão 
alimentação”, para que os 
funcionários possam adquirir 
diretamente os gêneros ali-
mentícios que necessitam, 
adotando também os proce-
dimentos para que os produ-
tos alimentícios sejam adqui-

ridos exclusivamente no 
município de Serra Negra/SP, 
beneficiando o comércio lo-
cal. Indicação nº 859/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de adquirir e 
instalar mais relógios digitais 
que informam a hora, tempe-
ratura e outras informações 
turísticas - tal como o existen-
te na Praça John F. Kennedy, 
Centro - também em outros 
locais públicos e turísticos de 
Serra Negra/SP, principalmen-
te no Alto da Serra, Barragem, 
Praça Barão do Rio Branco 
(Fórum), Praça Sesquicente-
nário, na Avenida Laudo Na-
tel, etc., vez que estes reló-
gios digitais são de interesse 
turístico em nossa Estância. 
Indicação nº 860/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de asfaltar a 
Estrada Municipal Romão 
Francisco Massaro - Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP, principalmente o trecho 
entre o Hotel Pousada Shan-
gri-Lá até a antiga escola mu-
nicipal. Indicação nº 
861/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem instaladas 3 (três) lu-
minárias na Praça Rolando 
Milani, situada na Rua Maca-
nã, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 862/2018, 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 
ser feita uma lombada na 
Avenida Professor José La-
ffranchi, Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
próximo ao 1º ponto de ôni-
bus. Indicação nº 863/2018, 
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 ao setor competente, 
no sentido de ser colocada 
uma placa com os dizeres 
“Praça de Alimentação” para 
que seja possível as pessoas 
localizarem a Praça de Ali-
mentação da Praça Sesqui-
centenário, vez que no local 
não há nenhuma placa ou si-
nalização. Indicação nº 
864/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser construído ou colocado 
em “portalzinho” para acesso 
à Praça de Alimentação da 
Praça Sesquicentenário, Ser-
ra Negra/SP, visando embele-
zar aquele local público. Indi-
cação nº 865/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
a Renascer - RCE, para que 
providencie com urgência a 
troca das lâmpadas que estão 
queimadas na Praça de Ali-
mentação da Praça Sesqui-
centenário, Serra Negra/SP, 
principalmente nos postes da 
entrada daquele local públi-
co. Indicação nº 866/2018, 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 ao setor competente, no 
sentido de realizar a troca das 
lâmpadas que estão queima-
das na Praça de Alimentação 
da Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, principalmen-
te nos postes da entrada da-
quele local público. Indica-
ção nº 867/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem lavados e desinfetados 
os banheiros públicos situa-
dos na Praça de Alimentação 
da Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, realizando a 
limpeza/lavagem com o ca-
minhão pipa, procedendo-se 
a lavagem de cima das pare-
des até embaixo, vez que 
aqueles banheiros estão 
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imundos. Indicação nº 
868/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser completamente lavada 
toda a Praça de Alimentação 
da Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
869/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, em caráter de urgência, 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada uma dedetização geral 
para controle dos escorpiões, 
em todo o Loteamento Nossa 
Senhora de Lourdes, Serra 
Negra/SP, principalmente nas 
proximidades da creche, 
igreja e Escola Amélia Massa-
ro, vez que no referido Lotea-
mento está havendo infesta-
ção de escorpiões, o que vem 
preocupando os moradores 
daquele local, merecendo 
atenção especial das autori-
dades competentes com rela-
ção ao assunto. Indicação nº 
870/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que inclua nas prioridades 
das obras públicas do municí-
pio de Serra Negra/SP, a pavi-
mentação asfáltica de toda a 
extensão da Rua Lourenço 
Franco de Moraes, Lotea-
mento Nova Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
871/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine aos setores 
competentes, no sentido de 
ser realizada limpeza geral e 
corte do mato que está muito 
alto, em toda a extensão da 
Rua Lourenço Franco de Mo-
raes, Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 872/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que inclua nas priorida-

des das obras públicas do 
Município de Serra Negra/SP, 
a pavimentação asfáltica do 
trecho final da Rua Leonel 
Antunes, que atualmente é 
de terra, Centro, Serra Negra. 
Indicação nº 873/2018, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que inclua nas 
prioridades das obras públi-
cas do Município de Serra Ne-
gra/SP, a pavimentação asfál-
tica do trecho final da Rua 
Américo Santo Marson, que 
atualmente é de terra, que dá 
acesso à propriedade da Fa-
mília Marcondes, Centro, Ser-
ra Negra. Indicação nº 
874/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada limpeza geral e 
corte do mato do Ribeirão 
Serra Negra, no trecho entre 
as proximidades da Fonte Al-
bino Brunhara, até as proxi-
midades da Rua Alan Kardec, 
Centro, Serra Negra. Indica-
ção nº 875/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de asfaltar toda a ex-
tensão da Rua Vicente Toma-
zelli Padula - Rua “A” do 
Desmembramento Estância 
da Serra, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
876/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada reforma com-
pleta em todo o Campo de 
Futebol Society “Luiz Gonza-
ga Coli Beghini”, situado no 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP, vez que aquele pró-
prio público necessita de me-
lhorias e reforma urgente-
mente. Indicação nº 877/2018, 
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 ao setor competente, 
no sentido de serem trocados 
todos os alambrados e telas 
de proteção do Campo de Fu-
tebol Society “Luiz Gonzaga 
Coli Beghini”, situado no Bair-
ro das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP, vez que o alambrado e 
tela de proteção existente na-
quele próprio público está 
em péssimo estado de con-
servação, todo detonado. In-
dicação nº 878/2018, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada reforma 
completa em toda Quadra 
Poliesportiva “Pedro Marque-
zin”, situada na Rua Reinaldo 
Polidoro, Loteamento Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/
SP, vez que aquele próprio 
público necessita de melho-
rias e reforma urgentemente, 
pois atualmente não tem con-
dições de uso. Indicação nº 
879/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem reformadas as tabelas 
de basquete e cesto da Qua-
dra Poliesportiva “Pedro Mar-
quezin”, situada na Rua Rei-
naldo Polidoro, Loteamento 
Alto das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP, para que haja condi-
ções de serem utilizados pela 
população. Para constar, a in-
dicação nº 840/2018 foi retira-
da por seu autor. Em seguida, 
o Exmo. Sr. Presidente deter-
minou o encaminhamento 
das indicações aos setores 
competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. PEQUENO 
EXPEDIENTE: usaram da pa-
lavra os vereadores Leonel 
Franco Atanázio, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti e Paulo Sérgio Osti. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
514/2018, de autoria dos vere-

adores Wagner da Silva Del 
Buono e Paulo Sérgio Osti, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis 
se a Quadra Poliesportiva si-
tuada nas dependências do 
Estádio Municipal Antonio 
Barbosa Pinto da Fonseca, 
com acesso através da Rua 
Brasil, Centro, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial. 
Requeremos mais, seja infor-
mado e esclarecido se é pos-
sível denominar legalmente 
aquela quadra poliesportiva, 
considerando que a mesma 
está localizada dentro de ou-
tro próprio público que já é 
denominado oficialmente 
(como Estádio Municipal An-
tonio Barbosa Pinto da Fonse-
ca) e se há alguma outra res-
trição ou problema de ordem 
administrativa para sua deno-
minação. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 515/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta, 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 se o vestiá-
rio do Campo de Futebol Fir-
mino Fazolim - popularmente 
chamado de “Campo do 
Querência”, situado no Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial. 
Requeiro mais, seja informa-
do se é possível denominar 
aquele vestiário, vez que o 
mesmo se encontra nas de-
pendências do Campo de Fu-
tebol Firmino Fazolim. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
517/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
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 (dinheiro 
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público) que a Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra inves-
tiu na revitalização do Campo 
de Futebol Firmino Fazolim - 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, discriminando todos 
os produtos adquiridos e/ou 
onde o referido valor foi em-
pregado, bem como sejam 
discriminados todos os servi-
ços de manutenção, de revi-
talização, etc., realizados pela 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra para a revitalização da-
quele próprio público, cuja 
entrega se deu no dia 20 de 
julho de 2018 em cerimônia 
solene. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 548/2018, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião 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, infor-
me a esta Casa de Leis se a 
Rua “03” do Loteamento Cha-
ve Preta, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos).  
Requerimento nº 549/2018, 
de autoria do vereador Eduar-
do Aparecido Barbosa, 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 o 
“Espaço do Idoso” instalado 
na Praça Sesquicentenário, 
Centro, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). Requerimento 
nº 550/2018, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se a Rua (sem saída) 
que se inicia à esquerda da 
Rua Rosa da Costa Oliveira 
(sentido Centro/Bairro), Lote-
amento Estâncias de Serra 

Negra, Bairro das Três Barras, 
Serra Negra/SP, que termina 
na propriedade do senhor 
Luiz Zanona, possui denomi-
nação oficial e quais os me-
lhoramentos nela existentes. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 577/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, 
por qual motivo até a presen-
te data (06/08/2018), a Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
ainda não construiu o banhei-
ro no Alto da Serra, Serra Ne-
gra/SP, vez que aquele local 
se trata de um dos principais 
pontos turísticos da Estância 
de Serra Negra? Informar 
também se a construção de 
banheiro no Alto da Serra 
está na lista de prioridades 
das obras públicas a serem 
executadas pela Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e 
qual a data prevista para a 
sua construção? Este é um 
pedido que todos os dias é 
feito a este vereador por inú-
meros munícipes e turistas, 
que há tempos estão incon-
formados com a total omis-
são da atual administração 
pública do Município de Serra 
Negra com relação ao assun-
to. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). 
Requerimento nº 578/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, as inclusões do Pro-
jeto de Lei nº 50/2018, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), 
que será destinado à Associa-
ção da Santa Casa de Miseri-
córdia de Serra Negra – Hos-
pital Santa Rosa de Lima, 
motivado pela transferência 
de recursos do Ministério da 
Saúde, na pauta da Ordem do 
Dia da 22ª Sessão Ordinária, 
para sua deliberação em 1ª 
discussão e votação e, tam-
bém, nos termos do parágra-

fo único, do artigo 59 da Lei 
Orgânica do Município, c/c 
artigo 120 do Regimento In-
terno desta Casa de Leis, a 
convocação de 01 (uma) Ses-
são Extraordinária, a realizar-
-se também no dia 06 de 
agosto de 2018, após o encer-
ramento da 22ª Sessão Ordi-
nária, na qual deverá ser in-
cluído o Projeto de Lei nº 
50/2018, para ser deliberado 
em 2ª discussão e votação. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). REQUERI-
MENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
513/2018, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Bar-
bosa, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o ilustre escritor 
serrano JOSÉ ADILSON DOS 
SANTOS GUERRA, pelo lança-
mento do livro “Pedagogia de 
Projetos” - Técnicas para En-
sino de Ciências, parabeni-
zando pela dedicação e em-
penho nas pesquisas 
realizadas, que torna o livro 
uma importante fonte de pes-
quisa. Parabéns pelo trabalho 
realizado e muito sucesso em 
todas as suas obras literárias. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais seja dada ciência 
ao homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
516/2018, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o competente profissio-
nal JOSÉ CARLOS DINI - “DI-
NÃO”, que após 36 anos reali-
zando com dedicação e 
experiência suas relevantes 
funções junto à Instituição Fi-
nanceira Itaú - agência de 
Serra Negra/SP, merecida-
mente se aposentou em mea-
dos do mês de julho/2018. 
Parabéns pelos relevantes 
serviços prestados ao longo 
de décadas de excelentes 
serviços prestados. A Câmara 
Municipal de Serra Negra 
também reconhece o grande 
exemplo de profissionalismo 
demonstrado ao longo dos 
anos, como também pela 
inestimável contribuição para 

o desenvolvimento do muni-
cípio de Serra Negra. Para-
béns pela merecida aposen-
tadoria! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do e ao Banco Itaú S/A, agên-
cia de Serra Negra/SP. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
518/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelos 50 anos de 
casados do casal APARECIDA 
LEONORA MITTESTAINER DE 
MORAES e JOSÉ CARLOS DE 
MORAES, comemorados em 
22 de junho de 2018, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor e 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal!  D a 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
519/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS ELEITOS E SUPLENTES 
PARA COMPOREM O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
cuja eleição ocorreu no dia 
26 de junho de 2018, sendo 
eles: Titular: Carla Cíntia Sta-
bile. Suplente: Marina M. Luz 
Pacini Ricci. Titular: Victor 
Hugo Pizzieri. Suplente: Wa-
shington Jaime C. Masanes. 
Titular: Dan José Gomes Ca-
mara. Suplente: Maria Irene 
Jesus Ferreira. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos home-
nageados. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 520/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o dedicado e com-
petente servidor público mu-
nicipal EDIVAL DE OLIVEIRA 
RAMALHO, que após 36 anos 
realizando com maestria e 
experiência a função de Lan-
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çador junto à Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, mereci-
damente se aposentou no 
início de julho/2018. Parabéns 
pelos relevantes serviços 
prestados ao Município de 
Serra Negra e toda a popula-
ção ao longo de décadas de 
excelentes serviços presta-
dos. A Câmara Municipal de 
Serra Negra também reco-
nhece o grande exemplo de 
profissionalismo demonstra-
do ao longo dos anos, como 
também pela inestimável 
contribuição para o desenvol-
vimento do Município de Ser-
ra Negra/SP. Parabéns pela 
merecida aposentadoria! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado, aos seus fa-
miliares e ao Prefeito Munici-
pal de Serra Negra. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
521/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS ADVOGADOS E ADVOGA-
DAS DO MUNICÍPIO DE SER-
RA NEGRA, pela comemora-
ção do Dia do Advogado no 
dia 11 de agosto de 2018. O 
Poder Legislativo de Serra Ne-
gra homenageia todos os ad-
vogados que militam em bus-
ca de justiça, pois o Direito é 
a mais universal das aspira-
ções humanas, pois sem ele 
não há organização social, de 
modo que o (a) advogado (a) 
é seu primeiro intérprete. Pa-
rabéns a todos os advogados 
e advogadas, sendo este uma 
singela homenagem a quem 
diariamente faz justiça! Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
advogados e advogadas do 
município de Serra Negra à 
OAB de Serra Negra/SP, na 
pessoa de seu Presidente e 
toda Diretoria, extensivo a to-
dos os advogados e advoga-
das. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 522/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o PREFEITO MUNI-

CIPAL DE SERRA NEGRA - 
SIDNEY ANTONIO FERRA-
RESSO, AO VICE-PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA - RODRIGO PELLEGRINI 
MAGALDI, SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPORTES E LA-
ZER E TODOS OS DEMAIS OR-
GANIZADORES, pela 
realização do 2º Ecobiketur 
Serra Negra - 30 Km e 10 Km, 
realizado no dia 01/07/2018, 
que contou com a presença 
de muitos ciclistas, de modo 
que o evento foi um sucesso 
e muito elogiado pelos parti-
cipantes. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência aos homenageados e 
a todos os participantes do 2º 
Ecobiketur Serra Negra. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
523/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍ-
PIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pelo Dia do Estagiário, a ser 
comemorado no dia 
18/08/2018, parabenizando 
todos os dedicados Estagiá-
rios que vêm realizando im-
portantes trabalhos e funções 
em diversas áreas, em prol da 
população serranegrense e 
do desenvolvimento do mu-
nicípio de Serra Negra/SP. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
Estagiários do município de 
Serra Negra/SP. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
524/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODAS 
AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
SERRA NEGRA/SP, pela reali-
zação da belíssima e tradicio-
nal Festa Junina, realizada na 
Praça João Zelante, Serra Ne-
gra/SP, durante os dias 07, 08 
e 09 de julho de 2018, com a 
efetiva participação dos alu-
nos e pais, que contou com 
danças folclóricas, quadrilhas 
modernas e tradicionais, con-
tando com muitas barracas 
de entidades assistenciais do 
Município com deliciosos 

pratos típicos. Parabéns pela 
excelente Festa realizada! Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência à Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, à Divisão de 
Cultura, extensivo a todos(as) 
os(as) professores(as), bem 
como a todas as Escolas Mu-
nicipais de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 525/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS PROFIS-
SIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP, pelo Dia Nacional da 
Saúde, comemorado no dia 
05/08/2018, parabenizando 
todos estes competentes e 
dedicados profissionais, que 
realizam relevantes funções 
na área da saúde, em prol de 
toda a população. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos profis-
sionais da área da saúde do 
Município de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 526/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS PROFIS-
SIONAIS DA ÁREA DA VIGI-
LÂNCIA SANITÁRIA DO MUNI-
CÍPIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pelo Dia Nacional da Vigilân-
cia Sanitária, comemorado 
no dia 05/08/2018, parabeni-
zando todos estes competen-
tes e dedicados profissionais, 
que realizam relevantes fun-
ções na área da Vigilância Sa-
nitária, em prol de toda a po-
pulação. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja dada 
ciência aos profissionais da 
área da Vigilância Sanitária 
do Município de Serra Negra/
SP. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 527/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS MÉDI-

COS E MÉDICAS CARDIOLO-
GISTAS, pela comemoração 
do “Dia do Cardiologista”, no 
dia 14 de agosto, parabeni-
zando-os pelos relevantes 
serviços prestados em prol da 
população serranegrense. Pa-
rabéns pelo trabalho e pela 
dedicação à profissão! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
Médicos e Médicas Cardiolo-
gistas que atendem a popula-
ção serranegrense. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
528/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
jovem MAYARA BORTOLET-
TO, que formou-se no curso 
de Direito em junho/2018 
pela PUC - Campinas. A for-
manda tem sempre demons-
trado muita disciplina e de-
terminação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudida. Traz muita alegria 
ver que o esforço e o trabalho 
alavancaram o progresso 
pessoal. Certamente a jovem 
Bacharel Mayara Bortoletto é 
um exemplo a ser seguido, 
tendo em vista sua trajetória 
de luta, trabalho, coragem e 
determinação. Parabéns à 
Bacharel 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 homenageada 
e aos seus pais José Oscar 
Bortoletto (Zecão) e Marisa 
Bortoletto, extensivo a todo 
os seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
529/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com os 
organizadores do 3º FESTI-
VAL FOOD TRUCKS DE SER-
RA NEGRA, realizado entre os 
dias 29 de julho à 01 de julho 
de 2018, no entorno do espe-
lho d’agua da Praça Sesqui-
centenário, Serra Negra/SP, 
que contou com os melhores 
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representantes desta gastro-
nomia diferenciada e que 
agradou a todos os muníci-
pes e turistas que saborea-
ram deliciosos lanches, pra-
tos, porções, sobremesas, 
etc. O evento abriu o Festival 
de Inverno de Serra Ne-
gra/2018 e contou também 
com atrações musicais e cul-
turais. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência à Secretaria Municipal 
de Turismo, na pessoa da Se-
cretária Maria Cecilia Cama-
no Murr, aos funcionários da 
Secretaria Municipal de Turis-
mo, extensivo a todos os or-
ganizadores do belíssimo 
evento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 530/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o 4º EN-
CONTRO DE FUSCA & CAR-
ROS ANTIGOS DE SERRA NE-
GRA/SP, realizado entre os 
dias 07 a 09 de julho de 2018, 
na Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, evento este 
que foi um sucesso, com a 
participação de grande públi-
co e expositores, que contou 
também com Food Truck, 
shows ao vivo, mercado de 
pulgas, comércio de carros 
antigos, espaço kids, rádio vi-
trola, pista para R/C (automo-
delismo). Parabéns pela or-
ganização e pelo excelente 
trabalho realizado em prol do 
Município de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos organizadores do 
evento, proprietários da Ba-
buch Veículos, extensivo a 
todos os seus familiares, aos 
participantes e a todos que 
direta ou indiretamente con-
tribuíram para a sua realiza-
ção. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 531/2018, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o DIA DO 
PADRE, comemorado no últi-
mo dia 04 de agosto, vez que 
o “Sacerdote é o amor do co-

ração de Jesus”, parabeni-
zando todos os Padres e de-
sejando uma vocação cada 
vez mais abençoada! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
Bispo de Amparo, Dom Luiz 
Gonzaga Fechio; a todos os 
Padres de Serra Negra, Padre 
Sidney Wilson Basaglia e Pa-
dre Bruno Roberto Rossi, ex-
tensivo a todos os Padres. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 532/2018, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com TODOS OS PSICÓ-
LOGOS E PSICÓLOGAS, pela 
comemoração do “Dia do 
Psicólogo” no dia 27 de agos-
to, parabenizando-os pelos 
relevantes serviços prestados 
em prol da população serra-
negrense. Parabéns pelo tra-
balho e pela dedicação à pro-
fissão! Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos psicólogos e psicó-
logas do município de Serra 
Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 533/2018, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS NUTRICIONISTAS DO MU-
NICÍPIO DE SERRA NEGRA/
SP, pela comemoração de 
seu dia em 31 de agosto, pa-
rabenizando também pela 
dedicação à profissão e pelos 
relevantes serviços presta-
dos. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos Nutricionistas do 
Município de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 534/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o casal DANIELE 
BRANDINE PACHIONI SILO-
TO e DANIEL SILOTO, pelos 
15 anos que estão juntos, pa-
rabenizando este casal que é 
exemplo de companheirismo 

para toda a sociedade serra-
negrense. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal 
homenageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
535/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 25 anos de casados - 
Bodas de Prata do casal JOSÉ 
EDUARDO GALLO e LUCIA-
NE MIELLI GALLO, comemo-
rados recentemente, 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 ciência ao 
casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
536/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com as irmãs WANDA e 
SUELI que abriram uma ex-
celente lanchonete no Lotea-
mento Colina dos Ipês, em 
frente à quadra, muito bem 
instalada e estruturada, dese-
jando muito sucesso nesta 
nova e promissora empreita-
da. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência às homenageadas. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). Requerimento 
nº 537/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a experiente nutri-
cionista serranegrense LAIZ 
SARAGIOTTO que represen-
tará a Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-
CAMP) no 40º Espen Con-
gresso on Clinical Nutrition & 
Metabolism, na cidade de 
Madrid, Capital da Espanha. 
Parabéns pela realização de 
várias especializações na 

área da nutrição, vez que o 
estudo e a dedicação alavan-
cam a prosperidade profis-
sional, desejando sempre 
muito sucesso e alegrias! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada e aos seus fami-
liares. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 538/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com TODOS OS AGRI-
CULTORES DO MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA/SP, pela 
comemoração do “Dia do 
Agricultor”, ocorrido no dia 
28 de julho, parabenizando 
pelos relevantes serviços 
prestados em prol de toda a 
população e pela contribui-
ção com o desenvolvimento 
do município de Serra Negra/
SP. Parabéns pelo seu dia! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
Agricultores do município de 
Serra Negra/SP. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
539/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com Todos os Pais do 
Nosso Município, pela come-
moração do “Dia dos Pais” no 
dia 12 de agosto. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos pais do 
município de Serra Negra. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 540/2018, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os CICLISTAS DO 
MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP, pelo “Dia Nacional 
do Ciclista”, comemorado no 
dia 19 de agosto de 2018, pa-
rabenizando todos estes de-
dicados esportistas por con-
tribuírem e incentivarem de 
forma relevante toda a popu-
lação para a prática sadia de 
esportes, além, de formarem 
grupos de amigos com mui-
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tos passeios que são muito 
prazerosos de serem realiza-
dos. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos ciclistas do municí-
pio de Serra Negra. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
541/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com TODOS 
OS VENDEDORES LOJISTAS 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA/SP, pelo “Dia do Vende-
dor Lojista”, comemorado no 
dia 30 de agosto de 2018, pa-
rabenizando todos estes 
competentes e dedicados 
profissionais, que realizam 
relevantes serviços em prol 
de toda a população e do de-
senvolvimento de nossa Es-
tância. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenage-
ados. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 542/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a nova PRESIDEN-
TE DO LIONS CLUBE DE SER-
RA NEGRA, MARGARIDA GE-
ROSA DE BARROS MANETTI, 
para o ano leonístico de 
2018/2019, bem como para 
com toda a Diretoria do Lions 
para os próximos 12 meses, 
que ficou assim consignada: 
Presidente: MARGARIDA GE-
ROSA DE BARROS MANETTI. 
Past Presidente: MARCÍLIO 
CONSOLI. 1º Vice-Presidente: 
ROSANI APARECIDA FIORAN-
TI QUARELLO. 2º Vice-Presi-
dente: SIDNEY ANTÔNIO 
FERRARESSO. 3º Vice-Presi-
dente: DORACI LOPES SARA-
GIOTTO. 1º Secretário: MAR-
CÍLIO CONSOLI. 1º Secretário: 
JANDYRA MOGGIO LEIST-
NER. 1º Tesoureiro: SUELI DA-
ÓLIO MOREIRA CONSOLI. 2º 
Tesoureiro: ANTÔNIO ZUNOR 
ROSSETTI QUARELLO. 1º Di-
retor Social: FERNANDO AN-
TÔNIO PACINI RICCI. 2º Dire-
tor Social: DORACI LOPES 
SARAGIOTTO. Diretor de As-
sociados: MARCÍLIO CONSO-
LI. Diretor Animador: WAG-
NER EUGÊNIO. Diretor de 

Protocolo: NEIZA ANTÔNIA 
DE TOLEDO MARCHI. Diretor 
de Leonismo: SUELI DAÓLIO 
MOREIRA CONSOLI. Diretor 
de Patrimônio: SIDNEY AN-
TÔNIO FERRARESSO. Direto-
res Vogais: DORACI LOPES 
SARAGIOTTO. JANDYRA MO-
GGIO LEISTNER. ANTÔNIO 
ZUNOR ROSSETTI QUA-
RELLO. ROSANI APARECIDA 
FIORANTI QUARELLO. Dire-
tor BCO Aparelhos Ortopédi-
cos: FERNANDO ANTÔNIO 
PACINI RICCI e LÚCIA PACINI 
RICCI. Representante LCIF: 
MARCÍLIO CONSOLI. Repre-
sentante GMT: FERNANDO 
ANTÔNIO PACINI RICCI. Re-
presentante GST: WAGNER 
EUGÊNIO. Representante 
GLT: LÚCIA PACINI RICCI. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
543/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a ASSO-
CIAÇÃO ATLÉTICA SERRANA, 
em nome dos integrantes da 
Comissão Técnica - ANTO-
NIO CARLOS GILLI DE SOU-
ZA, MARCOS LUIZ PADULA E 
CLAUDIO ADOLFO LANGE-
LA, que desde o início de 
2018 vem administrando ex-
celentemente o Campo do 
Querência, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, realizando re-
levantes trabalhos e ações es-
portivas e sociais junto às 
crianças do nosso município, 
unindo as crianças e incenti-
vando-as à prática sadia de 
esportes, de modo que a Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra deve reconhecer e aplau-
dir tais iniciativas que são 
muito importantes para a for-
mação de nossas crianças. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos homenageados. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
545/2018, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a jovem DOUTORA ALI-
CE BERALDI, que formou-se 

em Farmácia pela Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas da 
UNESP, em julho de 2018. A 
formanda tem sempre de-
monstrado muita disciplina e 
determinação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudida. Traz muita alegria 
ver que o esforço e o trabalho 
alavancaram o progresso 
pessoal. Certamente a jovem 
Farmacêutica Doutora Alice 
Beraldi é um exemplo a ser 
seguido, tendo em vista sua 
trajetória de luta, trabalho, 
coragem e determinação. Pa-
rabéns à nova Farmacêutica e 
desejo que sua carreira pro-
fissional seja pautada pela 
dedicação e empenho, tra-
zendo-lhe muitas alegrias, sa-
tisfações e realizações. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 546/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o doutor GIULIANO 
SARAGIOTTO, por ter recebi-
do no dia 27/07/2018 a Cartei-
ra da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seção de São Paulo 
- Subseção de Serra Negra, 
desejando muito sucesso, re-
alizações e alegrias em sua 
promissora carreira profissio-
nal. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao homenageado, aos 
seus pais e ao seu avô, José 
Spinhardi, quem procedeu a 
honrosa entrega da carteira 
da OAB. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 547/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os ATLETAS FEDE-
RADOS DE BADMINTON DO 
SERRA NEGRA ESPORTE 
CLUBE, que representaram o 
município de Serra Negra nos 
Jogos Regionais de Santa Bár-
bara do Oeste no último dia 
21 de julho, trazendo exce-
lentes resultados. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência aos home-
nageados: Equipe Feminina: 
Lais Dallari, Gaelle Saracco e 

Rafaella Langella - Medalha 
de Ouro em equipe e em du-
pla; Medalha de Prata no indi-
vidual; Equipe Masculina: 
Breno Dallari, Italo Freire, 
Thiago Patrício, Gabriel Del 
Nero e Giovanni Polidoro - 
Medalha de Prata em equipe 
e em dupla; Medalha de 
Bronze em simples; ao pro-
fessor Ivanildo Perciani e ao 
auxiliar técnico Alex Bortolet-
to. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). 
Requerimento nº 551/2018, 
de autoria dos vereadores Re-
nato Pinto Giachetto e Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos pelos 40 anos de ca-
sados - Bodas de Rubi, do ca-
sal ROSANGELA RIELLI e 
LUIZ BOCALON RIELLI, co-
memorados em julho/2018, 
de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor e companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeremos mais, seja dada 
ciência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 552/2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o atuante 
e experiente advogado Dou-
tor RODRIGO COVIELLO PA-
DULA  e para com a servidora 
pública municipal CYNTHIA 
CÁSSIA VAZ DE LIMA, que 
teve garantido, pelo Poder Ju-
diciário, o seu direito à reinte-
gração no quadro de servido-
res da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra. Parabéns ao no-
bre advogado pelos relevan-
tes serviços prestados, garan-
tindo a preservação dos 
direitos da população serra-
negrense. Parabéns também 
à servidora pública municipal 
por legitimamente ter sido 
reintegrada ao seu cargo, po-
dendo desempenhar normal-
mente e agora tranquilamen-
te a sua relevante função 
pública no município de Ser-
ra Negra/SP. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
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dada ciência aos homenage-
ados e ao Prefeito Municipal 
de Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
553/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o  expe-
riente Doutor SÉRGIO ARAÚ-
JO GOMES - JUIZ DE DIREITO, 
por ter, de forma brilhante e 
esclarecedora, ministrado 
aula no Curso de Turmas Re-
cursais da Escola da Magistra-
tura do Rio de Janeiro, no dia 
10 de julho de 2018. Parabéns 
ao Eminente Doutor Sérgio 
Araújo Gomes pelos relevan-
tes serviços prestados à justi-
ça e por transmitir seus vas-
tos conhecimentos jurídicos. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao homenageado e aos 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
554/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Antônio José Pietrafesa 
Mitestainer. Requerimento nº 
555/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Maria Lúcia Saragiotto 
Beghini. Requerimento nº 
556/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Apparecida Cardoso 
Rafaini. Requerimento nº 
557/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Santina Mainente Caru-
zo. Requerimento nº 
558/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Pedro Paulo de Toledo 
Fermino. Requerimento nº 
559/2018, de autoria da Câ-

mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Benvinda Leme da Sil-
va. Requerimento nº 
560/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor José Pinto. Requeri-
mento nº 561/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor João Perei-
ra Bueno. Requerimento nº 
562/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Marcílio Moreira da Sil-
va. Requerimento nº 
563/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Maria Aparecida Fachi-
ni Alves. Requerimento nº 
564/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Aparecido Barbosa dos 
Santos. Requerimento nº 
565/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Geraldo Oragio de Lima. 
Requerimento nº 566/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Ma-
ria Gianezi Vicentini. Reque-
rimento nº 567/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Irineu San-
to Marson. Requerimento nº 
568/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Jandyra Godoy da Silva 
Bigarelli. Requerimento nº 
569/2018, de autoria da Câ-

mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor João Carlos Perciani. 
Requerimento nº 570/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Luiz 
Carlos Ramalho. Requeri-
mento nº 571/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Benedicta 
da Silva Stoco. Requerimento 
nº 572/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Araldo Antunes. Re-
querimento nº 573/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor José Ru-
bens Fiorini. Requerimento 
nº 574/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Paulo Versuri Bertão. 
Requerimento nº 575/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Orlan-
do Roma Gloli. Requerimen-
to nº 576/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Aparecida 
Dorta de Oliveira. Os requeri-
mentos de pesar são de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse ofi-
ciado às famílias enlutadas. 
Não havendo nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Reali-
zada a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, Leandro Gianotti Pi-

nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação do projeto constante 
da pauta. I – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
040/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que ins-
titui o Plano Municipal de 
Cultura de Serra Negra e dá 
outras providências. Primei-
ramente foi proferida a leitu-
ra dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação, b) 
de Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Edu-
cação, Esporte e Turismo e, 
c) de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). II – 1ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 50/2018, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a abrir um 
crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), que será 
destinado à Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, motiva-
do pela transferência de re-
cursos do Ministério da Saú-
de – incremento temporário 
do Limite Financeiro da As-
sistência de Média e Alta 
Complexidade (MAC). (Pro-
jeto de lei incluído na pauta 
da ordem do dia da presente 
sessão extraordinária através 
do requerimento nº 
578/2018). Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Não havendo mais 
nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
nenhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convo-
cou os senhores vereadores 
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para a sessão extraordinária 
que será realizada logo após o 
término desta sessão ordiná-
ria, declarando-a encerrada às 
22h55min. Para constar eu, (a) 
vereador Ricardo Favero Fiora-

vanti, Secretário da Mesa Dire-
tora, 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 Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
da Estância de Serra Negra, 

possuem valor oficial para to-
dos os efeitos legais. -x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-.

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

Aos seis dias do mês 
de agosto, do ano de dois 
mil e dezoito, com início às 
22h56min, 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 Presi-
dência do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 19ª Ses-
são Extraordinária, da 02ª 
Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presen-
ça dos vereadores Eduardo 
Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 

Leonel Franco Atanázio, 
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; com 
a ausência do vereador José 
Aparecido Orlandi. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Em se 
tratando de sessão extraor-
dinária, passou-se imediata-
mente à ORDEM DO DIA, na 
qual foi deliberado o seguin-
te projeto: I – 2ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
50/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
autoriza o Poder Executivo 
Municipal a abrir um crédi-
to adicional suplementar no 
valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), que será desti-
nado à Associação da San-
ta Casa de Misericórdia de 
Serra Negra – Hospital Santa 
Rosa de Lima, motivado pela 
transferência de recursos do 

Ministério da Saúde – incre-
mento temporário do Limi-
te Financeiro da Assistência 
de Média e Alta Complexi-
dade (MAC). (Projeto de lei 
incluído na pauta da ordem 
do dia da presente sessão 
extraordinária através do 
requerimento nº 578/2018). 
Em se tratando de segun-
da discussão e votação, foi 
dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os verea-
dores Ricardo Favero Fiora-
vanti e Eduardo Aparecido 
Barbosa. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convo-
cou os senhores vereadores 

para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no 
dia 13 de agosto de 2018, 
segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada 
a presente sessão extraor-
dinária às 23h11min. Para 
constar eu, (a) vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ín-
tegra desta sessão encontra-
-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Muni-
cipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. 
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