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A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 
(Gripe) foi prorrogada até hoje, 22 de junho! 

Prefeito assina ordem de 
serviço para pavimentação 

asfáltica da Rua Santa Emília

Secretaria de Esportes e Lazer 
promove Festival de FUTEBOL 
para crianças e jovens durante 

a COPA DO MUNDO 2018

Secretaria de Saúde 
intensifica Vacina da Febre 

amarela de 18 a 29 de junho

Circuito das Águas Paulista e 
Campinas recebem o RODA SP  

entre 21 de junho e 06 de julho/2018
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica estão acontecendo na Rua Paschoal Del 
Buono, no Loteamento Nova Serra Negra.

Obras de infraestrutura e 
pavimentação asfáltica

A cobertura vacinal 
contra a Influenza (gripe) foi 
prorragada por mais uma se-
mana, vai até o dia 22 de ju-
nho em todo o estado de São 
Paulo, uma vez que o índice 
está abaixo da meta que é de 
90% para os grupos prioritá-
rios, como:

* Crianças de 6 meses 
à menores de 5 anos de ida-
de;

* Gestantes;
* Puérperas (Quem 

deu à luz muito recentemen-
te);

* Idosos.

 
Atenção!, a partir do 

dia 25 de junho, segunda-
-feira, entrarão dois grupos, a 
depender da disponibilidade 
de estoque existente das va-
cinas:

Adultos entre 50-59 
anos de idade;

Crianças entre 5 a 9 
anos de idade.

Chamamos a atenção 
da população de Serra Ne-
gra que pertence aos grupos 
prioritários (acima citados) 
que ainda não se imunizaram 
para procurarem uma Unida-

de de Saúde mais próxima da 
sua residência ou trabalho, 
pois o inverno está chegan-
do e a vacina da gripe leva 
15 (quinze) dias para a sua 
proteção contra os 3 tipos de 
vírus da gripe (H1N1, H3N2 e 
Influenza tipo B).

A vacina tam-
bém está disponível 
para os profissionais 
da saúde, professores 
do ensino fundamen-
tal e superior, além das 
pessoas com comorbi-
dades (doenças respi-
ratórias, cardiológicas, 

diabetes, doenças neurológi-
cas e outras) nesse período.

Para mais informações, 
entre em contato com o fone 
(19)3842- 2622 ou compare-
ça a uma Unidade de Saúde 
mais perto de você.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 
(Gripe) foi prorrogada até o dia 22 de junho (sexta-feira)
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Começa HOJE, dia 18 
de junho, com a proximidade 
das férias e com o objetivo de 
melhorar as coberturas vaci-
nais para a Febre Amarela, a 
secretaria de Saúde faz uma 
ação de intensificação de Va-
cina da Febre Amarela no pe-
ríodo de 18 a 29 de junho em 

nosso município.
A vacina contra a 

Febre amarela será dada 
apenas para quem não foi 
imunizado.A mobilização 
contará com as vacinas nas 
seguintes Unidades de Saúde 
da Família:

- Alto das Palmeiras, 

terça e quinta-feira, das 9h às 
15h;

- São Luiz, terça e quin-
ta-feira, das 9h às 15h;

- Firmino Cavenhaghi, 
quinta e sexta-feira, das 9h às 
15h.

 
Vale ressalta que a va-

cina de Febre Amarela é dis-
tribuída durante todo ano na 
Unidade de Saúde Firmino 
Cavenaghi, todas às SEXTAS-
-FEIRAS, das 9h às 15h.

 
Atenção às contraindi-

cações da vacina: 
- pessoas com câncer, 

em tratamento de quimiote-
rapia ou radioterapia;

- pessoas que façam 
uso de medicações que afe-
tam o sistema imunológico;

- gestantes; 
-crianças menores de 6 

meses de idade; 
- mulheres que este-

jam amamentando seus fi-
lhos menores de 6 meses de 
idade;

- alergia grave a ovo; 
- pessoas acima de 60 

anos de idade devem ser ava-
liadas por um médico.

Lembramos que o ví-
rus da Febre Amarela conti-
nua circulando no Estado de 
São Paulo e UMA única dose 
da vacina é o suficiente para 
garantir a imunização após 10 
dias de sua aplicação.

Não se esqueça de le-
var sua carteira de vacinação, 
documento com foto e com-
provante de endereço. Na 
necessidade de outros escla-
recimentos, o contato deverá 
ser feito no setor de imuniza-
ção do município, pelo tele-
fone (19) 3842-2226.

Secretaria de Saúde intensifica Vacina 
da Febre amarela de 18 a 29 de junho

O prefeito assinou 
na manhã de ontem (19), 
a ordem de serviço para a 
execução da obra de infra-
estrutura e pavimentação 
asfáltica da Rua Santa Emí-
lia, Bairro das Posses. 

O serviço será super-
visionado pela Secretaria 

de Obras e Infraestrutura 
e executado pela empre-
sa Ativa CSM Desenvolvi-
mento Urbano Eirelli EPP, 
com recursos no valor de 
R$250mil reais, oriundos 
via emenda parlamen-
tar do Deputado Estadual 
(DEM). 

O secretário de Obras 
e Infraestrutura informou 
que a obra terá o início da 
sua execução a partir do 
mês de julho. E deve ser 
concluída até o final do ano, 
confirmou o engenheiro 
responsável, Marcio Fran-
cisco de Oliveira

“Parabenizo o esfor-
ço de todos vocês morado-
res, vereadores e principal-
mente do nosso Deputado 
que cumpriu e cumpre 
com todas as palavras e nos 
apoia enviando verbas, não 
só para obras, mas para as 
outras áreas como saúde 
e educação”, agradeceu o 
Chefe do Executivo.

Na ocasião, estive-
ram presentes o chefe 
de gabinete, secretários, 
o presidente e vereador 
da Câmara Municipal, ve-
readores, o assessor re-
presentando o Deputado 

(DEM), assessores e onze 
moradores do Bairro das 
Posses, dentre eles, Danie-
la Sanches de Sá disse es-
tar muito feliz com a notí-
cia, “foi uma luta, há anos 
estamos pleiteando essa 
pavimentação numa rua 
que tem muito movimento, 
onde sobe e desce ônibus 
e van escolar para aten-
der a Escola Profª. Amélia 
Massaro, além de diversos 
prestadores de serviços, 
agora é curtir o sabor da 
conquista!”, com grande 
contentamento agradeceu 
em nome dos moradores 
todas as autoridades ali 
presentes discursou. 

O Chefe do executivo 
encerrou parabenizando o 
empenho de cada um que 
lutou em favor da comuni-
dade e ressaltou para que 
cada morador ali presente 
seja um fiscal da obra.

Prefeito assina ordem de serviço para 
pavimentação asfáltica da Rua Santa Emília 
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Endereço
das

Farmácias

Plantão das Farmácias - Junho 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Danilo 
2 Sábado Serrana 
3 Domingo Popular 
4 Segunda-feira Central 
5 Terça-feira Vip 
6 Quarta-feira Rubi 
7 Quinta-feira São Luiz 
8 Sexta-feira São Jose 
9 Sábado Danilo 
10 Domingo Serrana 
11 Segunda-feira Popular 
12 Terça-feira Central 
13 Quarta-feira Vip 
14 Quinta-feira Rubi 
15 Sexta-feira São Luiz 
16 Sábado São Jose 
17 Domingo Danilo 
18 Segunda-feira Serrana 
19 Terça-feira Popular 
20 Quarta-feira Central 
21 Quinta-feira Vip 
22 Sexta-feira Rubi 
23 Sábado São Luiz 
24 Domingo São Jose 
25 Segunda-feira Danilo 
26 Terça-feira Serrana 
27 Quarta-feira Popular 
28 Quinta-feira Central 
29 Sexta-feira Vip 
30 Sábado Rubi 
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Fundo social de solidariedade recebe 
doações da Campanha do Agasalho 

da Escola Maria do Carmo

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra agradece 
por meio da Primeira-dama 
e Presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade a doa-
ção do “Programa Escola da 
Família”, da E.E. Professora 
Maria do Carmo de Godoy 
Ramos,pela entrega de rou-
pas, sapatos e cobertores 

realizada na manhã de on-
tem (18) para a Campanha 
do Agasalho 2018.Para fazer 
doações ou para a retirada 
aos necessitados, compare-
ça a sede do Fundo Social, 
localizada à Av. João Gero-
sa, 98, Centro ou entre em 
contato no fone (19)3842-
2466.

ERRATA
Na página interna n. 05 do Diário Oficial de 15/06/2018, 

onde se lê o serviço na matéria de título: Ira Folk será atração do 
Festival de Inverno 2018!, CORRETO : dia e horário do show será 
em 13 de julho, SEXTA-FEIRA, às 22h.

A tradicional Festa 
Junina das Escolas Muni-
cipais vai acontecer nos 
dias 07, 08 e 09 de julho, 
na Praça João Zelante, a 
partir das 10h. O evento é 
realizado pela secretaria 
de Educação e Cultura e 
organizado pela Divisão de 
Cultura.

O evento conta com 
a participação de todas as 
unidades da rede Munici-
pal de Ensino, além das 
danças folclóricas, quadri-
lhas modernas e tradicio-
nais, a festa terá barracas 
das entidades assistenciais 
do município com pratos 
típicos e diversos como: 
pipoca, bolos, arroz doce, 
canjica, pinhão, doces, mi-
lho, pamonha, espetinhos, 

pastéis, bebidas e as famo-
sas brincadeiras, como a 
barraca de pescaria e ro-
leta.

Todos os dias de 
festa terão as danças de 
quadrilha das Escolas Mu-
nicipais, danças típicas e  
uma programação musical 
recheada de contry ameri-
cano, anos 80 e 90, serta-
nejo e forró, que em breve 
será divulgada.  

A arrecadação será 
revertida para a Associa-
ção de Pais e Mestres, APM 
das escolas e para as pró-
prias entidades assisten-
ciais.

 Tão logo será divul-
gada a programação das 
danças de quadrilha das 
Escolas Municipais.

Vem aí a Festa Junina 
das Escolas Municipais 
de Serra Negra – Dias 

07,08 e 09 de julho

A Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria de Esportes e 
lazer promovem o 2º EcoBikeTur 
– edição Serra Negra, um passeio 
ciclístico com o objetivo de esti-
mular a prática esportiva e o tu-
rismo ecológico no município. A 
Expectativa é reunir cerca de 1.000 
ciclistas de toda a Região Braganti-
na e Circuito das Águas.

O passeio terá dois percur-
sos: um mais leve, de até 15 km, 
voltado a iniciantes, e outro mais 
longo, de até 40 km, para os parti-
cipantes que pedalam com maior 
frequência.

Os trajetos terão trechos de 
asfalto e de estradas de terra, cor-
tando bairros da zona rural.

A saída e a chegada acon-
tecem na Praça João Zelante, no 
centro de Serra Negra. Durante o 
passeio, os participantes contarão 
com o suporte de um carro de 
apoio, uma equipe médica e ponto 
de parada para hidratação e con-
sumo de frutas. Agentes de trânsito 

e guardas municipais acompanha-
rão o percurso nos trechos urba-
nos.

Não haverá cobrança de 
taxa de inscrição. Os participan-
tes devem apenas doar um quilo 
de alimento que será destinado às 
instituições de caridade.

O fim do passeio está pre-
visto para as 12h, na Praça João 
Zelante.

Mais informações, entrar 
em contato com a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer no fone 
(19)3892-8435.

SERVIÇO: 
EcoBikeTur
Data: 01 de julho (domingo)
Horário: concentração a partir das 
7h30min. e saída às 8h30min.
Local: Serra Negra
Realização: Prefeitura Municipal 
de Serra Negra – Secretaria de Es-
porte e Lazer
Inscrições no link:  http://www.
ecobiketur.com.br/

2º passeio ciclístico Ecobiketur 
– edição Serra Negra acontece 

dia 1º de julho
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O RODA SP, programa da 
Secretaria de Turismo do Esta-
do de São Paulo, é um exemplo 
de sucesso que, desde sua cria-
ção em 2011, já transportou cer-
ca de 330 mil passageiros, per-
correu 166 municípios paulistas 
e visitou mais de mil atrativos e 
equipamentos turísticos. Desta 
vez chega para facilitar a inte-
gração turística entre nove mu-
nicípios do Circuito das Águas 
Paulista: Águas de Lindóia, Am-
paro, Holambra, Jaguariúna, 
Lindóia, Monte Alegre do Sul, 
Pedreira, Serra Negra e Socorro, 
além da cidade de Campinas.

Tudo acontece entre 21 
de junho e 06 de julho/2018, 
com 11 roteiros de um dia en-
volvendo 30 atrativos turísticos 
da região, além de equipamen-
tos e estabelecimentos de gas-
tronomia. 

Os passageiros estarão 
nos modernos e confortáveis 
oito ônibus disponíveis  do 
RODA SP, sendo um double 
decker, um convencional, um 
convencional adaptado, com 
plataforma elevatória para ca-
deirantes, quatro micro ônibus 
e um micro adaptado com pla-
taforma móvel para cadeiran-
tes.

Todas as viagens terão 
acompanhamento de guias 
de turismo tanto no percurso 

como na visitação dos atrativos 
e o preço da passagem é de 
R$ 10,00. O usuário pode viajar 
o dia inteiro. Crianças de até 
cinco anos viajam de graça no 
colo.

Para o secretário estadu-
al de Turismo, Junior Aprillanti, 
“é sempre bom ressaltar que 
o RODA SP promove o turismo 
paulista, oportuniza a realiza-
ção de viagens aos visitantes e 
moradores do estado, por meio 
de roteiros turísticos de ônibus, 
organizados e de baixo custo, 
alavanca a economia local e 
regional, além de gerar empre-
gos”.

Importante: não haverá 
RODA SP durante os Jogos do 
Brasil na Copa do Mundo 2018.

 
 Venda de ingressos:
 1 - Pelo site www.ro-

dasp.com - início das vendas 
online- 16/06

 
2 - Nos Pontos de Venda 

(funcionamento de terça a do-
mingo, das 9 às 17 horas) - iní-
cio das vendas – 19/06

 
Águas de Lindóia: Posto 

de Informações Turísticas - Pra-
ça Adhemar de Barros

Amparo: Museu Bernar-
dino de Campos - Rua Luís Lei-

te, 7 - Centro
Campinas: CIS Guana-

bara - Rua Mario Siqueira, 829 
- Botafogo

Jaguariúna: Parque dos 
Lagos - Rua Eduardo Tozi, s/n - 
Vila Doze de Setembro

Serra Negra: Secretaria 
de Turismo (nova sede): Aveni-
da Ariovaldo Viana, 99

Socorro: Shopping Moda 
de Fábrica - Avenida Dep. An-
tonio Silvio da Cunha Bueno 
(Rod. Bragança Paulista - Lin-
dóia), 3230.

 
3 - Com os Guias de Tu-

rismo, durante embarque, me-
diante disponibilidade de luga-
res no ônibus.

 
Roteiros:
 R05 - Embarque em Ser-

ra Negra e Monte Alegre do Sul 
> Destino: Socorro

R06 - Embarque em Ser-
ra Negra e Amparo > Destino: 
Pedreira, Holambra e Jaguariú-
na

SAÍDA DE SERRA NEGRA 
E MONTE ALEGRE DO SUL

 
R05 - Embarque em Ser-

ra Negra e Monte Alegre do Sul 
> Destino: Socorro

Funcionamento: terças, 
quintas e sábados

Embarque 9h00 - Telefé-
rico - Serra Negra

Embarque 9h30 - Biblio-
teca Municipal - Monte Alegre 
do Sul

10h15 12h30 - Parque de 
Aventura Monjolinho – Socorro*

12h45 14h15 - Almoço e 
visitação: Centro de Compras / 
Horto Municipal - Socorro

14h30 15h00 - Mirante do 
Cristo - Socorro

15h15 15h45 - Ecobier 
Cerveja Artesanal - Socorro

16h00 16h30- Maria Fu-
maça - Socorro

Desembarque 17h15 - Bi-
blioteca Municipal - Monte Ale-
gre do Sul

Desembarque 18h00 - 
Teleférico - Serra Negra

*Parada opcional no Rios 
de Aventura, operadora com 
passeios de cavalgada e qua-
driciclo e no PróximAventura, 
operadora de rafting. Mais in-
formações na aba informações 
dos atrativos.

 
SAÍDA DE SERRA NEGRA 

E AMPARO
 
R06 - Embarque em Ser-

ra Negra e Amparo > Destino: 
Pedreira, Holambra e Jaguariú-
na

Funcionamento: quartas, 
sextas e domingos

Embarque 9h00 - Telefé-
rico - Serra Negra

Embarque 9h20 - Museu 
Bernadino de Campos - Ampa-
ro

10h00 11h45 - Centro Co-
mercial / Museu Histórico e da 
Porcelana - Pedreira

12h30 13h30 - Almoço: 
Praça dos Pioneiros - Holambra

13h45 14h30 - Moinho 
Povos Unidos - Holambra

14h45 16h00 - Boulevard 
Holandês / Lojas de Flores e 
Plantas - Holambra

16h45 17h15 - Centro 
Cultural / Maria Fumaça - Jagua-
riúna

Desembarque 17h45 - 
Museu Bernadino de Campos 
- Amparo

Desembarque 18h15 - 
Teleférico - Serra Negra

Circuito das Águas Paulista e 
Campinas recebem o Roda SP
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Serviço:
Evento – Show Ira Folk! 
Local – Centro de Convenções 
Circuito das Águas Paulista
Endereço – Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/n, Centro, Serra 
Negra-SP
Dias –  13 de julho 
Horário – sexta-feira às 22h.
 
Pontos de venda Serra Negra:
Mestre do Couro
Rua Coronel Pedro Penteado,  
689, Centro
Loja Transmontana

Rua Duque de Caxias, 15, Cen-
tro
Beba´s
Rua Sete de Setembro, 35, Cen-
tro
 Mais informações: (19) 2660-
0590
 
Apoio:
 Prefeitura Municipal de Serra 
Negra – Festival de Inverno da 
Secretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico
 
ONG Reviver.

Ira Folk será atração do 
Festival de Inverno 2018!

Durante toda a COPA 
DO MUNDO FIFA 2018, 
que acontece na Rússia, 
a Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria de Es-
portes e Lazer promoverá 
o Festival de futebol  CO-
PINHA RÚSSIA 2018, para 
as crianças e jovens entre 
9 e 15 anos, das escoli-
nhas de futebol e equipes 
de escolas públicas e pri-
vadas, com times de qua-
tro categorias. 

Terão premiação 

com medalhas a todos 
os participantes. Durante 
a competição, cada time 
receberá o título de “Sele-
ção”, antes do nome esco-
lhido pelos participantes, 
por exemplo “Seleção Jo-
vino”.

Em cada sábado ha-
verá a disputa de uma cate-
goria, CONFIRA: 

Dia 23 de junho – SUB 9;
Dia 30 de junho – SUB 11;
Dia 07 de julho – SUB 13;

Dia 14 de julho – SUB 15.

Para o secretário de 
Esportes e Lazer, o objetivo 
da Copinha visa “uma inte-
gração maior entre todos 
os participantes, e o forta-
lecimento da nossa cultura 
de esportes, aproveitando 
a Copa do Mundo por ser 
um dos maiores eventos 
esportivos”, disse.

As inscrições são gra-
tuitas e já estão abertas. 
Devem ser realizadas na 

sede da secretaria de Es-
portes e Lazer, localizada 
no Conjunto Aquático Mu-
nicipal “Sebastião Andrea 
Colchetti”, localizado na 
Rua Antonio Jorge José, 
s/n, Centro, a partir das 8h 
até às 18h e encerram-se 
nesta sexta-feira, dia 22 de 
junho às 17h.    

Mais informações en-
tre em contato na Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer, no fone(19)3892-
8435.

Secretaria de Esportes e Lazer promove 
Festival de Futebol para crianças e jovens 

durante a Copa do Mundo 2018
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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 

MATHEUS BARBOZA LEAL, RG MG12075783, aprovado no Concurso Público 

de Edital nº 001/2017, para o cargo de Médico Oftalmologista, 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, 20 de junho de 2018. 

JAMES AP. DE GODOI 
- DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS – 
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Presidente do CMAS Serra Negra 
Daniele B. Pachioni  Siloto 

        Apoio: SADS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social 

REGULAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES 
DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANTES DE 
USUÁRIOS E DE TRABALHADORES DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DA SOCIEDADE CIVIL, PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DE SERRA NEGRA, PARA O MANDATO DE 
2018 A 2021. 

SEÇÃO I – DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Art. 1° - Fica criada a Comissão Organizadora, definida   em reunião plenária 
do CMAS de 13/06/2018. Sendo: representante da Sociedade Civil – Conselheira 
Elisabete  Cordeiro                     e  representante do Governo Municipal- SADS – 
Secretária executiva –Jéssica Santos. 

Art. 2º - A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições: 
I – Coordenar o processo de escolha dos membros do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS de Serra Negra, representantes da sociedade civil 
nas três categorias referenciadas: Entidades Sociais, Usuários e Trabalhadores 
na área da Assistência Social, para o mandato de  agosto de 2018 a agosto de 
2021; 

II – Julgar os pedidos de registro de candidatura e impugnações eventuais, bem 
como os recursos;  
III – Encaminhar ordens, orientações e zelar pelo cumprimento de normas e o 
bom andamento dos trabalhos. 
IV – Redigir a ata de eleição com listagem completa dos eleitos para subsidiar   
o decreto de nomeação e posse do novo colegiado. 

Art. 3º -  Para melhor visualização do processo eleitoral, segue o seguinte 

calendário: 

Data Procedimentos 
22 / 06 / 2018 Publicação do Edital de Convocação de Eleição de 

Membros da Sociedade Civil que compõem o CMAS de 
Serra Negra; 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CMAS de SERRA NEGRA 

Criado pela Lei Municipal nº 2.424/1998 – reestruturado pela Lei nº 3.725 
/2014 

EDITAL CMAS - N° 001/2018   

Convocação do Fórum da Sociedade Civil para Eleição dos Representantes  
no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Serra Negra, 
Gestão 2018 -2021. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Serra Negra, no uso de suas 
prerrogativas legais, delineados   pela Lei Federal 8.742 – LOAS, pela Lei 
Municipal de nº. 2.424 de outubro de 1998, alterada pela Lei Municipal de 
nº 3.725, de 28 de março  de 2014; FAZ SABER :  

CONSIDERANDO a proximidade do término do mandato dos atuais conselheiros 
do CMAS e,  de acordo com o seu Regimento Interno, referente aos artigos 31 a 
36, pelo presente edital,  convoca  eleição para compor o novo colegiado do 
CMAS para o triênio  de 2018-2021.  

 
CONVOCA: 

Art. 1° - Os representantes das Entidades e Organizações de Assistência 
Social, os representantes de Usuários ou de Organizações de Usuários da 
assistência social, e os representantes dos Trabalhadores da área de 
Assistência Social de âmbito municipal, para a ELEIÇÃO  dos representantes 
da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Assistência Social, titulares e 
suplentes, para a gestão 2018/2021, a se realizar na forma estabelecida por este 
Edital  

 
No  Dia   18 de  Julho  de 2018  -   às  14:00 horas  

 
Local: Nova  SALA DOS CONSELHOS –  Secretaria M. Turismo  

Av. Ariovaldo Vianna – 99 – Centro - (Em frente ao Posto BR) 

Art. 2º - Segue anexado a este Edital,  o Regulamento de todo o processo 
eleitoral de escolha dos Representantes  da Sociedade Civil, que irá compor a 
nova gestão do CMAS e será  divulgado no Diário Oficial do Município, nas 
Entidades Sociais, na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e demais repartições da Prefeitura de Serra Negra -SP. 

 
De 25/ 06  a                
04/07/2018 

Recebimento das Inscrições de Candidatos -  
na sede CMAS -  SADS/CREAS   - Rua Cap. José 
Bruschini,  nº 42  Centro – Serra Negra. 

05 /07/2018 Análises das Inscrições pela Comissão Organizadora; 

06/07/2018 Divulgação dos candidatos inscritos aptos/homologados ao 

pleito – Listagem a ser   afixada na sede   da  SADS /CMAS. 

 10 e 11 /07 
/2018 

Recebimento e  julgamento  de recursos; 

       13 /07 /2018 Divulgação de resultados dos recursos na Sede da SADS. 

        13 /07 
/2018 

Divulgação da listagem definitiva dos Candidatos aptos 
e   inscritos ao citado pleito; 

18/julho /2018 14h:00 -  ELEIÇÃO  dos Segmentos da Sociedade Civil 
do CMAS –   Local:  Nova Sala dos Conselhos  
      Av. Ariovaldo Vianna -99 – Centro ( Em frente Posto 
BR) 

03 /08 /2018 Publicação da ata de eleição e Decreto de Nomeação 
com todos os membros do novo Colegiado do CMAS-
Serra Negra; 

08/08 /2018 –  

14h:00 

Posse dos novos Conselheiros e Primeira Reunião da 
nova gestão para definição da Presidência e Mesa 
Diretora. 

 

SEÇÃO II  - DA HABILITAÇÃO E  REGISTRO DOS CANDIDATOS 

Art. 4° - De acordo com a Lei Municipal  3.725/2014 que reestrutura o  Conselho 
Municipal de Assistência Social  de Serra Negra, a sua composição  é formada  
por 12 (doze) membros, sendo:  
 
I – Seis (06) Conselheiros titulares e respectivos suplentes, indicados pelo 
Poder Executivo, representando os seguintes   órgãos governamentais do 

Município:  

a) 02 representantes da Secretaria  de Assistência e Desenvolvimento Social;  
b) 01  representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;  
c) 01   representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 
d) 01 representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Estratégica  
e) 01  representante do Fundo Social de Solidariedade do Município. 

 
II –Seis (06) Conselheiros Titulares e respectivos suplentes da Sociedade 
Civil: 

a) 02   Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social; 
b) 02 Representantes de Usuários ou de Organizações/Associações de   

       Usuários da Assistência Social; 
c) 02 Representantes de Orgãos /Entidades de Trabalhadores do Setor. 

 
Art. 5º -Entende-se como categorias representativas da Sociedade Civil no 
CMAS: 
Representantes de Entidades Sociais: sem fins lucrativos, em âmbito 

municipal que  prestam serviços socioassistenciais, representam e defendam os 

interesses dos segmentos previstos na Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS e na Resolução 109 de 11/11/2009, do Conselho Nacional de Assistência 

Social; - São Representantes ou diretores em suas respectivas Entidades ou 
Organizações Sociais. 
Representante de Usuários:  são pessoas que utilizam-se dos serviços de  

assistência social, seja  na proteção social básica ou especial, prestados pela 
rede pública ou privada.  
Trabalhadores da área da Assistência Social:  são  pessoas  que, em âmbito 

municipal, possuem atuação específica comprovada no campo da assistência 

social.- setor privado. 

 § 1º -Somente será admitida a participação no Conselho Municipal de 
Assistência Social as Entidades juridicamente constituídas e,  em regular 
funcionamento em conformidade com a legislação vigente. Devendo indicar para 
o processo de escolha somente um candidato titular e um suplente. 

§ 2° - Todas as Entidades, Usuários e Trabalhadores da área de Assistência 
Social  devidamente habilitadas são votantes e elegíveis. 

Art. 6º - Os Representantes das Entidades, Usuários e Trabalhadores da 
Assistência Social Candidatos ao pleito, deverão manifestar seu interesse e 
preencher o Requerimento  apropriado  na sede da Secretaria Municipal de 
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Assistência e Desenvolvimento Social no período de 25 de junho/2018 a   04 de 
julho de 2018. 

§ 1° - As Entidades Sociais, Usuários e Trabalhadores da área, deverão indicar 
representantes – Titular e respectivo Suplente que interessam pelas causas e 
questões coletivas de apoio aos serviços socioassistenciais. 

§ 2° - Serão considerados Eleitores do citado pleito, os representantes de 
Entidades Usuários e Trabalhadores do SUAS –Sistema Ùnico da Assistência 
Social, os cidadãos domiciliados em Serra Negra, que comparecerem na data e 
horário previsto da eleição, assinalando em registros apropriados sua condição 
de Eleitor(a) devidamente comprovada. 

 

SEÇÃO III –  DO PROCESSO  DE  ESCOLHA  

Art. 7° - O processo de escolha se dará na data de 18/07/2016, - Quarta-feira  
às 14:00 horas, na nova Sala dos Conselhos, perante  a Comissão 

Organizadora, através de aclamação de votos , sendo os representantes 

escolhidos por maioria simples.  

§ 1° - As vagas para compor a representação da sociedade civil no Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMAS serão no total de Seis (06) membros 
titulares e seis (06) membros suplentes  sendo:  02 (dois) Titulares e 02(dois) 

Suplentes representantes das Entidades Sociais;   02 Titulares e 02 Suplentes  

representantes dos Usuários ou de Organizações de Usuários,  e  02 Titulares e 

Suplentes dos Trabalhadores do Setor, a serem escolhidos neste fórum , sob a 

fiscalização da comissão organizadora.  

§ 2º - Serão considerados Eleitos : 

I – Como titulares, os mais votados em cada categoria de representação; 

II – Como suplentes, os mais votados após titulares da categoria de 
representação, subseqüentemente; 

III – Havendo empate ficará na vaga o candidato com maior idade.  

 

 
Art. 8º  - Após  eleição,  a Comissão Organizadora lavrará Ata, comunicando a 

relação dos eleitos ao Gabinete do Prefeito, para formalização do Decreto de 
Nomeação do novo Colegiado do CMAS, cuja publicação no Diário Oficial do 

Município deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis.  

 

SEÇÃO IV – DA POSSE 

Art. 9° - A posse dos  novos  eleitos da sociedade civil para o Conselho Municipal 

de Assistência Social - CMAS dar-se-á coletivamente com os representantes da 
área governamental ,  após a publicação do  Decreto de nomeação pelo  Prefeito 

Municipal. 

Art. 10 - O mandato dos conselheiros será de 3 (três) anos e não será 

remunerado, sendo seu exercício considerado de interesse público relevante, 

podendo ser reeleito por igual período, para aqueles que cumpriram apenas um 

mandato. 

 

SEÇÃO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 - A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS 
acompanhará todo o processo de escolha, cabendo-lhe também, recursos e 
pedido de impugnação, caso julgue necessário. 

Art. 12 - Em caso de não preenchimento das vagas, será convocado  novo  
processo  de  escolha,  de  forma  a  garantir ampla participação das três 
categorias representativas ; 

Art. 13 - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão 
Organizadora. 

 

Serra Negra 13 de junho de 2018.  

 

Daniele B. Pachioni Siloto 

Presidente do CMAS Serra Negra 

AVISO DE SUSPENSÃO.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS AOS INATI-
VOS, PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS DO SERPREV.

O Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais 
de Serra Negra - SERPREV informa a todos os interessados 
que o certame em tela se encontra suspenso SINE-DIE. 

Serra Negra, 13 de junho de 2018. 

CARLOS DOMINGOS CANHASSI
PRESIDENTE DO SERPREV

Não fique no escuro! Saiba como proceder em caso de lâm-
padas queimadas no perímetro urbano e rural do município.

ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação pública no 
perímetro urbano e rural de Serra Negra poderão ser comunicados 
a empresa prestadora de serviço Renascer Construções Elétricas Ei-
reli Ltda pelo telefone: 0800-7780109 (ligação gratuita), de segunda à 
quinta-feira das 8h às 12h e as sextas-feiras é das 13h às 17h ou por 
e-mail:  logitapira@rce-engenharia.com
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 059/2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO 
PELOS PACIENTES DO CAPS. DATA: 09/07/2018 – 14H00M. 
Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no bal-
cão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, 
Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: 
(19) 3892-9600. Serra Negra, 20 de Junho de 2018. Dr. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 053/2018 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS HIDRAU-
LICOS. Torna se publico e para conhecimento dos interes-
sados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO 
em 14/06/2018 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pre-
goeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 
8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Munici-
pal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. 
Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão 
em tela aos licitantes: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E 
CONEXÕES LTDA. ITENS: 02, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 99. VALOR TOTAL: R$ 16.074,60. 
INFRA-CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXÕES E VALVU-
LAS EIRELI. ITENS: 03, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 24, 25, 27, 29, 39, 
40, 42, 45, 49, 53, 54, 65, 67, 76, 81, 87, 89, 90, 91, 94.
VALOR TOTAL: R$ 4.941,40. ITENS DESERTOS: 01, 84, 97, 
98. Serra Negra, 18 de Junho de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 054/2018 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA REGISTRO DE EXTRAÇÃO MINERAL 
JUNTO AO DNPM E CETESB. Torna se publico e para co-
nhecimento dos interessados que o Pregão acima mencio-
nado foi ADJUDICADO em 15/06/2018 – GIULIANA MITTES-
TAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI 
da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V 
da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos prati-
cados pelo Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMO-
LOGO o pregão em tela ao licitante: SUSTEN CENTRISTA 
– SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. ITEM: 01. VALOR TOTAL: 
R$ 15.920,00. Serra Negra, 19 de Junho de 2018. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 051/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
DIVERSOS FILTROS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNI-
CIPAL
VALOR TOTAL: R$ 6.069,76.
DATA: 19/06/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N. 051/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ELSIO MATTHIESEN LEISTER ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
DIVERSOS FILTROS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNI-
CIPAL
VALOR TOTAL: R$ 4.304,08.
DATA: 19/06/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N. 051/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
DIVERSOS FILTROS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNI-
CIPAL
VALOR TOTAL: R$ 9.513,47.
DATA: 19/06/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ALEXANDRE A DE SOUZA EPP.
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTO-
LOGICOS.
VALOR TOTAL: R$ 3.536,43.
DATA: 19/06/2018.

PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTO-
LOGICOS.
VALOR TOTAL: R$ 8.465,90.
DATA: 19/06/2018.

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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ATA DA DÉCIMA 

NONA SESSÃO ORDINÁ-
RIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos onze dias do 
mês de junho, do ano de 
dois mil e dezoito, com 
início às 19h37min, a Câ-
mara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua 
sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti – 
1º Secretário da Mesa Di-
retora, sua 19ª Sessão 
Ordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legisla-
tura, com a presença dos 
vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, 
Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a 
ausência do vereador Pau-
lo Sérgio Osti. Havendo 
número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente de-
clarou aberta a presente 
sessão. Em seguida convi-
dou a todos, para juntos, 
rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foi lida, dis-
cutida, votada e aprovada, 
por unanimidade (09 vo-
tos), a ata da 18ª sessão 
ordinária, da 02ª sessão 
legislativa, da 17ª Legisla-
tura, realizada em 04 de 
junho de 2018. EXPEDIEN-
TE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Ofício nº 

308/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 386/2018, de 
autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono. - 
Ofício nº 311/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 
357/2018, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gia-
notti Pinheiro e Roberto 
Sebastião de Almeida. - 
Ofício nº 310/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 
378/2018, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 320/2018, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 
367/2018, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Pau-
lo Sérgio Osti. - Ofício nº 
314/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 356/2018, de 
autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro 
e Roberto Sebastião de Al-
meida. - Ofício nº 321/2018, 
em resposta ao requeri-
mento de informações de 
nº 355/2018, de autoria 
dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto 
Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício 
nº 323/2018, em resposta 
ao requerimento de infor-
mações de nº 353/2018, de 
autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti. 
- Ofício nº 322/2018, em 
resposta ao requerimento 
de informações de nº 
352/2018, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Pau-

lo Sérgio Osti. - Ofício nº 
319/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 351/2018, de 
autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti. 
- Ofício nº 318/2018, em 
resposta ao requerimento 
de informações de nº 
344/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto. - Ofício nº 317/2018, 
em resposta ao requeri-
mento de informações de 
nº 342/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto 
Giachetto. - Ofício nº 
309/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 314/2018, de 
autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almei-
da. - Ofício nº 327/2018, 
em resposta ao requeri-
mento de informações de 
nº 366/2018, de autoria 
dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto 
Sebastião de Almeida e 
Paulo Sérgio Osti. - Ofício 
nº 343/2018, em resposta 
ao requerimento de infor-
mações de nº 316/2018, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto. EXPE-
DIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício do Governo do 
Estado de São Paulo – 
Casa Civil – Subsecretaria 
de Relacionamento com 
Municípios – referente ao 
protocolo nº 387.623/18, 
em resposta à Moção nº 
02/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita o 
reajuste da tabela do Sis-
tema Único de Saúde – 
SUS, informando que a re-
ferida solicitação é de 
responsabilidade do Mi-
nistério da Saúde. - E-mail 
da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo – 
Comissão de Finanças, Or-

çamento e Planejamento, 
convidando para partici-
par da Audiência Pública 
que vai debater o Orça-
mento Estadual 2019 na 
região do Município de 
Serra Negra/SP. - Ofício GP 
nº 132/2018, da Câmara 
Municipal de Campinas – 
Gabinete da Presidência, 
informando o recebimen-
to do ofício nº 993/2018, 
que encaminhou cópia da 
Moção 07/2018, de autoria 
do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, sendo 
proferida a sua leitura du-
rante o expediente da ses-
são ordinária realizada em 
21/05/2018. Por se tratar de 
assunto relevante, foi en-
caminhada à Comissão 
Permanente para Assun-
tos de Segurança Pública 
para conhecimento e a 
adoção das providências 
cabíveis. - Correspondên-
cias recebidas no período 
de 05 a 11 de junho de 
2018. Todos os documen-
tos ficaram à disposição 
dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em segui-
da, foi proferida à leitura 
das INDICAÇÕES: Indica-
ção nº 715/2018, de auto-
ria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indi-
ca na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido 
de ser retirado o lixo que 
está jogado na Rua Santo 
Expedito, próximo à es-
quina com a Rua Santa Ca-
rolina, Bairro das Palmei-
ras, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 716/2018, de 
autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de ser instalada uma 
lixeira na Rua Santo Expe-
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dito, Bairro das Palmeiras, 
Serra Negra/SP. Indicação 
nº 722/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competen-
te, no sentido de ser corta-
do o mato nos dois lados 
da Estrada Municipal Egis-
to Fruchi, localizada no 
Bairro das Tabaranas, Ser-
ra Negra/SP, vez que o 
mato está adentrando na 
referida Estrada Munici-
pal, prejudicando em mui-
to a visibilidade, podendo 
gerar graves acidentes. In-
dicação nº 723/2018, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido 
de serem repintadas todas 
as lombadas existentes no 
município de Serra Negra/
SP. Indicação nº 724/2018, 
de autoria do vereador Le-
onel Franco Atanázio, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de realizar reforma e 
revitalização na Praça José 
Oscar Spinhardi Filho, si-
tuada na Avenida Juca 
Preto, esquina com a Rua 
Agostinho Luiz Fedel, Ser-
ra Negra/SP, vez que o lo-
cal está abandonado e 
sem qualquer manuten-
ção. Indicação nº 
725/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que es-
tude as possibilidades de 
instalar equipamentos de 
ginástica na Praça Polies-
portiva “Fioravante Berto-
lini”, localizada no Lotea-
mento Refúgio da Serra. 
Indicação nº 726/2018, de 
autoria do vereador Rena-

to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido 
de realizar os reparos ne-
cessários nas churrasquei-
ras existentes no Parque 
Represa “Dr. Jovino Silvei-
ra”. Indicação nº 727/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado a Renas-
cer - RCE, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem tro-
cadas todas as lâmpadas 
queimadas e/ou faltantes 
nas Ruas do Loteamento 
Vale do Sol, Serra Negra/
SP. Indicação nº 728/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de serem afixadas as 
placas de trânsito neces-
sárias, inclusive informan-
do a velocidade máxima 
para o tráfego de veículos 
automotores, em todas as 
Ruas do Loteamento Vale 
do Sol, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 729/2018, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido 
de serem instaladas as 
placas de denominação 
das vias públicas em todas 
as ruas do Loteamento 
Vale do Sol, Serra Negra/
SP. Indicação nº 730/2018, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de ser realizado o reca-
peamento do trecho com 
pavimentação asfáltica da 
Rua Luiz Bulk, Loteamen-

to Vale do Sol, Serra Ne-
gra/SP, vez que a referida 
via está cheia de buracos 
e trata-se de uma rota al-
ternativa muito utilizada 
pela população. Indicação 
nº 731/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competen-
te, no sentido de ser corta-
do o mato em ambos os 
lados de todas as Ruas do 
Loteamento Vale do Sol, 
Serra Negra/SP. Indicação 
nº 732/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, em 
caráter de urgência, deter-
mine ao setor competen-
te, no sentido de ser reali-
zada limpeza geral e o 
corte do mato do Ribeirão 
Serra Negra, no trecho da 
Rua Caetano Caruso, 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP, vez que no local há 
forte odor, gerando vários 
transtornos e desconforto 
dos munícipes, principal-
mente daqueles que resi-
dem próximo ao Ribeirão. 
Indicação nº 733/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Comandante da Guarda 
Civil Municipal, para que 
sejam realizadas rondas 
policiais pelas Ruas Pedro 
Salomão, Bandeirantes, 
Amparo e áreas adjacen-
tes, Centro, Serra Negra/
SP, durante vários horá-
rios. Indicação nº 
734/2018, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, que indica, 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que de-
termine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
notificados os proprietá-
rios dos imóveis situados 
na Rua José Bonifácio, 

Centro, Serra Negra/SP, no 
trecho próximo ao Super-
mercado Dia, para faze-
rem ou consertarem suas 
calçadas, para que os pe-
destres possam transitar 
normalmente e com segu-
rança. Indicação nº 
735/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que inclua 
nas prioridades das obras 
públicas do Município de 
Serra Negra/SP, o recapea-
mento de toda a extensão 
da Rua Antonio Dalonso, 
com início ao lado da Igre-
ja de São Roque, Bairro 
das Três Barras, Serra Ne-
gra/SP, vez que o asfalto 
no local está todo recorta-
do e havendo infiltração, 
merecendo a referida Rua 
ser totalmente recapeada. 
Indicação nº 736/2018, de 
autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de ser instalada uma 
lixeira no ponto de ônibus 
existente na altura do nú-
mero 800 da Avenida Juca 
Preto, em frente à Praça 
José Oscar Spinhardi Fi-
lho, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 737/2018, de au-
toria do vereador José 
Aparecido Orlandi, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido 
de serem trocadas, refor-
madas e/ou repintadas, 
conforme a necessidade, 
todas as placas de sinali-
zação de trânsito existen-
tes ao longo de toda a ex-
tensão da Estrada 
Municipal Amatis José 
Franchi, Bairro da Serra, 
Serra Negra/SP, vez que 
muitas delas estão total-
mente enferrujadas, com 
os dizeres apagados, etc., 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 22 de junho de 2018 - Ano VIII - n.º 596
16

o que dificulta a sua leitu-
ra e compreensão pelos 
motoristas. Indicação nº 
738/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Or-
landi, que indica, na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que de-
termine ao setor compe-
tente, no sentido de ser 
nivelada a altura da tampa 
do bueiro situado na cal-
çada, em frente ao núme-
ro 1960 da Avenida João 
Gerosa, Bairro dos Fran-
cos, Serra Negra/SP, vez 
que a referida tampa de 
bueiro está muito rebaixa-
da, de modo que os pe-
destres podem cair e se 
machucar gravemente no 
local. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente determinou 
o encaminhamento das 
indicações aos setores 
competentes para, dentro 
do possível, serem adota-
das as medidas cabíveis. 
Não havendo nenhum ve-
reador inscrito no Peque-
no Expediente, passou-se 
ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE IN-
FORMAÇÕES: Requeri-
mento nº 449/2018, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que so-
licita nos termos do artigo 
171, § 1º, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, a “Re-
tirada” do Projeto de Lei 
nº 16/2018, de autoria do 
Vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, arquivando-se 
os autos do respectivo 
processo legislativo. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 450/2018, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que so-
licita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores com-
petentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis, as infor-
mações e documentos 

abaixo solicitados, todos 
referentes aos procedi-
mentos realizados pela 
Prefeitura Municipal de 
Serra Negra para a realiza-
ção do evento “Serra Ne-
gra Expo Show 2018”. 1) 
Qual o resultado do proce-
dimento licitatório - Pre-
gão Presencial nº 27/2018 
- processo nº 44/2018, de-
signado para ser realizado 
no dia 14/03/2018, encami-
nhando cópias dos referi-
dos documentos. 2) A Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra realizou outro pro-
cedimento licitatório, 
além do Pregão Presencial 
27/2018, para contratação 
de empresa para realiza-
ção do evento “Serra Ne-
gra Expo Show 2018”? Em 
caso positivo, encaminhar 
cópia integral destes pro-
cedimentos/processo. 3) 
Quais as efetivas ações a 
Prefeitura Municipal de 
Serra Negra realizou e 
quais irá realizar durante 
os meses de março/2018 a 
junho/2018 para a realiza-
ção do “Serra Negra Expo 
Show 2018”? Encaminhar 
cópia de todos esses do-
cumentos/processo. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). REQUERI-
MENTOS DE CONGRATU-
LAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 
441/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o competente e 
dedicado VANDERLEY GE-
RALDO MARCHI - “ESCO-
VÃO”, pelo excelente tra-
balho que vem realizando 
no Teleférico de Serra Ne-
gra/SP, bem como pela be-
líssima iniciativa em plan-
tar primaveras no Morro 
do Cristo, visando criar 
um muro natural colorido 
para acompanhar o trajeto 
de quem faz o espetacular 
passeio de Teleférico em 
nosso Município, e tam-
bém por montar lojas jun-

to ao Teleférico, onde se-
rão oferecidos produtos 
diferenciados e de artesa-
nato local. Parabéns por 
todo o relevante trabalho 
realizado em prol do mu-
nicípio de Serra Negra e 
pelo fomento do Turismo 
em nossa Estância! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado, extensivo 
à toda equipe de funcio-
nários do Serra Negra Em-
preendimentos Turísticos 
S/A - Teleférico. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos). Requeri-
mento nº 442/2018, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o dedi-
cado e experiente funcio-
nário público municipal, 
CÁSSIO MENDES MANZA-
NO, que há 34 anos vem 
prestando relevantes ser-
viços junto ao Poder Exe-
cutivo de Serra Negra, me-
recendo todo o seu 
trabalho ser reconhecido 
e aplaudido pela sua exce-
lência. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homena-
geado, aos seus familiares 
e ao Prefeito Municipal de 
Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
451/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita na for-
ma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da presente 
Sessão, votos de congratu-
lações e aplausos para 
com o experiente ADIL-
SON FERNANDO COUTO, 
pela dedicação em con-
sertar e realizar os servi-
ços de manutenção nos 
brinquedos infantis da Ter-
ra da Magia, situada na 
Praça Sesquicentenário, 
Serra Negra/SP, parabeni-
zando pelo excelente tra-

balho realizado. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao  
homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos).  Requeri-
mento nº 452/2018, de au-
toria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita na forma regimen-
tal, após ouvido o douto e 
soberano Plenário, sejam 
consignados em Ata da 
presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o experiente e 
dedicado Bombeiro Civil 
JOSÉ LAMARTINE NOVAES 
SKITNEVSKY, que no dia 
15 de maio de 2018, após 
rápida avaliação da situa-
ção, realizou o procedi-
mento denominado Mano-
bra de Heimlich para o 
desengasgamento de um 
bebê, obtendo sucesso 
em sua ação, salvando a 
vida da criança. Parabéns 
ao profissional Lamar Skit-
nevsky pelos relevantes 
trabalhos prestados em 
prol do município de Serra 
Negra e toda à população! 
Que Deus continue lhe 
abençoando hoje e sem-
pre! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao  homena-
geado e ao Comandante 
da Base do Corpo de Bom-
beiros de Serra Negra/SP, 
subtenente Douglas Gar-
cia de Toledo. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos). Requeri-
mento nº 453/2018, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que soli-
cita na forma regimental, 
após ouvido o douto e so-
berano Plenário, sejam 
consignados em Ata da 
presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o 3º Sargento 
PM RODRIGO THOMÉ AU-
GUSTO, que recentemen-
te assumiu o Comando do 
1º Pelotão da Polícia Mili-
tar de Serra Negra. O com-
petente e dedicado home-
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nageado vem prestando 
excelente trabalho na área 
de segurança pública, 
sempre com muita res-
ponsabilidade e prudên-
cia, merecendo ser aplau-
dido pela Câmara 
Municipal de Serra Negra. 
Parabéns pelo relevante 
trabalho realizado e dese-
jo muito sucesso nesta 
nova e promissora função!  
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência ao  homenageado, a 
seus familiares e às autori-
dades competentes. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 454/2018, de au-
toria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da presente 
Sessão, votos de congratu-
lações e aplausos para 
com a inauguração do 
HADU SUSHIBAR na cida-
de de Socorro/SP, tratan-
do-se de um excelente 
restaurante de comida ja-
ponesa, muito bem estru-
turado e com cardápio va-
riado, de modo que todos 
os pratos são preparados 
com ingredientes da mais 
alta qualidade e proce-
dência, com um atendi-
mento zeloso e atencioso, 
possuindo todos os requi-
sitos para se tornar um 
restaurante de referência 
no Município de Socorro/
SP. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada 
ciência para Paulo e ao 
seu pai Joel. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
455/2018, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita na 
forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da presente 
Sessão, votos de congratu-
lações e aplausos para 
com a experiente e dedi-

cada CLAUDIA APARECI-
DA GOMES, pelas excelen-
tes aulas de zumba 
ministradas à toda popula-
ção no Município de Serra 
Negra, inclusive abertas a 
todas as pessoas no Mer-
cado Cultural do nosso 
Município, sempre com 
muita animação e descon-
tração, contribuindo para 
a prática sadia de exercí-
cios físicos que tão bem 
fazem ao corpo e à alma. 
Parabéns pelo relevante 
trabalho realizado em prol 
de toda a população do 
município de Serra Negra/
SP! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada 
ciência à homenageada e 
a seus familiares. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 456/2018, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com os pro-
prietários da conceituada 
LOJA THAMP’S CALÇA-
DOS E BOLSAS, que está 
completando 30 anos no 
município de Serra Negra/
SP, sempre comercializan-
do produtos da mais alta 
qualidade, com preços 
competitivos e com aten-
dimento especializado e 
atencioso, que agrada a 
todos os seus inúmeros 
clientes, tratando-se de 
um comércio de referên-
cia em nosso município. 
Parabéns por todo o traba-
lho realizado e pelos in-
vestimentos realizados no 
município de Serra Negra! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência aos proprietários da 
Loja Thamp’s Calçados e 
Bolsas. Posto em discus-
são e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
457/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e 

aplausos para com os pro-
prietários e funcionários 
da GUIRELI CORRETORA 
DE SEGUROS, pelos 30 
anos de excelentes servi-
ços prestados no municí-
pio de Serra Negra/SP, 
sempre com muita com-
petência e dedicação, que 
a tornam uma corretora 
de seguros de referência 
em nosso município. Para-
béns pelos excelentes ser-
viços prestados, que con-
tribuem para o 
desenvolvimento do mu-
nicípio de Serra Negra/SP. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência aos proprietários e 
funcionários da Guireli 
Corretora de Seguros. Pos-
to em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 
458/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a tenista Serra-
negrense MARJORIE SOU-
ZA, que sagrou-se Cam-
peã da Copa Kirmayr, 
categoria 18 anos femini-
no, etapa válida pela Fede-
ração paulista de Tênis, 
sendo destaque nesta 
competição realizada no 
mês de maio/2018. Para-
béns pelos expressivos re-
sultados conquistados, 
desejando muitas e gran-
des conquistas futuras! Da 
decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência à homenageada, 
aos seus familiares, ao seu 
preparador físico João Ro-
drigues e a seu treinador 
Val. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 
459/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e 
aplausos para com os pro-
prietários do RISTORANTE 
CANTINA FAMIGLIA 

SCHIAVO, SANDRA MARIA 
ALVES SCHIAVO e IRVAN-
DO LUIZ SCHIAVO, con-
ceituado restaurante situ-
ado no município de Serra 
Negra, pela participação 
na etapa de Campinas do 
Festival Gastronômico Sa-
bor de SP, realizado pela 
Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo e Re-
vista Prazeres da Mesa, 
obtendo a honrosa 4ª co-
locação, com o delicioso 
prato “Berinjela da Vó 
Inês”. Parabéns pela con-
quista e pelos excelentes 
trabalhos realizados, sem-
pre com o intuito de res-
gatar e valorizar a gastro-
nomia do município de 
Serra Negra/SP! Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência 
aos homenageados. Posto 
em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 460/2018, de au-
toria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com 
os proprietários e funcio-
nários da conceituada 
CERVEJARIA DORTMUND, 
de Serra Negra/SP, pela 
participação e premiação 
em dois concursos inter-
nacionais realizados no 
mês de maio/2018, na 
Copa Latinoamericana de 
Cervezas Artesanales, rea-
lizada no Peru, e no Com-
petencia Internacional de 
Cerveja Aro Rojo, no Méxi-
co. Parabéns pelo relevan-
te trabalho, sempre reali-
zado com muita dedicação 
e experiência, utilizando-
-se de insumos de primei-
ra qualidade e profissio-
nais altamente dedicados 
aos fiéis processos e esti-
los do segmento, além de 
levar e divulgar o nome de 
Serra Negra internacional-
mente. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos proprie-
tários e funcionários da 
Cervejaria Dortmund. Pos-
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Processo nº 056/2018. HOMOLOGAÇÃO 
do Pregão Presencial nº 04/2018 
– Registro de Preços de Produtos 

Alimentícios. 

Considerando o que dos autos constam, bem 
como o parecer do Diretor Jurídico, nos termos do art. 
43, inciso VI, da Lei Federal nº 8666/93, combinado 
com o art. 7º, inciso V, da Lei Municipal nº 3612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio e HOMOLOGO o pregão em tela da 
seguinte forma e ao licitante: itens: 02, 03, 04, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 
30, 31, 34, 35, 37 e 38 ao vencedor Supermercado Cia-
mdrighi Ltda, no valor total estimado de R$ 9.811,73. 
Fracassados os itens: 01, 07, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 
32, 33 e 36. Serra Negra, 19 de junho de 2018. Vereador 
FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA - Presidente da 
Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

Publique-se e tão logo decorrido o prazo recur-
sal, lavrem-se os competentes contratos administra-
tivos, convidando-se as Empresas para assinarem os 
respectivos instrumentos contratuais, sob pena de de-
cadência do direito à contratação e sujeição às penali-
dades no respectivo Edital.

Serra Negra, 19 de junho de 2018. 

Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP

to em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE PE-
SAR: Requerimento nº 
461/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Valde-
mar Outeiro da Silveira. 
Requerimento nº 
462/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor João 
Ribeiro dos Santos. Re-
querimento nº 463/2018, 
de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Mitestainer 
Renzo. Requerimento nº 
464/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Antô-
nio José da Cunha. Reque-
rimento nº 465/2018, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do 
senhor José Luis Furtuoso. 
Requerimento nº 
466/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Eleu-
za Aparecida Moscão. Re-
querimento nº 467/2018, 
de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Valdemane Souza 
Oliveira. Requerimento nº 
468/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-

cimento do senhor Carlos 
Leonidas Luiz Gonçalves. 
Requerimento nº 
469/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Antô-
nio Pires de Moraes. Re-
querimento nº 470/2018, 
de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Isabel Perei-
ra de Souza Martins. Os re-
querimentos de pesar são 
de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, 
sendo os mesmos deferi-
dos pelo Presidente, deter-
minando fosse oficiado às 
famílias enlutadas. ORA-
DORES: usou da palavra o 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti. Não havendo 
mais nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, pas-
sou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, veri-
ficou-se estarem presentes 
os vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Al-
meida e Wagner da Silva 
Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
dos projetos constantes da 
pauta. I – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 35/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que dispõe sobre as dire-
trizes orçamentárias para 
elaboração e execução da 
lei orçamentária para o 
exercício financeiro de 
2019, e dá outras providên-
cias – “Lei de Diretrizes Or-
çamentárias” – “LDO”. Pri-
meiramente foi proferida a 

leitura dos pareceres ela-
borados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças 
e Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos). Não haven-
do mais nenhum projeto 
para ser deliberado na Or-
dem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os vere-
adores Edson B. O. Mar-
quezini, Roberto Sebastião 
de Almeida, Leandro Gia-
notti Pinheiro e Leonel 
Franco Atanázio. Não ha-
vendo mais nenhum vere-
ador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nes-
ta sessão, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou 
os senhores vereadores 
para a próxima sessão or-
dinária que será realizada 

no dia 18 de junho de 2018, 
segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada 
a presente sessão às 
21h35min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei la-
vrar 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 ví-
deo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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