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Dia Internacional da Mulher teve lançamento do 
Projeto “Ronda Maria da Penha” em Serra Negra

Serra Negra recebe a 1ª 
reunião extraordinária 

da APRECESP

Lançamento do Programa 
“MELHOR VIAGEM” da Secretaria 

de Turismo do Estado de São 
Paulo será em SERRA NEGRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Obras está realizando mais 
uma etapa dos Recapes nas 
Ruas do município, com re-
cursos do DADE (Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento das Estâncias).

Hoje a equipe de tra-
balho está na Av. João Gero-
sa, Centro, onde será reali-
zado o recape parcial, numa 
área de 1.689m²

As próximas ruas que rece-
berão o recape são:
- Rua Amparo (parcial) - 
Centro, área de 2.272m²;
- Rua Juscelino K. de Olivei-
ra, Centro, área de 2.349m²;
- Rua Oscar Bruschini da 
Silveira, Centro, área de 
1.125m².

Prefeitura inicia recapes 
em ruas do Centro

A secretaria de Saúde percorreu as 
unidades dos Postos de Saúde para 

felicitar o Dia Internacional da Mulher!
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Na próxima terça-
-feira, 13, a partir das 10h, 
acontece no Centro de 
Convenções Circuito das 
Águas, em Serra Negra, o 
Lançamento do Progra-
ma” Melhor Viagem” da 
Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.

O Programa tem 
parceria do Consórcio de 
Turismo do Circuito das 
Águas Paulista e Secreta-
ria de Turismo do Estado. 
Serra Negra deve receber 
aproximadamente 300 
pessoas da Melhor Idade 

do Estado de São Paulo, in-
cluindo todo o Circuito das 
Águas Paulista que conta 
com 9(nove) cidades, são 
elas: Águas de Lindóia, 
Amparo, Jaguariúna, Ho-
lambra, Lindóia, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro, 
para o lançamento do 
Programa.

O programa tem 
como objetivo viabilizar 
os grupos da Melhor Idade 
(acima de 60 anos) para 
viajar por diversos desti-
nos turísticos do Estado 

de São Paulo. Essa inicia-
tiva faz parte do Programa 
Estadual “São Paulo Amigo 
do Idoso”, instituído pelo 

Decreto nº 58.047, 
de 15 de maio de 
2012, que dispõe 
da necessidade de 
implantação de pro-
jetos e ações pelos 
órgãos da Adminis-
tração Direta ou In-
direta, em benefício 
desse público, que 
representa 11% da 
população paulista.

O formato 
atual do programa 
consiste na reali-
zação de roteiros 
de 1(um) dia per-
correndo os atra-
tivos turísticos das 
cidades do Estado. 
As solicitações são 
feitas diretamente 

pelas prefeituras munici-
pais.

Lançamento do Programa “MELHOR 
VIAGEM” da Secretaria de Turismo do 

Estado de São Paulo será em SERRA NEGRA
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O  Lançamento do 
Projeto “Ronda Maria da Pe-
nha” lotou o salão do Júri do 
Fórum Clóvis Beviláqua, na 
tarde da última quinta-feira, 
dia 08 de março – Dia Inter-
nacional da Mulher.

O Projeto “Ronda 
Maria da Penha” tem por 
objetivo garantir maior efe-
tividade às decisões judi-
ciais que deferem medidas 
protetivas, protegendo às 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, evitando 

a reincidência e, ainda tem 
como finalidade, fiscalizar 
as medidas protetivas de ur-
gência deferidas pelo Poder 
Judiciário, para proteção de 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica e familiar na 
Comarca de Serra Negra 
- São Paulo e, na sua ação 
irá disponibilizar um telefo-
ne exclusivo cujo número 
será informado às vítimas 
que tiverem medidas prote-
tivas deferidas judicialmen-
te em seu favor, para que, 

em caso de iminente 
descumprimento da 
medida acionem di-
retamente a GCM, por 
simples mensagem.

Para o Prefeito, 
“o projeto é um ganho 
para as mulheres víti-
mas de violência físi-
ca, psicológica, moral, 
patrimonial e sexual 
em Serra Negra, uma 

vez que terá a eficácia no 
atendimento da GCM quan-
to as medidas protetivas de 
urgência”, disse o Chefe do 
Executivo.

Segundo o coman-
dante da GCM, hoje, em 
Serra Negra, “temos cerca 
de 30 mulheres asseguradas 
pela Lei Maria da Penha e, 
com o projeto em vigor, será 
possível evitar a continuida-
de dos crimes praticados 
contra elas pelo agressor, 

protegendo-as sob a ótica 
dos Direitos Humanos das 
Mulheres”, salientou.

Assinaram o projeto 
as autoridades presentes, 
Dr. Carlos Eduardo Silos de 
Araújo, Juiz de Direito da 
Comarca de Serra Negra, 
Dra. Juliana Finatti, Juíza de 
Direito da Comarca de Serra 
Negra, Dr. Leonardo Carva-
lho Bortolaço, Promotor de 
Justiça, o Comandante da 
Guarda Civil Municipal e Ri-
cardo Pires da Silva, 2º Sar-
gento da Polícia Militar.

O projeto será execu-
tado a partir de 12 de março 
de 2018 e estarão inclusas 
as mulheres cadastradas e 
asseguradas pela Lei Maria 
da Penha.

Disque denúncias 
153. Guarda Civil Munici-
pal de Serra Negra fone 
(19)3892-2588.

Dia Internacional da Mulher teve lançamento do 
Projeto “Ronda Maria da Penha” em Serra Negra

O Fundo Social de Solidariedade também pres-
tigiou o grupo da Melhor Idade e da Casa Dia 
pelo Dia Internacional da Mulher! A Primeira-
-dama e Presidente do Fundo Social de soli-

dariedade agradece as mais de 300 rosas que 
foram doadas pela “Rosas Alto da Serra”, Ro-

drigo Fernandes e Antonio Portugal.

Melhor Idade e Casa Dia
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Endereço
das

Farmácias

Farmácias de Plantão - Março 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Quinta-feira Vip 
2 Sexta-feira Rubi 
3 Sábado São Luiz 
4 Domingo São José 
5 Segunda-feira Danilo 
6 Terça-feira Serrana 
7 Quarta-feira Popular 
8 Quinta-feira Central 
9 Sexta-feira Vip 
10 Sábado Rubi 
11 Domingo São Luiz 
12 Segunda-feira São José 
13 Terça-feira Danilo 
14 Quarta-feira Serrana 
15 Quinta-feira Popular 
16 Sexta-feira Central 
17 Sábado Vip 
18 Domingo Rubi 
19 Segunda-feira São Luiz 
20 Terça-feira São José 
21 Quarta-feira Danilo 
22 Quinta-feira Serrana 
23 Sexta-feira Popular 
24 Sábado Central 
25 Domingo Vip 
26 Segunda-feira Rubi 
27 Terça-feira São Luiz 
28 Quarta-feira São José 
29 Quinta-feira Danilo 
30 Sexta-feira Serrana 
31 Sábado Popular 
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Programe-se para as 
Corridas de 5 e de 10 km, e 
Caminhada de 5 km. Supe-
re seus limites ajudando 53 
idosos do Lar dos Velhinhos 

São Francisco de Assis - Serra 
Negra! O projeto tem o apoio 
da Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria de Espor-
te e Lazer.

Corridas de 5 e de 10 km e Caminhada de 5 km

Mais de 300 Kg de 
alimentos não perecíveis! 
...Esse foi o resultado da 
doação do 2º Passeio Ci-
clístico de Verão organiza-
do pela Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, que 
ocorreu no último domin-

go, dia 04 de março.
Foram entregues 

pelos representantes Edu-
ardo Pinheiro e Toninho 
Berloffaao Lar dos Velhi-
nhos São Francisco de As-
sis - Serra Negra e ao Edu-
candário Nossa Senhora 
Aparecida - Serra Negra.

Passeio ciclístico

A Escola Profissio-
nalizante “José Franco de 
Godoy” dará abertura a vá-
rios cursos de qualificação 
profissional que terão início 
no mês de março, após a 
formação das turmas, no 
período noturno, das 19h 
às 22h, na Praça Lions, s/n, 
Centro.

Cada curso é de capa-
citação de iniciação básica, 
com duração que varia de 
dois a quatro meses e os alu-
nos recebem o certificado na 
formatura.

Os cursos são: cuida-

dor de idosos; injeção ele-
trônica de motos; auxiliar de 
padeiro; auxiliar de confei-
teiro; assistente de recursos 
humanos; doces finos; mini 
bolo decorado; auxiliar de 
cozinha; maquiagem/desig-
ner de sobrancelha e henna; 
manicure/pedicure e auxiliar 
de cabeleireiro.

A diretora da escola, 
informa que para participar 
os interessados devem tele-
fonar nos números (19) 3842-
2496 ou 3842-2467 e deixar o 
nome completo e número de 
RG para garantir a vaga.

Escola Profissionalizante 
abre 2018 com dois novos 

cursos: cuidador de idosos e 
injeção eletrônica de motos
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A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria 
de Serviços Municipais faz 
mais uma etapa da manu-
tenção das Estradas e Ruas 
Municipais, realizando o 
nivelamento e corrigindo 

os trechos com cascalho, 
além dos reparos mais 
emergenciais, informou o 
Secretário.

Hoje a equipe de tra-
balho está nas Ruas do Jar-
dim do Salto!

Manutenção das 
Estradas e Ruas 

Municipais

A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria 
de Serviços Municipais deu 
início ao projeto “Viva o seu 
Bairro” no último dia(01), na 
Vila Dirce e o mutirão de tra-
balhadores continua cum-
prindo com os atendimen-
tos necessários nas ruas do 
bairro.

Para mais informações 
sobre o Projeto “Viva o seu 
Bairro”, entre em contato 
com a secretaria de Serviços 
Municipais, no tel. (19)3892-
2969.

O Projeto “Viva o seu Bairro” 
continua no Bairro da Vila Dirce!

Vem aí no mês de 
março, a Oficina de Teatro 
“Processo Colaborativo do 
Fazer Teatral”, com Prof. 
Platão Capurro Filho, da 
cidade de Santos.

Acontece nos dias 
19, 20 e 21 de março, das 

18h às 22h, a partir dos 16 
anos, no Mercado Cultural, 
Praça XV de Novembro, 
s/n, Centro. As inscrições 
são gratuitas e limitadas e 
devem ser realizadas na Di-
visão de Cultura, fone (19) 
3892-4937.

Oficina de Teatro 
“Processo Colaborativo 

do Fazer Teatral”
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A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secreta-
ria de Serviços Municipais 
faz mais uma etapa da 
manutenção das Estradas 
Municipais, realizando o 
nivelamento e corrigindo 
os trechos com cascalho, 

além dos reparos mais 
emergenciais, informou o 
Secretário.

Ontem o trabalho foi 
na Estrada Municipal Belo 
Horizonte, antigamente co-
nhecida como Estrada do 
Mosquito.

Manutenção das Estradas Municipais 

Dia 14 de março, 
às 14 horas, os envelopes 
das empresas que preten-
dem realizar a edição de 
2018 do Serra Negra Ro-
deio Expo Show de 2018 
devem ser abertos.

Através de Pregão 
Presencial, a Prefeitura de 
Serra Negra deve contra-
tar a empresa. O certame 
está aberto e as empresas 
interessadas podem reti-
rar o edital no Paço Muni-
cipal Palácio das Águas si-
tuado na John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, 

das 13 às 18 horas.
O interessado deve 

trazer sua mídia especí-
fica para cópia do edital 
(cd/dvd, pendrive, etc.) 
ou solicitar pelo e-mail 
l icitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda consul-
tar o edital no site http://
www.serranegra.sp.gov.
br/…/5/imprensa-oficial-
-edicoes . Informações: 
(19) 3892-9600.

A previsão é de que 
o Rodeio seja realizado 
em setembro, de 06 a 09, 
deste ano.

Pregão do 
rodeio abre no 

dia 14 de março

Serra Negra irá 
receber a 1ª Reunião 
Extraordinária da APRE-
CESP - Associação das 
Prefeituras das Cidades 
Estância de São Paulo, 
nos dias 09 e 10 de mar-
ço, no Grand Resort Ser-
ra Negra, localizado na 
Rua Comendador Vicen-
te Amato Sobrinho, 390 
- Macacos, Serra Negra 
– SP, para debater ações 
e atividades a serem re-
alizadas ao longo do ano, 
Dadetur - Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios 
Turísticos 2018 e assina-
turas de convênios.

O encontro preten-
de receber cerca de 70 

Prefeitos das Estâncias 
Turísticas de São Paulo e 
Primeiras-damas, além 
do Secretário Estadual de 
Turismo e outras autorida-
des do Estado.

Segundo o Prefei-
to, “é um prazer poder 
receber esse encontro no 
nosso município, uma vez 
que deixa a nossa cidade 
em destaque não apenas 
na região, mas em todo o 
estado de São Paulo, des-
tacando também a força 
do turismo de todo o Cir-
cuito das Águas Paulista, 
além de podermos deba-
ter a importância dos te-
mas que serão abordados 
nesses dois dias”, disse o 
Chefe do Executivo.

Serra Negra recebe a 1ª 
Reunião Extraordinária 

da APRECESP

Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social lança campanha de 
conscientização “Dê futuro, 
não Esmola”, com o objetivo 
de conscientizar a população 
da importância de não dar 
dinheiro para pessoas em si-
tuação de rua, e sim orientar 
e encaminhar para a ação 
social na tentativa de buscar 
uma solução.

A secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial solicita para que a pessoa 
que encontrar alguém em 
condição de mendicância 
nas ruas do município, entrar 
em contato com o CREAS - 
Centro de Referência Espe-
cializado da Assistência So-
cial – no fone (19) 3892-7970.

Sua Esmola Alimenta 
uma Falsa Esperança! Partici-
pe da campanha!

Campanha de 
conscientização “Dê 
futuro, não Esmola”
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Decreto no 4.723 de 9 de fevereiro de 2018
(Abre um crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.036, 
de 22 de novembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

02.01.20.606.0003.2.003.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica................................R$ 7.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica ................................R$ 8.000,00
04.01.08.243.0006.2.009.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 16.000,00
04.01.12.361.0005.2.006.339030.05
Material de consumo..................................................R$ 70.000,00
04.01.12.361.0005.2.006.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 35.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica ............................R$ 136.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339030.05
Material de consumo................................................R$ 180.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica ..............................R$ 30.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica................................R$ 52.800,00
07.01.04.122.0012.2.014.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física..................................R$ 48.900,00
08.01.18.542.0013.2.015.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física.................................R$ 34.500,00
09.01.04.122.0014.2.016.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física....................................R$ 8.600,00
10.01.04.122.0015.2.017.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 7.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física..................................R$ 16.200,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 30.000,00
11.01.10.302.0016.2.031.339039.05 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica............................R$ 270.000,00
Total...........................................................................R$ 950.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta da anulação parcial das seguintes 
dotações orçamentárias:

02.01.20.606.0003.2.003.339036.01 
Serv. terceiros – Pessoa Física....................................R$ 2.000,00
02.01.20.606.0003.2.003.449052.01
Equipamento e mat. permanente.............................R$ 5.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 1.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física....................................R$ 1.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 5.000,00
04.01.08.243.0006.2.009.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 12.000,00

04.01.08.243.0006.2.009.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 5.000,00
04.01.12.361.0005.2.006.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física....................................R$ 5.000,00
04.01.12.361.0005.2.006.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 5.000,00
04.01.12.361.0005.2.006.449052.05
Equipamento e mat. permanente..........................R$ 250.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.449052.01
Equipamento e mat. permanente.............................R$ 5.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 25.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física..................................R$ 10.000,00
04.01.12.365.0005.2.008.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 5.000,00
04.01.12.366.0005.2.039.339030.01
Material de consumo...................................................R$ 5.000,00
04.01.12.366.0005.2.039.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.................................R$ 5.000,00
06.01.04.122.0026.1.042.339039.07
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..............................R$ 235.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 20.000,00
07.01.06.181.0023.2.038.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 28.900,00
08.01.18.543.0013.1.036.449051.01
Obras e instalações....................................................R$ 34.500,00
09.01.04.122.0014.2.016.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.................................R$ 8.600,00
10.01.04.122.0015.2.017.449052.01
Equipamento e mat. permanente..............................R$ 7.000,00
11.01.10.302.0016.2.031.339030.05
Material de consumo................................................R$ 270.000,00
Total...........................................................................R$ 950.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
9 de fevereiro de 2018

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.731 de 1o de março de 2018
(Dispõe sobre as consignações em folha de paga-

mento dos servidores públicos ativos, aposentados 
e pensionistas da Administração Direta e Autarquia 

do Município de Serra Negra)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de 
suas atribuições legais, 
DECRETA:
Art. 1o Ficam autorizadas as consignações facultativas, que 
são descontos na remuneração do servidor da Administração 
Municipal e Autarquia do Município de Serra Negra, com in-
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terveniência da respectiva Administração a se efetuarem por 
contrato, acordo ou convenção entre Consignante, Consigna-
tário e o Consignado.

Art. 2o Considera-se para fins deste Decreto:

I. Consignatário: pessoa jurídica de direito público ou privado 
destinatária dos créditos resultantes das consignações com-
pulsória ou facultativa, em decorrência de relação jurídica es-
tabelecida por contrato com o consignado;

II. Consignante: órgão ou entidade da administração pública 
municipal direta que procede, por intermédio da Secretaria 
de Governo, descontos relativos às consignações compulsó-
ria e facultativa na ficha financeira do servidor público ativo, 
inativo, aposentado ou pensionista, em favor do consignatá-
rio; e

III. Consignado: servidor público integrante da administração 
pública municipal direta, ativo, inativo, aposentado ou pen-
sionista, cuja folha de pagamento seja processada pela Secre-
taria de Governo e que por contrato tenha estabelecido com 
o consignatário relação jurídica que autorize o desconto da 
consignação. 

Art. 3o As operações de consignações facultativas de que tra-
ta o artigo anterior serão coordenadas pela Secretaria de Go-
verno, através da Divisão de Recursos Humanos, que deverá 
observar o limite legal do desconto.

Art. 4o O Consignatário interessado deverá promover perante 
a Divisão de Recursos Humanos processo próprio para obten-
ção do número do código em folha de pagamento da Consig-
nante, com o respectivo cadastramento.

Parágrafo único. Idêntico procedimento neste artigo será apli-
cado à Autarquia.

Art. 5o Os funcionários devem procurar os bancos habilita-
dos, munidos dos documentos necessários para que seja feita 
análise no sistema bancário operacional e constatar as possi-
bilidades de empréstimo.
Art. 6o Dos termos dos instrumentos que se efetuarão na for-
ma do previsto no artigo 1o deverá constar, dentre outras jul-
gadas de interesse pelo Consignante e Consignatário, cláusu-
las dispondo sobre:

I. O objetivo do convênio;
II. Obrigações do Consignante e Consignatário;
III. Necessidade de prévia e expressa autorização do servidor 
público ativo, aposentado ou pensionista, da Administração 

Direta e Autarquia do Município para efetivação do desconto 
em folha de pagamento dos valores das parcelas a qual será 
encaminhada a Divisão de Recursos Humanos, juntamente 
com a listagem com o nome do interessado na obtenção do 
empréstimo e os valores a serem debitados no mês;
IV. Necessidade de anuência do Consignatário no pedido de 
cancelamento para suspensão do desconto em folha de pa-
gamento feito pelo servidor público ativo, aposentado ou pen-
sionista da Administração Direta e Autarquia do Município;
V. Limitação do desconto a 30% (trinta por cento) do valor 
da remuneração mensal, benefício ou das verbas rescisórias 
somadas o adicional por tempo de serviço;
VI. Responsabilidade da Consignante pelo repasse dos valo-
res consignados, diretamente ao Consignatário que vier con-
ceder o empréstimo, respondendo por juros e atualização 
monetária, incidentes sobre o valor da parcela devida, que for 
repassada fora da data estabelecida;
VII. Obrigação da Consignante de repassar os valores relativos 
às obrigações pecuniárias ainda pendentes, no percentual de 
30%, em caso de rescisão do contrato, acordo ou convenção 
entre o órgão Consignante e Consignatário, ficando de res-
ponsabilidade do Consignado o cumprimento das cláusulas 
contratuais.
VIII. Isenção do Consignante de qualquer responsabilidade 
com relação a eventuais saldos devedores de empréstimos 
concedidos e não quitados integralmente;
IX. Prazo de duração e possíveis prorrogações da consignação 
obedecerá o limite máximo de 96 (noventa e seis) meses; 
X. Forma de rescisão; e
XI. Eleição de foro.
Art. 7o A consignação em folha de pagamento não implica 
em responsabilidade dos órgãos e das entidades da adminis-
tração municipal por dívidas ou compromissos de natureza 
pecuniária, assumidos pelo servidor junto ao consignatário.
Art. 8o As despesas decorrentes da execução do presente De-
creto correrão por conta das dotações próprias constantes do 
orçamento do Consignante. 
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente o Decreto no 3.251 de 26 de janeiro de 2005.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
1o de março de 2018.
Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 032/2018. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA 
AS UNIDADES DE SAÚDE. DATA: 22/03/2018 – 10H00M. PRE-
GÃO PRESENCIAL N. 033/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DI-
VERSOS TIPOS DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO. DATA: 
23/03/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2018. OB-
JETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS 
PARA O PROJETO CASA DIA. DATA: 26/03/2018 – 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 interessa-
do 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, 09 de Março de 2018. Dr SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 007/2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OBRAS DE RECAPE EM 03 RUAS DO MUNICIPIO. DATA: 
28/03/2018 – 10H00M. A visita técnica é FACULTATIVA. Agen-
damento por telefone (19) 3892-9619 (SM. Obras). CADAS-

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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TRO: Para participar, os interessados deverão ser cadastra-
dos nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º 
dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22 §2o 
da Lei 8.666/93). Edital completo deverá ser retirado gratui-
tamente 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 trazer sua mídia específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serrane-
gra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. 
Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 09 de Março de 
2018. Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
020/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE BOBINA TÉRMICA 
PARA RELÓGIO PONTO (REP). Torna se publico e para co-
nhecimento dos interessados que o Pregão acima mencio-
nado foi ADJUDICADO em 05/03/2018 – 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 pratica-
dos pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLO-
GO o pregão em tela ao licitante: ANA VALERIA TONELOTTO 
EPP. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 11.725,00. Serra Negra, 07 
de Março de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Pre-
feito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CONVITE N.: 004/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E 
LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA MU-
NICIPALIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 43 INCISO VI 
DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, BEM 
COMO PARECER JURÍDICO ANEXO AOS AUTOS HOMOLO-
GO A LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE E ADJUDICO O OBJETO DA 
PRESENTE LICITAÇÃO A EMPRESA : A.A.S CONSULTORIA E 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.  VALOR TOTAL DE R$ 
66.000,00. SERRA NEGRA, 09 DE MARÇO DE 2.018. DR. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO. PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 021/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPE-
LARIA PARA O PAÇO MUNICIPAL. Torna se publico e para 
conhecimento dos interessados que o Pregão acima men-
cionado foi ADJUDICADO em 06/03/2018 – GIULIANA MIT-
TESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. 
VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V 
da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos pratica-
dos pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLO-
GO o pregão em tela aos licitantes: ANA VALERIA TONELOT-
TO EPP. ITENS: 01, 04, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 
26, 28, 31, 33, 34, 36 e 37. VALOR TOTAL: R$ 1.789,05. JOÃO 
HENRIQUE RAMALHO. ITENS: 02, 03, 05, 06, 10, 12, 15, 16, 
20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32 e 35. VALOR TOTAL: R$ 2.374,38. 
Serra Negra, 07 de Março de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FER-
RARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
022/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS EM GERAL PARA O PROJETO CASA DIA. Torna se pu-
blico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 07/03/2018 – GIU-
LIANA 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 to-
dos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de 

apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: VARE-
JÃO PIONEIRO SERRA NEGGRA LTDA ME. ITENS: 01, 02, 05, 
07, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. VALOR TO-
TAL: R$ 4.920,80 e MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME. 
ITENS: 03, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 18, 19, 22, 28. VALOR TOTAL: 
3.806,20. Serra Negra, 09 de Março de 2018. Dr. SIDNEY AN-
TONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO FRACASSADA
CARTA CONVITE N. 005/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER.
Tendo em vista o parecer da Comissão Permanente de Lici-
tações, conforme ata da sessão; Julgo o presente certame 
FRACASSADO.  
Serra Negra, 07 de Março de 2018. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 135.872,14.
DATA: 28/02/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 66.323,95.
DATA: 28/02/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MIRANDA COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 16.194,00.
DATA: 28/02/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ALTERNATIVA LICITA LTDA EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 17.398,00.
DATA: 28/02/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – JAF REPRESENTAÇÕES EIRELI ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DI-
VERSOS PARA MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 41.700,00.
DATA: 28/02/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 019/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
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CONTRATADA – CELIA DE FATIMA BUENO DA SILVA DE MO-
RAES.
OBJETO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MAR-
MITEX).
VALOR: R$ 72.900,00.
DATA: 07/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ANA VALERIA TONELOTTO EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2018.
VALOR: R$ 8.843,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – RIVALDO VALERIO NETO EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2018.
VALOR R$ 6.658,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – D.F. ASTOLPHO EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2018.
VALOR: R$ 7.200,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2018.
VALOR: R$ 1.740,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTI-
GOS DE PAPELARIA LTDA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA 
COMPOR O KIT ESCOLAR 2018.
VALOR: R$ 7.306,00.
DATA: 08/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA 
EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓ-
GICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ES-
COLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 8.188,90.
DATA: 05/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – VANDERLEI COLODRAO ME.

OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓ-
GICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ES-
COLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 4.046,00.
DATA: 05/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓ-
GICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ES-
COLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 6.511,62.
DATA: 05/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – VAREJÃO PIONEIRO SERRA NEGRA LTDA 
ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E 
LEGUMINOSOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 17.635,00.
DATA: 06/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E 
LEGUMINOSOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 15.360,00.
DATA: 06/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU EIRELI 
ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E 
LEGUMINOSOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 23.000,00.
DATA: 06/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTICIOS EIRELI EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A 
MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 64.005,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – VIDABRAS – COMERCIAL DO BRASIL LTDA 
ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A 
MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 179.320,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – EMPORIO PEIXE BOM EIRELI EPP.
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OBJETO – FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A 
MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 66.240,00.
DATA: 08/03/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL PARA A 
MERENDA ESCOLAR.
VALOR: R$ 29.700,00.
DATA: 08/03/2018
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MISTURA FORTE CONCRETO USINADO 
LTDA.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20.
VALOR: R$ 13.250,00.
DATA: 07/03/2018
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 085/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SILVIO VIGIDO ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM 
GERAL (HOSPITALARES, MOVEIS E ELETRONICOS).
PRAZO: 11 DIAS.
DATA: 29/01/2018

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 085/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – G D C DA SILVA COSTA EIRELI EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM 
GERAL (HOSPITALARES, MOVEIS E ELETRONICOS).
PRAZO: 50 DIAS.
DATA: 30/01/2018

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 085/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM 
GERAL (HOSPITALARES, MOVEIS E ELETRONICOS).
PRAZO: 10 DIAS.
DATA: 29/01/2018

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 085/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI-
RELI EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM 
GERAL (HOSPITALARES, MOVEIS E ELETRONICOS).
PRAZO: 12 DIAS.
DATA: 29/01/2018

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 071/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA

CONTRATADA – GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MO-
VEIS LTDA ME.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES EM GERAL (HOSPITALARES, MOVEIS E ELE-
TRONICOS) PARA UNIDADES DE SAÚDE.
PRAZO: 45 DIAS.
DATA: 24/12/2017
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONVITE N. 010/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – S.M.N. BERTAO ASSESSORIA E GERENCIA-
MENTO DE OBRAS ME
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL 
NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORIA PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
PRAZO: 12 MESES.
DATA: 26/02/2018
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ROBSON ROGERIO SILVA DOS SANTOS EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPAROS 
EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA E SUBSTI-
TUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DA RUA SANTA CAROLINA – BAIR-
RO DAS PALMEIRAS.
VALOR: R$ 15.000,00.
DATA: 08/02/2018
RATIFICAÇÃO:
DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2018. RATIFICO o ato 
do Senhor Secretario de Serviços Municipais, que dispensou 
a licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso IV da Lei 
de Licitação n° 8.666/93, a favor da empresa ROBSON RO-
GERIO SILVA DOS SANTOS EPP, para Prestação de serviços 
de destinação final dos resíduos sólidos do Município para o 
aterro sanitário da cidade de Socorro. Sidney Antonio Ferra-
resso. Prefeito Municipal. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 54/2018. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 04/2018. CONTRATANTE – PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. 
CONTRATADA – ROBSON ROGERIO SILVA DOS SANTOS EPP. 
OBJETO – Prestação de serviços de destinação final dos resí-
duos sólidos do Município para o aterro sanitário da cidade 
de Socorro. VIGENCIA: 03 meses. VALOR MENSAL: 28.000,00. 
BASE LEGAL: artigo 24, Inciso IV da Lei de Licitação n° 
8.666/93. 09 de Março de 2018. Sidney Antonio Ferraresso. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE RESULTADO PRELIMINAR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que 
após análise pela Comissão de Seleção da documentação e 
Plano de Trabalho apresentados pela única participante do 
certame, ou seja, Associação Amigo Bicho, chegou-se a pon-
tuação final de 7,0. 
Claudia Rieli Ramos
Gabriel Arruda Melo
Vanessa Correia dos Santos

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E PONTUAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO Nº 001/2018
Tendo em vista o recurso apreciado pelo oficineiro cujo ex-
pediente é de n° 598/2018, referido recurso foi julgado PRO-
CEDENTE, desta forma, mantém se o resultado publicado 
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em 23 de Fevereiro de 2018. Para a modalidade reciclagem 
obteve a pontuação final de 35 pontos, ficando DESCLAS-
SIFICADA conforme item 6.5 do edital e para a modalidade 
ARTESANATO obteve a pontuação final de 40 pontos, ficando 
CLASSIFICADA para esta modalidade.
Serra Negra, 22 de Fevereiro de 2018.
Comissão de análise dos documentos comprobatórios, sele-
ção e classificação dos proponentes.
Daniele Brandini Pachioni Siloto – Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
Lilian Regina da Silva Vieira Franco Paoliello – Secretaria de 
Governo
Tereza Cristina Cesar Fernandes – Secretaria de Saúde 
Fátima Gambeta Frizera – Secretaria de Educação 
Francisco de Assis Bertan Junior – Secretaria de Educação/
Diretoria de Cultura 

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLI-
CO
Interessados: Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e APAE de Amparo
Objeto: Dispensa de Processo de Chamamento Público para 
estruturação de Termo de Colaboração em serviços de edu-
cação especializada para o ano de 2018.
Em atendimento às disposições do Art. 32, Parágrafo 1º da 
Lei Federal nº 13019/2014, Lei Federal 13.204/2015, Lei Fe-
deral 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência) e em con-
formidade com a Constituição Brasileira de 1988, que defi-
nem os relacionamentos dos entes públicos com o terceiro 
setor e a definição dos serviços especiais de inclusão e ação 
continuada para pessoas com deficiências, a Secretaria de 
Educação e Cultura do Município de Serra Negra SP, dá pu-
blicidade à dispensa de processo de chamamento público e 
a intenção da contratação dos serviços da APAE de Amparo 
perante os seguintes considerandos:
Que a APAE de AMPARO já vem prestando serviços de edu-
cação especial satisfatórios para pessoas com deficiência 
cognitiva no atendimento aos munícipes de Serra Negra há 
anos criando laços afetivos, emocionais e pedagógicos com 
os mesmos e um rompimento (SMJ) ocasionariam significa-
tivas perdas cognitivas e/ou a sua regressão; 
Que a situação social, econômica e física das pessoas com 
várias deficiências necessitam de atendimento diferencia-
do, contínuo, inclusivo, de reabilitação motora, emocional e 
cognitiva individualizada e específica;
Que o Município de Serra Negra não possui tais serviços, pú-
blico ou privado, específicos referenciados e supracitados às 
idades e nível cognitivo dos atendidos; e
Que a contratação, referenciada no Termo de Colaboração, 
representa uma economicidade à Prefeitura Municipal de 
Serra Negra.
Afirmamos a importância da manutenção da parceria com a 
APAE Amparo para a continuidade dos atendimentos à estes 
usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas no 
Plano de Trabalho, manutenção e prosseguimento dos resul-
tados obtidos com os atendimentos.
Salientamos, ainda, que o objeto do Plano de Trabalho con-
siste na execução de serviços educacionais regulamentados 
e referenciados, ou seja, aqueles cujo objetivo seja a habilita-
ção e reabilitação da pessoa com deficiência e da promoção 
à sua educação inclusiva à vida comunitária e ao trabalho.
Concluímos que a comunidade local, bem como as institui-
ções correlatas e regionais tem até cinco dias uteis, após a 
publicação desta, para as referidas contestações e impugna-

ção deste documento e ato por meio de documento proto-
colado em nossa sede da Prefeitura Municipal e endereçada 
a Secretária da Educação e Cultura deste município. 
Serra Negra, 09 de Março de 2018.
MARIA RITA PINTON TOMALERI
Secretária da Educação e Cultura do Município de Serra Ne-
gra SP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 41
PROCESSO 027/2018 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 016/2018 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÕES 
DE GÁS
Aos 06 dias do mês de MARÇO 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, inscri-
ta no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 016/2018, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do forne-
cedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivan-
do o compromisso de fornecimento dos itens abaixo descri-
tos, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CARVALHO E CORREA COMERCIO E TRANSPOR-
TE DE GAS LTDA 
CNPJ nº: 21.000.284/0001-96
Endereço: RUA ANTONIO LORIVAL SPADOTO (RESIDENCIAL 
ALTOS DO TAQU), 35, POMPEIA, PIRACICABA – SP, 13.422-
584
Telefone: (19) 3421-7672
Representada por: DIRLEI COSTA DE CARVALHO, 41.206.576-
9

Item
Quant. 

Estimada Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 609 CILINDRO DE GAS P45 LIQUIGAS 231,45 140.953,05

02 203 CILINDRO DE GAS P45 LIQUIGAS 231,45 46.984,35

03 96 CILINDRO DE GAS P13 LIQUIGAS 65,58 6.295,68

TOTAL 194.233,08

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas 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 
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licitação.
3. DO CONTROLE DOS PRE-
ÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a 
prática de todos os atos ne-
cessários ao controle e ad-
ministração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá valida-
de de 12 (doze) meses con-
tada a partir da data de sua 
publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte inte-
grante deste ajuste, como se 
nele estivessem transcritos, 
o Edital do Pregão Presencial 
n. 016/2018, bem como to-
dos seus Anexos e a propos-
ta da DETENTORA.
2. A existência de preços 
registrados não obriga PRE-
FEITURA a firmar as contra-
tações que deles poderão 
advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado des-
ta Ata de Registro de Preços 
é de R$ 194.233,08. 
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetua-
do pela CONTRATANTE em 
28 (vinte e oito) dias após a 
liberação da Nota Fiscal Ele-
trônica (NFe) pelo Secretario 
da pasta.

8.  DO FUNDAMENTO LE-
GAL: 

1. O presente instrumento 
rege-se pelas normas gerais 
previstas 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 Decreto 
Municipal 4.093 de 28 de Fe-
vereiro de 2013 e ainda pe-
las legislações específicas, 
cujos efeitos atinjam este 
instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir ques-
tões relativas ao presente 
compromisso de forneci-
mento será o Foro da Comar-
ca de Serra Negra, com pre-
juízo a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos 
e contratados, assinam o 
presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e for-
ma, para todos os fins previs-
tos em direito, na presença 
das duas testemunhas abai-
xo identificadas, que a tudo 
assistiram e que também o 
subscrevem.Serra Negra, 06 
de MARÇO de 2018.DR. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL P/ 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) 
CARVALHO E CORREA CO-
MERCIO E TRANSPORTE DE 
GAS LTDA DIRLEI COSTA DE 
CARVALHO

CONVOÇAÇÃO
O SERPREV – Serviço de Previdência Social dos Funcio-

nários Municipais de Serra Negra convoca DANILO RODRIGUES 
SANTANA, RG n.º 415404198, aprovado no Concurso Público de 
Edital n.º 001/2017, para o cargo de Procurador Jurídico, para 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis comparecer no Serprev, situ-
ado a Praça Lourenço Franco de Oliveira, 119, centro em Serra 
Negra, para a 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, 09 de março de 2018.
Claudia Tomé
Diretora Geral do Serprev

CONVOÇAÇÃO

O SERPREV – Serviço de Previdência Social dos Fun-
cionários Municipais de Serra Negra convoca GUILHERME 
GONÇALVES APARECIDO, RG n.º 430700428, aprovado no 
Concurso Público de Edital n.º 001/2017, para o cargo de 
Oficial Administrativo, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
comparecer no Serprev, situado a Praça Lourenço Franco de 
Oliveira, 119, centro em Serra Negra, para a 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, 09 de março de 2018.
Claudia Tomé
Diretora Geral do Serprev

CONVOÇAÇÃO
O SERPREV – Serviço de Previdência Social dos Fun-

cionários Municipais de Serra Negra convoca NIVALDO DE AS-
SUMPÇÃO, RG n.º 603646918, aprovado no Concurso Público de 
Edital n.º 001/2017, para o cargo de Médico para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer no Serprev, situado a Praça Lou-
renço Franco de Oliveira, 119, centro em Serra Negra, para a 
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, 09 de março de 2018.
Claudia Tomé
Diretora Geral do Serprev

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SERRA NEGRA

Rua Coronel Estevão Franco de Godoy, nº 45 – Centro 
CEP: 13930-000
Telefone: 19 3842.2005 -  Ramal 22    E-mail: visa@serra-
negra.sp.gov.br
De 09/03/2018
Indeferimento da defesa apresentada ao Laudo de Aná-
lise 431.1P.0/2017
Proc./Protocolo: 128/2017
Razão Social: Alécio Gotti Ltda
CNPJ: 551.904.027/0001-40
Endereço: Avenida Castro Alves, 34 – Boa Vista – Itapira 
– São Paulo – Brasil
Cep: 13970 000

1 
 

SERPREV SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE 
 SERRA NEGRA  

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2017 
 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
 O PRESIDENTE DO SERPREV SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

MUNICIPAIS DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais, com fulcro nos itens EDITAL do 

CONCURSO PÚBLICO nº 01/2017 para contratação de profissionais para os cargos de: MÉDICO, OFICIAL 

ADMINISTRATIVO E PROCURADOR JURÍDICO, FAZ SABER que, após cumprimento de todas as etapas 

previstas, prazos recursais e a conclusão dos trabalhos, resolve: 

     HOMOLOGAR o resultado final do referido CONCURSO PÚBLICO para 
os cargos acima, conforme as publicações efetuadas no Diário Oficial do Município de Serra Negra, nos 
murais do SERPREV e nos sites www.serprev.com.br e www.suporterh.net 
 

SERRA NEGRA – SP, 09 de Março de 2018. 
 

Carlos Domingos Canhassi 
Presidente do SERPREV SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE 

SERRA NEGRA 
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA QUARTA SES-

SÃO ORDINÁRIA, DA SEGUN-
DA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATU-
RA.

 
Aos vinte e seis dias do 

mês de fevereiro, do ano de 
dois mil e dezoito, com início 
às 19h32min, a Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromine-
ral 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 04ª Sessão 
Ordinária, da 02ª Sessão Le-
gislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido Or-
landi, 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 
Edson B. O. Marquezini. 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 foi lida, 
discutida, votada e aprovada, 
por unanimidade (09 votos), 
a ata da 03ª sessão ordinária, 
da 02ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
19 de fevereiro de 2018. EX-
PEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 076/2018, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 832/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, subscrito 
pelo vereador Ricardo Favero 
Fioravanti. EXPEDIENTE DE 
DIVERSOS: - DESPACHO DO 
SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SERRA NE-
GRA. Processo nº 013/2018. 

Referente: RECURSO proto-
colizado em 22 de fevereiro 
de 2018, pela Procuradoria 
Jurídica do Município de Ser-
ra Negra/SP. Vistos. Na quali-
dade de Presidente da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
com fundamento no artigo 
31, inciso XI, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Serra Negra, RECEBO o re-
curso de fls. 21/29, protocoli-
zado no dia 22 de fevereiro de 
2018 pelo Procurador Munici-
pal, apresentando novos 
questionamentos sobre a le-
galidade da instauração da 
Comissão Especial de Inqué-
rito nº 01/2018 – CMSN, criada 
através do Requerimento nº 
18/2018. Nos termos do artigo 
44, I, “b”, do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de 
Serra Negra, encaminho o 
presente, à douta Comissão 
de Justiça e Redação para a 
emissão de parecer sobre o 
recurso interposto. Diante da 
apresentação do recurso, 
SUSPENDO o início dos traba-
lhos da Comissão Especial de 
Inquérito nº 01/2018 – CMSN, 
bem como a escolha do novo 
Vereador para integrar a refe-
rida Comissão, em substitui-
ção ao Vereador licenciado 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
até análise e julgamento do 
novo recurso apresentado. 
Dê-se ciência desta decisão 
aos Vereadores integrantes 
da Comissão Especial de In-
quérito - CEI nº 01/2018 – 
CMSN – na pessoa de seu Pre-
sidente, como também aos 
demais Vereadores da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
ao Procurador do Município e 
ao Prefeito Municipal. Trasla-
dem-se cópias deste pedido 
para os autos do processo 
004/2018. Publique-se. Regis-
tre-se. Comunique-se. Cum-
pra-se. Serra Negra, 23 de fe-
vereiro de 2018. Vereador 
FELIPE AMADEU PINTO DA 
FONSECA - Presidente da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra/SP. - E-mail da Provedoria 
da Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, encaminhando a pres-
tação de contas referentes 

aos valores recebidos através 
da subvenção municipal con-
cedida pela Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, através 
do qual todos os pagamentos 
estão sendo realizados com 
base no disposto da cláusula 
segunda, em todos os seus 
incisos. - Convite do Exmo. Sr. 
Prefeito de Serra Negra, Dr. 
Sidney Antonio Ferraresso, da 
Secretária Municipal de Saú-
de, Ana Bárbara Regiani de 
Oliveira e da Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde 
de Serra Negra, Leandra Rea-
le Crepaldi, para a Audiência 
de Prestação de Contas das 
aplicações do Fundo Munici-
pal de Saúde e Gestão em 
Saúde Municipal, referente 
ao 3º quadrimestre de 2017, a 
ser realizada no dia 22 de 
março de 2018, quinta-feira, a 
partir das 19 horas, na Câma-
ra Municipal de Serra Negra. 
- Ofício nº 018/2018 do SER-
PREV – Serviço de Previdên-
cia Social dos Funcionários 
Municipais de Serra Negra, 
encaminhando cópia do Es-
tudo Atuarial para o exercício 
de 2018. Esclarece que con-
forme orientação constante à 
fl. 24 do referido Estudo Atua-
rial, convém seja providen-
ciado ajuste no Plano de cus-
teio, mediante a elaboração 
de projeto de lei que estabe-
leça alíquotas de contribui-
ção apropriada para o SER-
PREV, conforme fl. 16, item 
12.1.1.2-A. Salienta também, 
que o prazo para a adequa-
ção se finda em 31 de março 
de 2018, sendo que deverá 
ser informado ao Ministério 
da Previdência Social, por 
meio do DIPR (Demonstrati-
vo de repasses bimestrais). 
Por fim, o Estudo Atuarial in-
forma à fl. 20, que o RPPS se 
encontra em extinção, em 
função da redução de segura-
dos ativos, sem perspectivas 
de entrada de novos funcio-
nários. - EDITAL DE AUDIÊN-
CIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SERRA NEGRA/SP. A COMIS-
SÃO PERMANENTE DE FI-
NANÇAS E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE SERRA NEGRA – 
ESTADO DE SÃO PAULO, nos 
termos do artigo 9º, § 4º, da 
Lei Complementar nº 
101/2000, faz saber que reali-
zará audiência pública no dia 
28 de fevereiro de 2018, quar-
ta-feira, à partir das  14h30min, 
na sede do Poder Legislativo, 
instalada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas” – mezanino – sa-
las 06 e 07, quando será ava-
liado o cumprimento das me-
tas fiscais estabelecidas pelo 
Poder Executivo Municipal, 
referente ao 3º quadrimestre 
do exercício de 2017. Serra 
Negra, 09 de fevereiro de 
2018. Vereador WAGNER DA 
SILVA DEL BUONO - Presiden-
te da Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP. - Cor-
respondências recebidas no 
período de 20 a 25 de feverei-
ro de 2018. PROJETOS DE 
LEIS DE AUTORIA DOS VERE-
ADORES: - Projeto de Lei 
Complementar nº 01/2018, de 
autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que altera dispositivos 
da Lei Complementar Muni-
cipal nº 161/2017. Todos os 
documentos ficaram à dispo-
sição dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, 
foi proferida à leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 
131/2018, 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 re-
alizada operação tapa bura-
cos em todas as ruas do 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 132/2018, 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 Lote-
amento Parque Fonte São 
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Luiz, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 133/2018, 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 cortado o mato nas calça-
das em ambos os lados das 
ruas do Loteamento Parque 
Fonte São Luiz, Serra Negra/
SP. Indicação nº 134/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, 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 Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
135/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, 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 pavimentação 
asfáltica das ruas que atual-
mente são de terra ou calça-
mento do  Loteamento Par-
que Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
136/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado a Renascer - 
RCE, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem trocadas todas as 
lâmpadas queimadas e/ou 
faltantes nas ruas do Lotea-
mento Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
137/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado a Telefônica/
VIVO, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem verificados os ca-
bos telefônicos instalados em 
todas as ruas do Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP, vez que há cabos 
soltos e mal instalados, reali-
zando os reparos necessá-
rios. Indicação nº 138/2018, 

de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem pintadas as 
guias e sarjetas de ambos os 
lados, de todas as ruas do Lo-
teamento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 139/2018, 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 
serem pintadas as guias e sar-
jetas de ambos os lados, de 
todas as ruas do Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
140/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
afixadas as placas de trânsito 
necessárias, inclusive infor-
mando a velocidade máxima 
para o tráfego de veículos au-
tomotores, em todas as ruas 
do Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 141/2018, 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 
serem afixadas as placas de 
denominação das vias públi-
cas em todas as ruas do Lote-
amento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 142/2018, 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 
serem disponibilizados mais 
horários de ônibus circular 
(transporte público munici-
pal) aos moradores do Lotea-
mento Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
143/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 

determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
construídos ou reformados 
os pontos de ônibus necessá-
rios do Loteamento Parque 
Fonte São Luiz, Serra Negra/
SP. Indicação nº 144/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem desobstruídos 
e desentupidos todos os buei-
ros existentes no Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
145/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
implantar um projeto arborís-
tico para embelezar as ruas 
do Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP.Indi-
cação nº 146/2018, 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 realizada operação tapa 
buracos em todas as ruas do 
Bairro dos Francos, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 147/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser feita a limpeza e a 
varrição de todas as ruas do 
Bairro dos Francos, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 148/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser cortado o mato 
nas calçadas em ambos os 
lados das ruas do Bairro dos 
Francos, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 149/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de incluir na lista de 
prioridades e de obras públi-

cas a serem executadas do 
município de Serra Negra, a 
pavimentação asfáltica das 
ruas que atualmente são de 
terra ou calçamento do  Bair-
ro dos Francos, Serra Negra/
SP. Indicação nº 150/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, 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 Bairro 
dos Francos, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 151/2018, 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 nas 
ruas do Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
152/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado a Telefônica/
VIVO, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem verificados os ca-
bos telefônicos instalados em 
todas as ruas do Bairro dos 
Francos, Serra Negra/SP, vez 
que há cabos soltos e mal ins-
talados, realizando os reparos 
necessários. Indicação nº 
153/2018, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
pintadas as guias e sarjetas 
de ambos os lados, de todas 
as ruas do Bairro dos Fran-
cos, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 154/2018, 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 
serem pintadas ou repintadas 
as faixas para travessia de pe-
destres necessárias em todas 
as ruas do Bairro dos Fran-
cos, Serra Negra/SP. Indica-
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ção nº 155/2018, 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 
serem afixadas as placas de 
trânsito necessárias, inclusive 
informando a velocidade má-
xima para o tráfego de veícu-
los automotores, em todas as 
ruas do Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
156/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
instaladas as placas de deno-
minação das vias públicas 
em todas as ruas do Bairro 
dos Francos. Indicação nº 
157/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
disponibilizados mais horá-
rios de ônibus circular (trans-
porte público municipal) aos 
moradores do Bairro dos 
Francos, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 158/2018, 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 
serem construídos ou refor-
mados os pontos de ônibus 
necessários do Bairro dos 
Francos, Serra Negra/SP.  Indi-
cação nº 159/2018, 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 
serem desobstruídos e de-
sentupidos todos os bueiros 
existentes no Bairro dos Fran-
cos, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 160/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de implantar um proje-
to arborístico para embelezar 
as ruas do Bairro dos Fran-

cos, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 161/2018, de autoria 
do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica na forma re-
gimental, seja oficiado à 
Companhia Paulista de Força 
e Luz - C.P.F.L., para que con-
clua a instalação da ilumina-
ção pública em toda a exten-
são da Estrada Municipal 
Sebastião de Godoy Bueno, 
Bairro dos Macacos, Serra 
Negra/SP, vez que a referida 
Estrada é muito utilizada pe-
los moradores dos Lotea-
mentos Nova Serra Negra, 
Residencial das Posses e 
Monte Samkhya, merecendo 
toda a sua extensão ter ilumi-
nação pública, visando a me-
lhorar a sensação de segu-
rança. Indicação nº 162/2018, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que autorize e determi-
ne à Companhia Paulista de 
Força e Luz para ser o mais 
rápido possível concluída a 
instalação da iluminação pú-
blica em toda a extensão da 
Estrada Municipal Sebastião 
de Godoy Bueno, Bairro dos 
Macacos, Serra Negra/SP, vez 
que a referida Estrada é mui-
to utilizada pelos moradores 
dos Loteamentos Nova Serra 
Negra, Residencial das Pos-
ses e Monte Samkhya, mere-
cendo toda a sua extensão 
ter iluminação pública, visan-
do a melhorar a sensação de 
segurança. Indicação nº 
163/2018, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado a 
Renascer - RCE, para que pro-
videncie a troca da lâmpada 
que não está permanecendo 
à noite, na Rua dos Estudan-
tes, em frente ao Edifício An-
gelina Saragiotto, número 
119, Centro, Serra Negra/SP, 
vez que o referido trecho está 
permanecendo escuro, con-
siderando que próximo ao 
local está a entrada e saída 
de importante Escola Estadu-
al. Indicação n° 164/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado a Renascer - RCE, 
para que faça os reparos ne-
cessários na lâmpada que 
está permanecendo acesa o 

dia todo, na Rua Benjamin 
Lopes Filho, Loteamento Par-
que Residencial das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
165/2018, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado à 
Companhia Paulista de Força 
e Luz - C.P.F.L., para que se-
jam colocados/instalados os 
3 (três) postes faltantes na 
Rua Benjamin Lopes Filho, 
Loteamento Parque Residen-
cial das Posses, Serra Negra/
SP, vez que o referido trecho 
está muito escuro, gerando a 
sensação de insegurança na 
população. Indicação nº 
166/2018, de autoria do vere-
ador 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 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão da 
Estrada Municipal Romão 
Francisco Massaro - Bairro 
das Tabaranas de Baixo, Ser-
ra Negra/SP, vez que a referi-
da Estrada está com inúme-
ros buracos e desníveis, 
havendo trechos que estão 
intransitáveis para os veícu-
los. Indicação nº 167/2018, 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 ser cortado o mato 
que está muito alto em toda a 
extensão da Estrada Munici-
pal Romão Francisco Massa-
ro, Bairro das Tabaranas de 
Baixo, Serra Negra/SP, vez 
que o mato está invadindo o 
leito carroçável da referida 
Estrada e atrapalhando a vi-
são dos motoristas, podendo 
gerar acidentes. Indicação nº 
168/2018, de autoria do vere-
ador 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 passada a máquina moto-
niveladora em toda a exten-
são da Rua 08, do Loteamen-
to Chave Preta, Serra Negra/
SP, vez que a referida rua está 
intransitável. Indicação nº 
169/2018, de autoria do vere-

ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com a maior urgência possí-
vel, determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
passada a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Hilda 
Beraldi de Almeida, Bairro 
dos Mosquitos/Bairro Belo 
Horizonte, Serra Negra/SP, 
vez que o leito carroçável da-
quela Estrada Municipal está 
crítico e praticamente intran-
sitável, de modo que os veí-
culos tipo ambulância, vans e 
ônibus escolares estão tendo 
grandes dificuldades de tran-
sitarem naquela via pública. 
Indicação nº 170/2018, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem trocados ou re-
alizada toda a manutenção 
necessária nos bancos que 
estão quebrados no Ponto de 
Aluguel de cavalos, situado 
no final da Avenida Juca Pre-
to, considerando que o local 
é um ponto turístico muito 
procurado, não podendo per-
manecer com os bancos que-
brados. Indicação nº 
171/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de que seja 
cortado o mato em ambos os 
lados da Rua Vereador José 
Salvador Padula, Loteamento 
Jardim Parque das Palmeiras, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, que circunda o “Lago 
Seco”, vez que o mato está 
invadindo a referida rua, atra-
palhando a passagem dos ve-
ículos. Indicação nº 172/2018, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser tapado o enor-
me buraco (que já se tornou 
uma cratera) na Rua Ver. Dir-
ceu Thomazelli Guidetti,  al-
tura do número 55, Lotea-
mento Alto das Palmeiras, 
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Serra Negra/SP, vez que o re-
ferido buraco vem causando 
danos nos veículos e pode 
ocasionar acidentes. Indica-
ção nº 173/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem realizadas as obras na 
Rua Reinaldo Polidoro, no tre-
cho atrás da EMEB Rosalba 
Perondini Salomão, vez que a 
erosão está fazendo com que 
se solte a massa asfáltica e se 
nenhuma medida eficaz e ur-
gente for tomada, em pouco 
tempo, o asfalto naquele tre-
cho ficará prejudicado e 
cheio de buracos. Indicação 
nº 174/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser tapado o enorme buraco 
(que já se tornou uma crate-
ra) na Rua Roberto Gambet-
ta, altura do número 150, Lo-
teamento Colina dos Ipês, 
Serra Negra/SP, vez que o re-
ferido buraco vem causando 
danos nos veículos e pode 
ocasionar acidentes. Indica-
ção nº 175/2018, 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 
ser cortado o mato e realiza-
da limpeza geral no Parque 
Represa Doutor Jovino Silvei-
ra - “Barragem”, vez que 
aquele importante ponto tu-
rístico de Serra Negra está ne-
cessitando urgentemente de 
manutenção e cuidados da 
administração pública muni-
cipal. Indicação nº 176/2018, 
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 cortado o 
mato dentro do lago, que está 
tomando a Represa do Par-
que Doutor Jovino Silveira - 
“Barragem”, Serra Negra/SP, 
necessitando sejam adotadas 

as medidas cabíveis, no senti-
do de ser evitado que aquela 
bonita Represa se torne um 
brejo. Indicação nº 177/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado à CETESB, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
cortado o mato dentro do 
lago, que está tomando a Re-
presa do Parque Doutor Jovi-
no Silveira - “Barragem”, Ser-
ra Negra/SP, necessitando 
sejam adotadas as medidas 
cabíveis, no sentido de ser 
evitado que aquela bonita 
Represa se torne um brejo. 
Indicação nº 178/2018, 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 determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser construído um 
ponto de ônibus, dentro dos 
padrões atuais e com todas 
as melhorias necessárias, 
para atender aos moradores 
do Loteamento Jardim Serra 
Negra, vez que as pessoas, 
principalmente as crianças, 
estão permanecendo sob sol 
e chuva aguardando o trans-
porte. Indicação nº 179/2018, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem aumenta-
das as alturas da lombadas 
existentes na Avenida João 
Gerosa, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, uma em fren-
te a EMEB Albino Brunhara e 
a outra nas proximidades do 
número 1100, vez que os mo-
toristas não estão diminuindo 
a velocidade dos veículos 
quando trafegam no local, 
desrespeitando o limite de 
velocidade, havendo o sério 
risco de ocorrerem graves 
acidentes e atropelamentos, 
tal como o ocorrido no último 
final de semana. Indicação nº 
180/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 

construído um ponto de ôni-
bus no Bairro das Três Barras, 
Serra Negra/SP, no sentido 
Bairro para Serra Negra, em 
local próximo à frente da 
Igreja de São Roque, vez que 
os munícipes, inclusive crian-
ças estão permanecendo sob 
sol e chuva aguardando o 
transporte. Indicação nº 
181/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
passada a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Rua Leonel Favero, Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP, vez que a re-
ferida Rua está intransitável. 
Indicação nº 182/2018, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser passada a máqui-
na motoniveladora em toda a 
extensão da Rua Norberto 
Quaglio, Loteamento Belve-
dere do Lago, Serra Negra/SP, 
vez que a referida Rua está 
intransitável. Indicação nº 
183/2018, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
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 em toda a ex-
tensão e em ambos os lados 
da Rua Norberto Quaglio, Lo-
teamento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP, vez que o 
mato está muito alto e inva-
dindo a referida Rua. Indica-
ção nº 184/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser cortado o mato em toda a 
extensão e em ambos os la-
dos da Rua Leonel Favero, 
Loteamento Belvedere do 
Lago, Serra Negra/SP, vez que 
o mato está muito alto e inva-
dindo a referida Rua. Indica-
ção nº 185/2018, de autoria 
do vereador José Aparecido 

Orlandi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, juntamente com o 
Departamento Municipal de 
Trânsito, adotem as medidas 
necessárias e pertinentes, no 
sentido da rotatória e as de-
marcações de solo existentes 
no cruzamento das Ruas An-
tonio Jorge José e Rotary In-
ternacional, Centro, Serra Ne-
gra/SP, sejam totalmente 
demarcadas com a fixação 
de tartarugas ou tachões, vez 
que da forma como se en-
contra atualmente, ou seja, 
somente com a simples pin-
tura de solo, os motoristas 
não estão respeitando as res-
pectivas mãos de direção, au-
mentando consideravelmen-
te o risco de ocorrerem 
acidentes naquele local que, 
inclusive é muito movimenta-
do por se tratar de uma Rota 
Alternativa de entrada/saída 
do nosso Município, mere-
cendo a administração públi-
ca, através dos setores com-
petentes, proporcionar as 
melhorias e providências ne-
cessárias para aumentar a se-
gurança, com a intenção pri-
mordial de serem evitados 
acidentes no local. Indicação 
nº 186/2018, de autoria do ve-
reador José Aparecido Orlan-
di, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com a maior urgên-
cia possível, determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser feita toda a manuten-
ção e reparos necessários em 
todos os brinquedos infantis 
colocados à disposição para 
as crianças brincarem no Par-
que Terra da Magia, Praça 
Sesquicentenário, Serra Ne-
gra/SP, vez que muitos brin-
quedos estão quebrados, fal-
tando pedaços, com 
parafusos expostos, com infil-
tração de água, etc., que po-
dem se transformar em obje-
tos cortantes, colocando em 
risco as centenas de crianças 
que brincam naquele parque 
diariamente, pois podem se 
machucar gravemente na-
queles brinquedos. Após, foi 
proferida a leitura da Moção 
nº 02/2018. Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente determi-
nou o encaminhamento das 
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indicações aos setores com-
petentes para, dentro do pos-
sível, serem adotadas as me-
didas cabíveis e, a Moção nº 
02/2018 foi incluída na ordem 
do dia da presente sessão or-
dinária, para discussão e vo-
tação. PEQUENO EXPEDIEN-
TE: usou da palavra o 
vereador Leonel Franco Ata-
názio. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
141/2018, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, 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 “Rua 08” do Loteamento 
Chave Preta, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 142/2018, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 
informe a esta Casa de Leis 
por qual (is) motivo (s) a Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra, até o presente momento, 
não deu o seu aceite com re-
lação à finalização das obras 
de infraestrutura do Lotea-
mento Jardim das Palmeiras 
II, situado no Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP, vez que 
conforme informações do 
responsável pelo referido Lo-
teamento o pedido, todas as 
obras de infraestrutura e de-
mais procedimentos neces-
sários já foram devidamente 
finalizados pelo loteador, es-
tando somente no aguardo 
do aceite por parte da Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
para ser liberado o Lotea-
mento para o início das obras 
de construção dos imóveis. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-

mento nº 143/2018, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz para que, no prazo regi-
mental de 15 (quinze) dias, 
informe a esta Casa de Leis 
por qual (is) motivo (s), até a 
presente data, não foi realiza-
da a ligação da rede de ilumi-
nação pública no Loteamen-
to Jardim das Palmeiras II, 
situado no Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, vez que, con-
forme informações do res-
ponsável pelo referido Lotea-
mento, o pedido e todos os 
procedimentos necessários 
já foram realizados pelo lote-
ador, estando no aguardo da 
Companhia Paulista de Força 
e Luz realizar a ligação neces-
sária para o funcionamento 
da rede de iluminação públi-
ca naquele Loteamento. RE-
QUEIRO mais, seja informa-
do qual é a data prevista para 
ser ligada, pela Companhia 
Paulista de Força e Luz, a 
rede de iluminação pública 
no Loteamento Jardim das 
Palmeiras II? Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 144/2018, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que soli-
cita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, se há 
possibilidade legal, financeira 
e técnica para serem instala-
das câmeras de monitora-
mento dentro das creches 
(EMEBs) do Município de Ser-
ra Negra? Por quê? Em haven-
do possibilidades, informar 
se a instalação destes impor-
tantes equipamentos está na 
lista de prioridades da atual 
administração pública muni-
cipal e, se o caso, qual a data 
prevista para a instalação 
deste sistema de monitora-
mento e em quais creches? 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 146/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 

Atanázio, 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, em que data serão 
realizadas as obras de refor-
ma no Posto de Saúde do Lo-
teamento Refúgio da Serra, 
Serra Negra/SP, vez que no 
referido prédio está havendo 
vários pontos com grande in-
filtração de água e goteiras, 
fazendo com que os servido-
res e pacientes escorreguem 
com o chão todo molhado, o 
que também vem ocasionan-
do o surgimento de mofo pe-
las paredes e lajes, o que é 
inadmissível em um Posto de 
Saúde, diante das doenças e 
alergias que podem ser trans-
mitidas aos pacientes. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
147/2018, 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, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis cópia integral do proces-
so licitatório e do Edital da Li-
citação para a contratação de 
empresa para a realização da 
Festa de Peão de Serra Ne-
gra/2018 - Rodeio, cuja festa 
está prevista para ocorrer no 
mês de setembro/2018, con-
forme informações prestadas 
pela própria administração 
pública municipal. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
148/2018, de autoria dos vere-
adores Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes ao processo adminis-
trativo nº 032/2018 - “Dispen-
sa de Licitação” nº 03/2018 
para a locação de imóvel lo-

calizado na Avenida Coronel 
Estevão Franco de Godoy, nú-
mero 251, 3º subsolo do Con-
domínio Edifício Ana Paula, 
destinado à armazenagem e 
guarda de documentos relati-
vos à Prefeitura Municipal de 
Serra Negra (arquivo morto) 
1) Qual a metragem total do 
referido imóvel alugado pela 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra? 2) Qual o valor de 
mercado apurado pela Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra, referente aos valores mé-
dios mensais pagos a título de 
aluguel de imóveis seme-
lhantes? 3) Encaminhar cópia 
completa da cotação de pre-
ços de aluguéis, realizada 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra, antes de alugar o 
referido imóvel. 4) Quais fo-
ram as justificativas apresen-
tadas para a Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra alugar 
especificamente o referido 
imóvel? 5) Encaminhar cópia 
integral do processo adminis-
trativo nº 032/2018 - “Dispen-
sa de Licitação” nº 03/2018, 
da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 149/2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita  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, consi-
derando que as aulas nas Es-
colas Municipais iniciaram 
em 06 de fevereiro de 2018, 
ou seja, há cerca de 1 (um) 
mês, informe a esta Casa de 
Leis se é verídica a informa-
ção de que até a presente 
data não foram distribuídas 
as apostilas escolares aos alu-
nos da rede municipal de en-
sino e, se verídica essa infor-
mação, esclarecer por 
qual(is) motivo(s) ocorreu 
este atraso e qual a data pre-
vista para serem distribuídas 
todas as apostilas aos alunos 
da rede pública municipal. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 155/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita, na 
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forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se a Estrada si-
tuada no Bairro da Serra, Ser-
ra Negra/SP, segunda entrada 
à esquerda, à partir da Rota-
tória “Leopoldino Batista de 
Vasconcelos”, que dá acesso 
ao Sítio São Benedito, é uma 
Estrada Municipal, ou seja, 
trata-se de Via pública, e se a 
mesma possui denominação 
oficial. Requeiro mais, caso 
se trate de uma Estrada Muni-
cipal (Via Pública), informar 
quais são as coordenadas ge-
ográficas UTM de início e tér-
mino da referida Estrada. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). REQUERIMEN-
TOS DE CONGRATULAÇÕES 
E APLAUSOS. Requerimento 
nº 145/2018, de autoria dos 
vereadores Edson B. O. Mar-
quezini e Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos pelos 31 
anos de casados do casal 
ADRIANA CUNHA TORTELLI 
BITENCOURT e NILTON CE-
SAR LEMES BITENCOURT, co-
memorados em fevereiro de 
2018, de modo que esta data 
merece ser muito comemo-
rada pois é um casal exemplo 
de amor e companheirismo 
para toda nossa sociedade. 
Que Deus continue abenço-
ando o casal! Da decisão des-
ta Casa, requeremos mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
150/2018, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com as dedicadas e compe-
tentes Empresárias MAGDA 
SPINHARDI PERONDINI, RE-
BECCA SPINHARDI PADULA, 
ANETTE SPINHARDI, que ao 
longo de vários anos realiza-
ram excelente trabalho no 
segmento de calçados e 
moda, comercializando pro-
dutos sofisticados e de quali-
dade, sempre acompanhan-

do as últimas tendências da 
moda, atendendo e agradan-
do seus inúmeros clientes, o 
que as tornam exemplos de 
empreendedorismo, mere-
cendo a Câmara Municipal 
de Serra Negra aplaudi-las 
pelo relevante trabalho que 
realizaram, sempre contribuí-
ram para o desenvolvimento 
do nosso município! Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência às ho-
menageadas. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
151/2018, 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 Antônio de Pau-
la. Requerimento nº 152/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Jandira 
de Paula Fao. Requerimento 
nº 153/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor André Luiz Benedito. 
Requerimento nº 154/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Zilda Be-
nedita Aparecida de Godoy. 
Os requerimentos de pesar 
são de autoria da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, sendo 
os mesmos deferidos pelo 
Presidente, determinando 
fosse oficiado às famílias en-
lutadas. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito como 
Orador no Grande Expedien-
te, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada 
nominal dos vereadores, veri-
ficou-se estarem presentes os 
vereadores Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apare-
cido Orlandi, Leandro Gianot-
ti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sérgio 
Osti, Renato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almei-
da e Wagner da Silva Del Buo-

no. Havendo número regi-
mental, passou-se à discussão 
e à votação dos projetos 
constantes da pauta. I – Dis-
cussão e votação única da 
Moção de Apelo nº 02/2018, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, pro-
pondo, na forma dos artigos 
138 e seguintes do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Serra Negra, a ser respei-
tosamente encaminhada às 
autoridades competentes 
abaixo relacionadas, para 
que, em caráter de extrema 
urgência, sejam adotados to-
dos os procedimentos neces-
sários, inclusive financeiros, 
para ser Aumentada/Reajus-
tada a Tabela SUS, que fixa e 
regula os valores dos repas-
ses, por procedimentos e 
atendimentos médicos pres-
tados pela rede pública de 
saúde, vez que a referida Ta-
bela há 12 (doze) anos não é 
aumentada/reajustada, o que 
vem gerando grande preocu-
pação com a continuidade 
dos serviços e atendimentos 
realizados na área da Saúde 
Pública, considerando tam-
bém que praticamente todas 
as Santas Casas e Hospitais 
Públicos estão com extremas 
dificuldades financeiras, ha-
vendo a imperiosa necessida-
de de serem revistos e au-
mentados todos os valores 
constantes na Tabela SUS. 
Atualmente os valores de Ta-
bela SUS repassados pelos 
procedimentos médicos re-
cebem apenas uma pequena 
correção inflacionária por 
meio do IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) e 
a diferença entre as quantias 
efetivamente gastas pelas 
Santas Casas, Hospitais e Mu-
nicípio com os repasses do 
SUS acaba sendo muito signi-
ficativa. Ressalto que de acor-
do com os dados estatísticos, 
durante os últimos anos hou-
ve um aumento histórico no 
número de atendimentos re-
alizados pelo SUS, mas, em 
contrapartida, os valores re-
passados não sofreram qual-
quer aumento, estando extre-
mamente defasados. Além 
disso, a defasagem na Tabela 
do SUS, afeta os investimen-
tos das Santas Casas, Hospi-
tais e dos Municípios. O Mi-

nistério da Saúde, ao manter 
o repasse estável frente às 
crescentes restrições relacio-
nadas à queda de arrecada-
ção de tributos aos Municí-
pios e Estados, faz com que a 
complementação de valores 
seja realizada a partir de re-
cursos de outras áreas, o que 
vem comprometendo estes 
setores de igual importância. 
Por fim, a ausência do au-
mento nos valores constantes 
na Tabela SUS, prejudica o fi-
nanciamento da saúde, so-
brecarregando financeira-
mente às Santas Casas, 
Hospitais e Municípios. Desta 
forma, contando com a com-
preensão dos demais Verea-
dores desta Casa, proponho a 
presente “Moção de Apelo” e 
aguardo a sua aprovação, 
com o posterior encaminha-
mento de cópia ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Muni-
cipal, Sidney Antonio 
Ferraresso, à Secretária Muni-
cipal de Saúde, Ana Bárbara 
Regiani de Oliveira, ao Secre-
tário de Estado da Saúde, 
Doutor David Everson Uip, ao 
Governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, ao 
Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, ao Presidente da Re-
pública, Michel Temer e, para 
apoiamento, à Mesa Diretora 
da Alesp, ao Congresso Na-
cional, através das Mesas Di-
retoras da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal e 
às Câmaras Municipais da 
Região do Circuito das Águas 
Paulista e dos principais mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo. Posta em discussão e 
votação, foi aprovada por 
unanimidade (09 votos). II – 
1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 12/2018, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza a 
abrir um crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais), que será 
destinado à abertura de nova 
funcional programática de di-
árias, que é necessária para 
possibilitar o envio das infor-
mações ao Portal da Transpa-
rência. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e, b) de 
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Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). III – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
13/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abrir um crédito adi-
cional especial no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), 
que será destinado para ins-
talação e adequação de tan-
ques de combustíveis da ga-
ragem municipal. 
Primeiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabora-
dos pelas seguintes Comis-
sões: a) de Justiça e Redação 
e, b) de Finanças e Orçamen-
to. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). IV – 2ª 
Discussão e votação do subs-
titutivo nº 01/2018 ao projeto 
de lei nº 69/2017, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que reorganiza o quadro 
de pessoal em comissão e 
função de confiança da Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra e dá outras providências. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-

pensada a leitura dos parece-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
maioria de votos (06x02, com 
01 abstenção). Em questão 
de ordem, foi solicitada a rea-
lização da votação nominal, 
que ficou assim consignada: 
vereadores que aprovaram o 
substitutivo nº 01/2018 ao pro-
jeto de lei nº 69/2017, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que reorganiza o 
quadro de pessoal em comis-
são e função de confiança da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra e dá outras providên-
cias: José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio, Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato Pin-
to Giachetto e Wagner da Sil-
va Del Buono. Vereadores 
que rejeitaram o substitutivo 
nº 01/2018 ao projeto de lei nº 
69/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que re-
organiza o quadro de pessoal 
em comissão e função de 
confiança da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra e dá ou-
tras providências: Leandro 
Gianotti Pinheiro e Roberto 

Sebastião de Almeida. Verea-
dor que se absteve da vota-
ção: Ricardo Favero Fioravan-
ti. Vereador ausente na 
sessão: Edson B. O. Marquezi-
ni. V – 1ª Discussão e votação 
do projeto de lei complemen-
tar nº 01/2018, de autoria da 
Mesa Diretora da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, que 
altera dispositivos da Lei 
Complementar Municipal nº 
161/2017. 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 deli-
berado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da palavra 
os vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti, Paulo Sérgio Osti, 
Roberto Sebastião de Almei-
da, Wagner da Silva Del Buo-
no, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, Leonel Franco Ata-
názio e Renato Pinto Giachet-
to. Não havendo mais ne-

nhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os 
senhores vereadores para a 
sessão extraordinária que 
será realizada logo após o tér-
mino desta sessão ordinária, 
declarando-a encerrada às 
22h12min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, Secretário da Mesa 
Diretora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a as-
sinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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ATA DA SEXTA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos vinte e seis dias do 
mês de fevereiro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 22h13min, a Câmara 
Municipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 06ª Ses-
são Extraordinária, da 02ª 
Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Pau-
lo Sérgio Osti, Renato Pinto 

Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a 
ausência do vereador Edson 
B. O. Marquezini. 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 foram deliberados os 
seguintes projetos: I – 2ª Dis-
cussão e votação do projeto 
de lei nº 12/2018, de autoria 
do Poder Executivo Munici-
pal, que autoriza a abrir um 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 125.000,00 (cen-
to e vinte e cinco mil reais), 
que será destinado à aber-
tura de nova funcional pro-
gramática de diárias, que é 
necessária para possibilitar 
o envio das informações ao 
Portal da Transparência. Em 
se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispen-
sada a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). II – 2ª 

Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 13/2018, de auto-
ria do Poder Executivo Muni-
cipal, que autoriza a abrir um 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), que será destinado 
para   instalação e adequação 
de tanques de combustíveis 
da garagem municipal. Em se 
tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). III – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
complementar nº 01/2018, de 
autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que altera dispositivos 
da Lei Complementar Muni-
cipal nº 161/2017. Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (09 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-

ais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos 
e convocou os senhores 
vereadores para a próxima 
sessão ordinária que será 
realizada no dia 05 de mar-
ço de 2018, segunda-feira, 
às 19:30 horas, declarando 
encerrada a presente sessão 
extraordinária às 22h17min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a 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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Às 14h30min, do dia 
28 de fevereiro de 2018, 
quarta-feira, no Plenário da 
Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra 
Negra, localizado na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 
s/n.º, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
Serra Negra/SP, reuniram-
-se em Audiência Pública, 
os seguintes vereadores: 
Wagner da Silva Del Buono 
– quem presidiu a presen-
te Audiência Pública, Paulo 
Leopoldo Marchi Gianni-
ni - Membros da Comissão 
de Finanças e Orçamento, 
além do vereador José Apa-
recido Orlandi, o Sr. Antonio 
Roberto Siqueira Filho – Se-
cretário Municipal de Plane-
jamento e o Sr. Cássio Men-
des Manzano – Contador da 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra, estando também 
presentes nesta Audiência 
Pública as pessoas/muníci-
pes constantes na lista de 
presença, em cumprimento 
ao § 4º, do artigo 9º, da Lei 
Complementar n.º 101/00 – 
“Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, com o objetivo de 
avaliar o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas 
pelo Poder Executivo Muni-
cipal, referentes ao 3º qua-
drimestre do exercício de 
2017, ou seja, referente aos 
meses de setembro de 2017 
a dezembro de 2017. Inicia-
dos os trabalhos, o Exmo. Sr. 
Presidente proferiu a leitura 
do ofício nº 0337/2018 enca-
minhado pelo vereador Ro-
berto Sebastião de Almei-
da – Membro da Comissão 
de Finanças e Orçamento, 
justificando a sua ausên-
cia nesta Audiência Públi-
ca. Ato contínuo, o Exmo. 
Sr. Presidente convidou os 
senhores Antonio Rober-

to Siqueira Filho e Cássio 
Mendes Manzano para que 
procedesse a entrega dos 
documentos relativos aos 
meses de setembro a de-
zembro do exercício de 
2017, referentes às metas 
fiscais realizadas pelo Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
bem como fossem inicia-
das as explanações e os es-
clarecimentos necessários. 
Conforme solicitado, foram 
apresentados os demons-
trativos contábeis, anexos, 
cálculos, tabelas, balance-
tes e demais documentos 
contendo os valores reali-
zados das receitas e des-
pesas do Município de Ser-
ra Negra, referentes ao 3º 
quadrimestre de 2017 que, 
inclusive, já haviam sido 
publicados no Diário Oficial 
do Município de Serra Ne-
gra/SP, edição nº 0575, de 
26 de janeiro de 2018. Ato 
contínuo, foram realizadas 
as explicações e os esclare-
cimentos necessários sobre 
as Metas Fiscais do Poder 
Executivo do Município de 
Serra Negra do Município 
de Serra Negra realizadas 
no 3º quadrimestre de 2017, 
sendo apresentados os se-
guintes valores, de acordo 
com os relatórios de gestão 
fiscal e orçamentário do 
Município de Serra Negra: 
previsão inicial das recei-
tas (jan/2017 a dez/2017) 
R$ 97.000.500,00, receitas 
arrecadadas (jan/2017 a 
dez/2017) R$ 94.239.173,82, 
receita corrente líquida R$ 
84.003.212,16, valor total das 
receitas de impostos líquido 
no período R$ 63.246.223,28. 
Previsão das despesas atua-
lizada (jan/2017 a dez/2017) 
R$ 103.017.348,41, despesas 
correntes R$ 86.798.947,64, 
valor da despesa empenha-

da (jan/2017 a dez/2017) 
R$ 86.888.350,53, resultan-
do em um superávit orça-
mentário no período de R$ 
2.984.465,60. Despesas li-
quidadas R$ 83.804.300,33. 
Despesas com pessoal R$ 
42.270.110,70, o que equi-
vale a porcentagem de 
47,99%, que está abaixo 
do limite prudencial pre-
vista no § único, do artigo 
22, da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Dívida con-
solidada R$ 12.367.438,16, 
valor este abaixo do limite 
definido por resolução do 
Senado Federal. Restos a 
pagar, referentes ao exer-
cício de 2017 – valores 
inscritos R$ 3.091.200,91, 
valor cancelado ou pres-
crito R$ 263.957,45, valores 
de restos a pagar liquida-
dos no exercício de 2018 
R$ 2.265.510,27. Na área 
da Saúde, durante todo o 
exercício de 2017, foi apli-
cado 25,70% do valor do 
orçamento municipal, sen-
do aplicado o valor (liqui-
dado) de R$ 16.252.695,91. 
No Ensino, durante todo o 
exercício de 2017, foi apli-
cado 29,39% do valor do or-
çamento municipal, sendo 
aplicado o valor (liquidado) 
de R$ 18.583.070,03. Ato 
contínuo, foram sanadas as 
dúvidas apresentadas pe-
los vereadores e munícipes 
presentes. Não havendo ou-
tras perguntas ou esclareci-
mentos a serem prestados, 
a Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, após os esclareci-
mentos necessários, além 
da análise dos documen-
tos apresentados, julgaram 
cumpridas as Metas do Po-
der Executivo Municipal, 
referente ao 3º quadrimes-

tre de 2017. Em seguida, foi 
determinada a impressão 
de três vias da presente Ata, 
sendo uma delas entregue 
ao Poder Executivo Munici-
pal para a devida prestação 
de contas junto ao Egrégio 
Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo, determi-
nando, ainda, que toda a 
documentação apresenta-
da nesta Audiência Pública 
fosse anexada aos autos 
do processo n.º 021/2018 
– expediente n.º 06/2018, 
do Poder Legislativo Ser-
rano, ficando o mesmo à 
disposição dos munícipes 
e demais interessados para 
consulta e análise. Nada 
mais havendo a ser tratado, 
o Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento 
agradeceu a colaboração 
de todos indistintamente, 
declarando encerrada a 
presente Audiência Públi-
ca. Para constar eu, (a) ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, mandei lavrar esta 
ata, que após lida, conferi-
da e achada conforme, vai 
assinada pelos vereadores 
presentes na Audiência 
Pública que compõem a 
Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de Ser-
ra Negra/SP. Nada mais. 
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Vereador WAGNER DA SIL-
VA DEL BUONO
Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento da 
CMSN 

Vereador PAULO L. MARCHI 
GIANNINI
Membro da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 PELA 
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, EM CUMPRIMENTO AO § 4º, DO 
ARTIGO 9º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101/00 – “LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL”, PARA AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PELO 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017.


