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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A presidente e primei-
ra-dama do Fundo Social 
de Solidariedade de Serra 
Negra  recebeu nesta tarde 
(20), a visita técnica da re-
presentante regional Luanne 
Soares, do FUSSESP - Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo, órgão 
vinculado à Secretaria de 
Governo, dirigido pela pri-
meira-dama do Estado, Ma-

ria Lúcia Guimarães Ribeiro 
Alckmin , mais conhecida 
como Lu Alckmin.

O objetivo da visita visa 
conhecer o trabalho e acom-
panhar os projetos do Fundo 
Social da cidade, cujo obje-
tivo é desenvolver projetos 
sociais para melhorar a qua-
lidade de vida dos segmentos 
mais carentes da população 
de cada município.

Primeira-dama recebe 
visita técnica do FUSSESP

A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secretaria 
de Serviços Municipais come-
çou ontem, dia 22, a obra de 
substituição da rede de águas 
pluviais na Rua Ângelo Marchi, 
Bairro dos Cunhas.

De acordo com o secre-
tário de Serviços Municipais,  
“a obra é para solucionar 

problemas da rede existen-
te de falta de capacidade de 
condução do grande volume 
de água que vinha causando 
danos aos moradores locais”, 
disse.  A obra tem o investi-
mento de 7 mil reais com re-
cursos próprios e a previsão 
de término para os próximos 
dias.

Prefeitura realiza obra de 
substituição da rede de águas 
pluviais na Rua Ângelo Marchi

Sextas-feiras tem vacinação 
da Febre Amarela, das 9h às 

15h, na Unidade de Saúde Dr. 
Firmino Caveganhi

É necessário apresentar a carteira de vacinação, do-
cumento com foto e COMPROVANTE DE ENDEREÇO.

Serão distribuídas 150 doses e a organização será 
por senha de atendimento.

Em caso de dúvida ligue Vigilância Epidemiológica - 
(19) 3842-2005/3842-1992 - ramal 23.
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A Prefeitura de Serra Ne-
gra por meio do Fundo Social de 
Solidariedade entregou ontem, 
dia 21, uma cadeira de rodas 
para a Associação São Vicente 
de Paulo de Serra Negra.

A cadeira de rodas foi 
adquirida com recursos das 
atividades do Fundo Social de 
Solidariedade. Entregaram tam-
bém 64 litros de leite longa vida, 
adquiridos através da taxa de 

inscrição do curso de Biscoitos 
Decorados.

A Primeira-Dama e Pre-
sidente do Fundo Social de So-
lidariedade agradeceu a todos 
que colaboraram de alguma 
forma. “Muito obrigada de co-
ração a todos os munícipes que 
colaboraram, todos são funda-
mentais para que o Fundo So-
cial desenvolva seu trabalho na 
cidade”, afirmou.

Fundo Social entrega doação de cadeira de 
rodas a Associação São Vicente de Paulo

Secretaria de Serviços Municipais 
realiza limpeza da Praça João Zelante

Programe-se para as Corridas de 5 e de 10 km, e 
Caminhada de 5 km. Supere seus limites ajudan-
do 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 Esporte e Lazer.

Fundo Social oferece 
curso de Ovos de Páscoa

A Prefeitura de Serra Ne-
gra por meio do Fundo Social 
de Solidariedade irá promover o 
curso de Ovos de Páscoa. As au-
las acontecerão nos dias 06 e 07 
de março, das 13h30 às 16h30, 
na sede do Fundo Social, loca-
lizado na Av. João Gerosa, nº98, 
Centro.

O curso conta com 15 va-
gas. Para participar basta realizar 
a inscrição a partir de hoje, dia 

19 de fevereiro, no Fundo Social 
de Solidariedade por meio da 
doação de dois litros de leite lon-
ga vida.

Para participar basta rea-
lizar a inscrição no Fundo Social 
de Solidariedade, localizado na 
Av. João Gerosa, nº98, Centro, 
por meio da doação de dois li-
tros de leite longa vida. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 19 3842-2466.
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A Casa Dia retomou 
suas atividades no início do 
mês de fevereiro e, na úl-
tima quinta, realizou uma 
palestra com a Psicóloga e 
Coordenadora do CREAS a 
fim de apresentar a origem 
do projeto, seus princípios, 
objetivos e relevância, assim 
como os critérios para que o 
idoso seja vinculado e man-
tido na Casa Dia.

Estiveram presentes 
também o Secretário de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, a Diretora do Recanto 
São Francisco e a Psicóloga 
técnica responsável pela execução do Projeto.

O Projeto busca preve-
nir situações de risco pesso-
al e social aos idosos, além 

de evitar o isolamento e a 
institucionalização do idoso.

Casa Dia realiza primeira palestra 
e reunião com familiares em 2018!

Secretária de clínica odontológica (idade 
de 20 a 35 anos e 

ensino médio completo).

 O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT informa que todas as 

vagas acima exigem experiência. O PAT - fica na Rua José Bonifácio, 

283, no Centro. Os interessados devem comparecer no posto muni-

dos de RG, CPF, carteira de trabalho e currículo. De segunda, quarta 

e sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Fone (19)3842-2514.

PAT de Serra Negra
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de  

Serra Negra está com oportunidades

O Grupo da Melhor Idade de 
Serra Negra em plena forma!

O Grupo da Melhor Idade de 
Serra Negra em plena forma! 

Para participar das aulas busque 
mais informações com o Fundo de 

Solidariedade - Fone (19)3842-2466.
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Endereço
das

Farmácias

Farmácias de Plantão - Fevereiro 2018 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Quinta-feira Danilo 
2 Sexta-feira Serrana 
3 Sabado Popular 
4 Domingo Central 
5 Segunda-feira Vip 
6 Terça-feira Rubi 
7 Quarta-feira São Luiz 
8 Quinta-feira São Jose 
9 Sexta-feira Danilo 
10 Sabado Serrana 
11 Domingo Popular 
12 Segunda-feira Central 
13 Terça-feira Vip 
14 Quarta-feira Rubi 
15 Quinta-feira São Luiz 
16 Sexta-feira São Jose 
17 Sabado Danilo 
18 Domingo Serrana 
19 Segunda-feira Popular 
20 Terça-feira Central 
21 Quarta-feira Vip 
22 Quinta-feira Rubi 
23 Sexta-feira São Luiz 
24 Sabado São Jose 
25 Domingo Danilo 
26 Segunda-feira Serrana 
27 Terça-feira Popular 
28 Quarta-feira Central 
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Seminário de Prestação de 
Contas do Terceiro Setor
Seminário de 

Prestação de Contas 
do Terceiro Setor 
acontece, neste 

momento, no Palácio 
Primavera com o 
palestrante Prof. 
Dimas Gonçalves. 

A palestra tem 
a organização 
da Secretaria 

de Assistência e 
Desenvolvimento 

Social.

Estádio Municipal 
Antônio Barbosa Pinto

Obras do Estádio Municipal Antônio Barbosa Pinto, 
mais conhecido como “Barbosinha” a todo vapor!!!

Confira alguns momentos 
do 4º Sarau Lítero Musical 
que aconteceu no último 

sábado, dia 17

O prefeito assinou no 
dia 08 de fevereiro, em seu 
gabinete, a ordem de serviço 
para reparos emergenciais 
para recuperação de área e 
substituição de tubulação da 
Rua Santa Carolina, no Bairro 
das Palmeiras.

O serviço está sendo 
supervisionado pela Secreta-

ria de Serviços Municipais e 
executado pela empresa Ro-
bmar EPP. 

O custo estimado é de 
R$15 mil reais, com recursos 
próprios.

Segundo o secretário 
de Serviços Municipais, a 
obra será finalizada na sema-
na que vem.

Reparo na Rua Santa 
Carolina está em fase 

de finalização
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2018. OB-
JETO: FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS. DATA: 08/03/2018 
– 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2018. OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE APARELHOS TABLET. DATA: 09/03/2018 – 10H00M. 
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2018. OBJETO: FORNECIMENTO 
E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA a SECRETARIA 
DE SAÚDE. DATA: 09/03/2018 – 15H00M. PREGÃO PRESENCIAL 
N. 026/2018. OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-
TICIOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO-
CIAL - CAPS. DATA: 12/03/2018 – 10H00M. PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 027/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DO SERRA NEGRA RODEIO EXPO SHOW 
DE 2018. DATA: 14/03/2018 – 14H00M. Edital completo deve-
rá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações 
da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à 
Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m 
às 18h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica 
para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@ser-
ranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 23 de Fevereiro 
de 2018. Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Munici-
pal.

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA DATA DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÂMPADAS LED EM DIVER-
SAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DO MUNICIPIO DE SERRA 
NEGRA. A Prefeitura Municipal de Serra Negra torna público, 
para conhecimento dos interessados, que está suspensa a li-
citação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2018, tal 
suspensão se faz devido a necessidade de alterações no edi-
tal. A reabertura do certame fica remarcada para 13/03/2018 
às 10h00min. Serra Negra, 21 de Fevereiro de 2018. Giuliana 
Mittestainer Vicente. Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 006/2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 
ARMINIO SILOTTO E GERONIMO DIAS, NESTE MUNICIPIO. 
DATA: 14/03/2018 – 10H00M. A visita técnica é FACULTATIVA. 
Agendamento por telefone (19) 3892-9619 (SM. Obras). CA-
DASTRO: Para participar, os interessados deverão ser cadas-
trados 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 gratuita-
mente no balcão do setor de licitações da Prefeitura da Estân-
cia 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 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, 23 de Fevereiro de 2018. Dr SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
004/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
PARA COMPOR O KIT ESCOLAR 2018. Torna se publico e para 
conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencio-

nado foi ADJUDICADO em 18/01/2018 – GIULIANA MITTESTAI-
NER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, In0c. V da Lei 
Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela 
Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão 
em tela aos licitantes: ANA VALERIA TONELOTTO EPP. ITENS: 
01, e 03. VALOR TOTAL: R$ 6.076,00. ANTONIO AMAURILIO 
DA SILVA ME. ITENS: 02, 04 e 05. VALOR TOTAL: R$ 22.654,20. 
Serra Negra, 23 de Fevereiro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
011/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
E PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Torna se publico e para conhe-
cimento dos interessados que o Pregão acima mencionado 
foi ADJUDICADO em 20/02/2018 – GIULIANA MITTESTAINER 
VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Fe-
deral n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, In0c. V da Lei Mu-
nicipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. 
Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em 
tela aos licitantes: BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA 
EPP. ITENS: 04, 05, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 33 e 
39. VALOR TOTAL: R$ 8.188,90. VANDERLEI COLODRAO ME. 
ITENS: 03, 06, 07, 08, 09, 14, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 37 e 41. 
VALOR TOTAL: R$ 4.046,00. MERCANTIL TOMASETTO LTDA 
ME. ITENS: 01, 02, 13, 16, 17, 19, 29, 34, 38, 40, 42 e 43. VALOR 
TOTAL: R$ 6.511,62. Serra Negra, 23 de Fevereiro de 2018. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
012/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE SULFITE A4. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 21/02/2018 – GIULIA-
NA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 
43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, 
In0c. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos 
praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HO-
MOLOGO o pregão em tela ao licitante: CENTRAL BRASIL DIS-
TRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME. ITEM: 01. 
VALOR TOTAL: R$ 24.948,00. Serra Negra, 23 de Fevereiro de 
2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
013/2018 - OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR. Torna se publico 
e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 22/02/2018 – GIULIANA 
MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, 
Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, 
In0c. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos 
praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HO-
MOLOGO o pregão em tela aos licitantes: MARIA LUIZA DE 
SOUZA MAZZOLINI ME. ITENS: 02, 04, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 
29, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 44 e 45. VALOR TOTAL: R$ 135.872,14. 
MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP. ITENS: 01, 11, 12, 20, 21, 
25, 26, 30, 40, 43 e 46. VALOR TOTAL: R$ 66.323,95. MIRANDA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
EPP. ITENS: 03, 08, 10, 13, 14, 27, 37, 39, 49 e 50. VALOR TOTAL: 
R$ 16.194,00. ALTERNATIVA LICITA LTDA EPP. ITENS: 19, 28, 38, 
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47 e 48. VALOR TOTAL: R$ 17.398,00. JAF REPRESENTAÇÕES 
EIRELI ME. ITENS: 06, 07, 31 e 33. VALOR TOTAL: R$ 41.700,00. 
Serra Negra, 23 de Fevereiro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – E.L. GARCIA EPP.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
DE LINK INTERNET DEDICADO DE 10 MBPS.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.
DATA: 12/01/2018.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 71/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER-
MANENTES EM GERAL (HOSPITALARES, MOVEIS E ELETRO-
NICOS) PARA UNIDADES DE SAÚDE.
PRAZO: 25 (VINTE E CINCO) DIAS.
DATA: 27/11/2017.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 85/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP.
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM 
GERAL (HOSPITALARES, MÓVEIS E ELETRÔNICOS)..
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS.
DATA: 29/01/2018.

EXTRATO DE TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 163
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Contrato nº 163 de 
Locação de imóvel para ser utilizado pela Secretaria Munici-
pal de Turismo, celebrado entre a Prefeitura Hidromineral da 
Estância de Serra Negra e a Sra. Maria Eni Frassetto Pezzini, de 
imóvel localizado à Av. Ariovaldo Viana, nº 99, na cidade de 
Serra Negra, estado de São Paulo, para se abrigar a Secretaria 
Municipal de Turismo do Município de Serra Negra, conforme 
cláusulas abaixo estipuladas, ratificando-se as demais cele-
bradas no ajuste original.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a Cláusula Segunda, 
passando a ter a seguinte redação:CLAUSULA SEGUNDA: O 
prazo deste contrato é de 60 (sessenta) meses, a começar em 
07 de Agosto de 2.017 e a terminar em 07 de Agosto de 2022, 
data em que a LOCATÁRIA se compromete a restituir o imóvel 
e seus acessórios como os recebe, bem como, inteiramente 
limpo, livre e desocupado de pessoas e coisas.
CLAUSULA SEGUNDA: Fica retificada a Cláusula Terceira, que 
passa a ter a seguinte redação:CLÁUSULA TERCEIRA:O alu-
guel mensal é de R$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oi-
tenta reais), sendo que após 12 meses, o valor passará a ser 
de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e será reajustado 
anualmente pelo IPCA do IBGE ou outro que vier a substituí-lo, 
com o que a LOCATÁRIA concorda desde já.
CLAUSULA TERCEIRA: Fica acrescido o parágrafo único à 
Cláusula Quarta, com a seguinte redação:Parágrafo único: 
Nos 05 (cinco) primeiros meses da locação, não haverá paga-
mento dos alugueis a LOCADORA em razão da carência con-
cedida pelo LOCATÁRIA devido ao montante despendido para 

as adaptações necessárias no imóvel.
CLAUSULA QUARTA: Fica retificada a Cláusula Nona, que pas-
sa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA NONA: A LOCATÁRIA 
declara haver visitado e vistoriado o imóvel objeto da locação 
e constatado que o mesmo necessita de adaptações e pintura, 
sendo que os vitrôs e grades de proteção, portas de entrada 
e internas, pisos e louças sanitárias, torneiras, gabinete de pia 
e demais acessórios do imóvel encontram-se em perfeitas 
condições de uso, devendo a LOCATÁRIA ao final da locação 
devolver o imóvel a LOCADORA nas mesmas condições em 
que o está recebendo. Ficam ratificadas todas as demais con-
dições estabelecidas no contrato administrativo.
DATA: 21/08/2017.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.
VALOR: R$ 1.273.140,00
DATA: 06/02/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DARTO COMERCIAL EIRELI ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM 
ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA “FRENTE 
POPULAR DE TRABALHO”.
VALOR: R$ 56.640,00
DATA: 19/02/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ANA VALERIA TONELOTTO EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DES-
CARTAVEL E CORRELATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 27.434,05
DATA: 22/02/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – RIVALDO VALERIO NETO EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DES-
CARTAVEL E CORRELATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 23.227,00
DATA: 22/02/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – JOFRAN – COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DES-
CARTAVEL E CORRELATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 21.251,00
DATA: 22/02/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME.
OBJETO – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DES-
CARTAVEL E CORRELATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 20.376,17
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DATA: 22/02/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ML DA SILVEIRA EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DES-
CARTAVEL E CORRELATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 19.734,00
DATA: 22/02/2018.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME.
OBJETO – FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CAR-
TUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 6.313,00.
DATA: 21/02/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA EPP.
OBJETO – FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CAR-
TUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 13.365,00.
DATA: 21/02/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – R.A. MANCO SERVIÇOS ME.
OBJETO – FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CAR-
TUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 8.814,60.
DATA: 21/02/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 139
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTO-
NIO FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PRE-
FEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de 
outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, do-
ravante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, 
Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Muni-
cipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e 
avençado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

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

Empresa: L.P. SANTOS ATACADISTA ME 
CNPJ nº: 24.926.663/0001-08
Endereço: RUA JOAQUIM GUILHERME DA COSTA, 370 – SALA 
12 – PQ ORTOLANDIA – HORTOLANDIA – SP – CEP: 13.184-
070
Telefone: 19-3504-4482
Representada por: LARISSA PEREIRA SANTOS – CPF: 
455.664.328-75

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

06 300 lata

Alimento nutricionalmente 
completo para nutrição enteral 

ou oral, hipossódico, com 
formulação em pó em lata 
de 400 gramas, à base de 

proteína isolada de soja, rica 
em isoflavonas, normocalórico, 

acrescido de vitaminas e 
minerais, isento de lactose, 
sacarose e glúten. Sabor: 

Baunilha.

Nutrison 
Soya 
800g / 

Danone

67,80 20.340,00

TOTAL 20.340,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 20.340,00 (Vinte mil trezentos e quarenta reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) L.P. SANTOS ATACADISTA ME LARISSA 
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PEREIRA SANTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 138
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA ME 
CNPJ nº: 59.682.625/0001-23
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 1431 – CENTRO – CAM-
PINAS – SP – CEP: 13.010-140
Telefone: 19-3275-0024
Representada por: FABRICIA DE PAULA BAGGIO – CPF: 
181.998.728-02

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

06 200 lata

Suplemento nutricional completo, 
hiperprotéico, com formulação em pó 
em lata de 400 gramas, acrescido de 
vitaminas e minerais, com proteína e 

fibras prebióticas, sem sabor (para ser 
utilizado em preparações doces ou 

salgadas), isento de glúten e sacarose.

Nutren 
Senior - 
Nestlé

40,00 8.000,00

TOTAL 8.000,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 

a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 8.000,00 (Oito mil reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instru-
mento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPI-
NAS LTDA ME FABRICIA DE PAULA BAGGIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 137
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES EIRELI EPP 
CNPJ nº: 03.434.334/000-61
Endereço: RUA FRANCISCO DIOGO DE ASSIS VASCONCELOS, 
677 – JARDIM PIRATININGA – OSASCO – SP – CEP: 06.230-010
Telefone: 11-3837-9517
Representada por: MAYCON CRISTO MATIAS SANTIAGO – 
CPF: 430.935.468-85
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Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

06 700 pct

Fralda geriátrica, tamanho G, 
para incontinência intensa, 

unissex, antiodor, para peso de 
70 à 90 quilogramas e cintura 

de 80 à 150cm, hipoalergênico, 
formato anatômico, com flocos 

de gel superabsorvente, barreiras 
antivazamento e fitas adesivas 
reajustáveis. Pacotes com 08 

unidades cada.

Protfral 14,00 9.800,00

TOTAL 9.800,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) MEDIMPORT COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP MAYCON CRISTO MATIAS 
SANTIAGO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 
CNPJ nº: 02.573.131/0001-93
Endereço: RUA ANTONIO PUGINA, 394 – PQ RESIDENCIAL 
BRAZ CAVENAGHI – ITAPIRA – SP – CEP: 13.976-498
Telefone: 19-3843-6104
Representada por: ISAC ANTONIANO DE MORAES – CPF: 
282.234.42809

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

06 600 pct

Fralda geriátrica, 
tamanho M, para 

incontinência 
intensa, unissex, 

antiodor, para 
peso de 48 à 

70 quilogramas 
e cintura de 
80 à 115cm, 

hipoalergênico, 
formato anatômico, 
com flocos de gel 
superabsorvente, 

barreiras 
antivazamento 
e fitas adesivas 

reajustáveis. 
Pacotes com 09 
unidades cada.

Biofral 13,35 8.010,00

08
500
Pct

Fralda geriátrica, tamanho GG/EG para incontinência intensa, unissex, antiodor, para peso acima 
de 90 quilogramas e cintura de 110 à 165cm, hipoalergênico, formato anatômico, com flocos de gel 
superabsorvente, barreiras antivazamento e fitas adesivas reajustáveis. Pacotes com 07 unidades 

cada.
Biofral
13,90

6.950,00

TOTAL 14.960,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
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tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 14.960,00 (Quatorze mil novecentos e sessenta reais)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 
ISAC ANTONIANO DE MORAES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP 
CNPJ nº: 05.464.427/0001/64
Endereço: RUA SANTA CRUZ, 212 – E 210 – BAIRRO ALTO – PI-
RACICABA – SP – CEP: 13.419-020
Telefone: 19-3402-4737

Representada por: SONIA MARIA POLACOW SABBAGH – CPF: 
015.894.698-79

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total (R$)

02 50 lata

Alimento nutricionalmente 
completo para nutrição 
enteral ou oral, com 
formulação em pó em lata 
de 400 gramas, contendo: 
vitaminas, minerais, 
DHA, ARA e prebióticos/
probióticos, isento de 
glúten. Sabor: Chocolate/
morango.

Pediasure 
complete / 

Abbott
41,19 2.059,50

05 200 lata

Suplemento nutricional 
completo e balanceado, 
com formulação em pó 
em lata de 400 gramas, 
acrescido de vitaminas, 
minerais, cálcio, vitamina 
D, fibras, Omega 3 e 6, 
isento de glúten e lactose.

Ensure / 
Abbott 42,00 8.400,00

TOTAL 10.459,50

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 10.459,50 (Dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta centavos)
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e 
Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda 
pelas legislações específicas, cujos efeitos atinjam este ins-
trumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP SONIA 
MARIA POLACOW SABBAGH
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140
PROCESSO 90/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 50/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Aos 07 dias do mês de AGOSTO de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 50/2017, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presen-
te ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

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

Empresa: WILLIAM LUCIANO DA COSTA ME 
CNPJ nº: 21.421.395/0001-76
Endereço: AV SUECIA, 1756 – JARDIM NOVO II – MOGI-GUAÇU 
– SP – CEP: 13.848-131
Telefone: 19-98234-7085
Representada por: ROSELI ALVES PEREIRA – CPF: 168.508.488-
52

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca

Preço 
Unit 
(R$)

Preço 
Total 
(R$)

01 150 lata

Fórmula infantil para lactantes de 
0 à 06 meses, com formulação 
em pó em lata de 400 gramas, 

contendo: ácidos graxos 
essenciais, prebióticos, DHA, ARA, 
nucleotídeos, além de vitaminas e 

minerais, isento de glúten.

Nan 
Comfor 

1 – 400gr 
- Nestlé

16,70 2.505,00

TOTAL 2.505,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 50/2017, 
bem como todos seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 

a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 2.505,000 (Dois mil quinhentos e cinco reais)

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 15 
(quinze) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.

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

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.Serra Negra, 07 de Agosto de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) WILLIAM LUCIANO DA COSTA ME RO-
SELI ALVES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO GERAL DE CANDIDATOS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO Nº 001/2018

Conforme o Edital de Chamamento Público de Credencia-
mento e seleção de oficineiros para prestação de serviços 
socioeducativos junto as Secretarias Municipais de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Cultura e 
Fundo Social de Solidariedade do Município de Serra Negra 
– SP (Edital de Credenciamento e Seleção nº 001/2018) segue 
a Classificação Geral dos Candidatos Inscritos em cada mo-
dalidade de acordo com a análise da Comissão nomeada no 
referido Edital.

MODALIDADE DE 
ACORDO COM O ITEM 1 

DO EDITAL

PROTOCOLO DO 
CANDIDATO

PONTUAÇÃO

Artesanato 0100000520/2018 55 pontos

Artesanato 0100000513/2018 40 pontos

Artesanato 0100000500/2018 20 pontos (DESCLASSIFICADO, 
conforme item 6.5 do Edital)

Artes Plásticas 0100000522/2018 65 pontos

Assistente 
Administrativo

0100000556/2018 155 pontos

Assistente de 
Cabeleireiro

0100000542/2018 55 pontos

Assistente de 
Cabeleireiro

0100000470/2018 38 pontos
(DESCLASSIFICADO, conforme 

item 6.5 do Edital)

Assistente de Recursos 
Humanos

0100000555/2018 160 pontos
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Auxiliar de Confeiteiro 0100000506 40 pontos

Auxiliar de Confeiteiro 0100000507 40 pontos

Auxiliar de Cozinha 0100000554/2018 110 pontos

Auxiliar de Padeiro 0100000508/2018 40 pontos

Ballet Clássico 0100000603/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 2.3.1 do Edital.

Capoeira NÃO HOUVE INSCRITOS

Canto Coral (crianças, 
jovens, adultos e idosos)

0100000573/2018 75 pontos

Chocolate – com ênfase 
em ovos de páscoa

0100000585/2018 110 pontos

Cuidador de Idosos 0100000549/2018 95 pontos

Dança Circular 0100000603/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 2.3.1 do Edital.

Dança Contemporânea 0100000603/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 2.3.1 do Edital.

Dança de Salão NÃO HOUVE INSCRITOS

Dança Sênior 0100000603/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 2.3.1 do Edital.

Dança do Ventre 0100000603/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 2.3.1 do Edital.

Desenho NÃO HOUVE INSCRITOS

Doces Finos 0100000585/2018 110 pontos

Doces Finos 0100000574/2018 55 pontos

Empregabilidade 0100000488/2018 60 pontos

Estimulação Cognitiva 010000463/2018 65 pontos

Estimulação Cognitiva 0100000557/2018 63 pontos

Fotografia (técnicas 
básicas e utilizando o 
celular)

NÃO HOUVE INSCRITOS

Gestão e Produção 
Musical

0100000596/2018 35 pontos (DESCLASSIFICADO, 
conforme item 6.5 do Edital)

Hip Hop 0100000550/2018 DESCLASSIFICADO de acordo 
com o item 8 do Edital.

Injeção eletrônica de 
Motos

0100000464/2018 55 pontos

Instrutor de Fanfarra NÃO HOUVE INSCRITOS

Liderança e Gestão 0100000493/2018 105 pontos

Maquiagem, designer 
de sobrancelha e Henna

0100000469/2018 58 pontos

Manicure e Pedicure 0100000541/2018 55 pontos

Mini Bolo Decorado 0100000553/2018 130 pontos

Mini Bolo Decorado 0100000585/2018 110 pontos

Montagem e 
Manutenção de 
Microcomputadores

NÃO HOUVE INSCRITOS

Oficina de Cartoon NÃO HOUVE INSCRITOS

Oficina de Grafite NÃO HOUVE INSCRITOS

Oficina de Jardinagem NÃO HOUVE INSCRITOS

Oficina de Reciclagem NÃO HOUVE INSCRITOS

Oficina de Recreação e 
Monitoria

0100000563/2018 70 pontos

Oficina de Recreação e 
Monitoria

0100000600/2018 60 pontos

Percussão Corporal NÃO HOUVE INSCRITOS

Piano NÃO HOUVE INSCRITOS

Pilates 0100000588/2018 65 pontos

Tear 0100000598/2018 85 pontos

Teatro para 
Adolescentes, adultos e 
idosos

0100000514/2018 105 pontos

Teatro para 
Adolescentes, adultos e 
idosos

0100000519/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 6.5 do Edital.

Teatro para 
Adolescentes, adultos e 
idosos

0100000599/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 8 do Edital.

Teatro e Circo NÃO HOUVE INSCRITOS

Teatro Infantil 0100000519/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 6.5 do Edital.

Teatro Infantil 0100000599/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 8 do Edital.

Técnicas de Costura 0100000593/2018 60 pontos

Técnicas de Negociação 0100000945/2018 110 pontos

Técnicas de 
Planejamento

0100000494/2018 110 pontos

Ritmos NÃO HOUVE INSCRITOS

Viola Caipira NÃO HOUVE INSCRITOS

Yoga 0100000589/2018 DESCLASSIFICADO, conforme 
item 2.3.1 do Edital.

5 S Gestão 0100000496/2018 100 pontos

Conforme o Item 9 do Edital, o/s candidatos que desejarem 
entrar com recurso possuirão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data de publicação dos resultados no Diário Ofi-
cial do Município (DOM). O documento de interposição deve-
rá ser entregue na seção de protocolos na sede da Prefeitura 
Municipal (Praça John Kennedy, S/N - Centro).
Os recursos entregues fora desse prazo não serão apreciados.
Os recursos entregues na respectiva data definida serão devi-
damente apreciados, avaliados e respondidos por publicação 
oficial no DOM em até 5 dias úteis após o encerramento do 
prazo definido.

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 
Josy Moura da Silva - Fundo Social de Solidariedade
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Lei no 4.051 de 16 de fevereiro de 2018
Projeto de Lei no 10 / 2018

(Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar)

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

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

t. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais), para reforço da dotação orçamentária, a 
saber:

13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................R$ 500.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial das seguintes dota-
ções orçamentárias:

09.01.15.451.0014.1.008.449051.01
Obras e Instalações..................................................R$ 400.000,00
09.01.15.451.0014.1.037.449051.01
Obras e Instalações.................................................R$ 100.000,00
Total............................................................................R$ 500.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
16 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 -

Lei no 4.052 de 16 de fevereiro de 2018
Projeto de Lei no 11 / 2018

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 176.937,56 (cento e 
setenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta 
e seis centavos), que será destinado à aquisição de material 
didático-pedagógico e de veículo para transporte de alunos.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verificado 
e pelo superávit financeiro verificado em exercícios anterio-
res, motivado pela transferência de Recursos do Governo Fe-
deral – Plano de Ações Articuladas - PAR:

Excesso de arrecadação a ser verificado................R$ 19.937,56
Superávit financeiro verificado 
em exercícios anteriores.........................................R$ 157.000,00
Total............................................................................R$ 176.937,56

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
16 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 -

Lei no 4.053 de 16 de fevereiro de 2018
Projeto de Lei no 2 / 2018

Autoria: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca

(Dispõe sobre a proibição da soltura e manuseio de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos, que causam estampido, no 
Município de Serra Negra/SP e dá outras providências)

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

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

Art. 1o Fica proibida a venda e a utilização de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos com estampido no Município de Serra 
Negra/SP.

§ 1o A proibição à qual se refere a presente Lei compreen-
de a toda circunscrição do Município de Serra Negra, seja em 
locais fechados ou ambientes abertos, em áreas públicas ou 
privadas.

§ 2o A não observância do disposto nesta lei implica em multa 
de 1/2 (meio) salário mínimo, duplicada a cada reincidência.
§ 3o Após a segunda reincidência, no caso de estabelecimen-
tos comerciais, será cassado o alvará de funcionamento ou 
quaisquer licenças concedidas pela Administração Pública 
que autorizem o funcionamento do estabelecimento ou a prá-
tica da atividade comercial ou empresarial.

Art. 2o O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei, no que couber, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a con-
tar da data de sua publicação.

Art. 3o Esta Lei entrará em vigor após 90 (noventa) dias da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
16 de fevereiro de 2018.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 4.724 de 16 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 4.051, de 16 
de fevereiro de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para reforço da dotação 
orçamentária, a saber:

13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica ......................................R$500.000,00

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

09.01.15.451.0014.1.008.449051.01
Obras e Instalações..................................................R$ 400.000,00
09.01.15.451.0014.1.037.449051.01
Obras e Instalações..................................................R$ 100.000,00
Total............................................................................R$ 500.000,00

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, 
16 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 4.725 de 16 de fevereiro de 2018
(Abre um crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.052, de 16 
de fevereiro de 2018,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
176.937,56 (cento e setenta e seis mil, novecentos e trinta e 
sete reais e cinquenta e seis centavos), que será destinado à 
aquisição de material didático-pedagógico e de veículo para 
transporte de alunos.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-

to, correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verifi-
cado e pelo superávit financeiro verificado em exercícios an-
teriores, motivado pela transferência de Recursos do Governo 
Federal – Plano de Ações Articuladas - PAR:

Excesso de arrecadação a ser verificado.............R$ 19.937,56

Superávit financeiro verificado em 
exercícios anteriores...............................................R$ 157.000,00

Total...........................................................................R$ 176.937,56

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, 
16 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 4.726 de 16 de fevereiro de 2018
(Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comis-

são de Monitoramento, Avaliação e Prestação de 
Contas de Projetos Socioassistenciais – 2018)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto no 4.591/2017, 

DECRETA:

Art. 1o São nomeados os servidores abaixo elencados, para 
integrar a COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS das Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) selecionadas para execução de serviços de proteção 
básica e proteção social especial de alta complexidade, con-
forme Edital de Chamamento no 02/2017 e Termo de Colabo-
ração, sendo:

Daniele Brandini Pachioni Siloto; 
Emerson Felipe Pedroso; e
Andresa Cristina Alves Pedroso.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
16 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 -
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA PRIMEIRA SES-

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

Aos cinco dias do mês 
de fevereiro, do ano de dois 
mil e dezoito, com início às 
19h39min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, e se-
cretariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 01ª Ses-
são Ordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, com a presença dos vere-
adores Edson B. O. Marquezi-
ni, 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. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente solicitou que 
se aproximasse junto à Mesa 
Diretora o suplente de verea-
dor, senhor Edson Benedito 
de Oliveira Marquezin, para 
que tomasse posse na vaga 
do vereador Eduardo Apare-
cido Barbosa, automatica-
mente licenciado por ter tido 
tomado posse, em 01 de fe-
vereiro de 2018, conforme 
Portaria do Poder Executivo 
Municipal nº 032/2018, como 
Secretário Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social. Preenchidas as for-
malidades legais e regimen-
tais, o Exmo. Sr. Presidente 
convidou o Sr. Edson B. O. 
Marquezini para a assinatura 
do competente Termo de 
Posse. Em conformidade 
com o parágrafo 4º, do artigo 
16, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Serra 
Negra, foi o vereador suplen-
te dispensado de prestar 
novo compromisso por já tê-
-lo prestado quando assu-
miu, nesta Legislatura, a vaga 
de vereador em outra oportu-
nidade. Ato contínuo, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-
rou empossado o vereador 
Edson B. O. Marquezini, com 
todos os direitos e obriga-
ções inerentes ao cargo de 
vereador. Em seguida, o ve-
reador empossado recebeu 
os cumprimentos e as boas 
vindas dos demais vereado-
res desta Casa de Leis. De-
claração de bens do verea-
dor Edson Benedito de 
Oliveira Marquezin: 1.856.000 
quotas do capital social da 
empresa Marquezin Constru-
ções e Estruturas Metálicas 
Ltda., CNPJ 71.263.560/0001-
87, alteração contratual JU-
CESP em 28/08/2013 adq. 
672.000 quotas de capital da 
referida empresa sendo pago 
R$ 50.000,00 na assinatura do 
contrato e o restante parce-
las sem data fixa, no valor de 
R$ 2.528.000,00; 50% de uma 
casa a Avenida João Gerosa, 
425/427 em Serra Negra/SP 
adq. Conf. Formal de partilha 
processo 439/2008, no valor 
de R$ 25.000,00; prédio co-
mercial a Avenida João Gero-
sa, 405 em Serra Negra/SP 
adq. Em 13/07/2009 conf. Ep 
liv. 375 fls 179/182, no valor 
de R$ 90.000,00; 260.000 quo-
tas de capital social da em-
presa 3ES Construções e Co-
mércio Ltda ME – CNPJ 
12.811.895/0001-23 constituí-
da em 18/10/2010, aquisição 
49% de sua esposa e vendeu 
1% para a sra. Benedita Anto-
nia de Oliveira Marquezin – 
CPF 340.895.748-70, no valor 
de R$ 257.400,00; 672.000 
quotas do capital social da 
Empresa Marquezin Constru-
ções e Estruturas Metálicas 
Ltda. CNPJ: 71.263.560/0001-
87, transformada em Eireli no 
ano de 2015, no valor de R$ 
672.000,00; 250.000 quotas 
do capital social da Empresa 
Construzini Construções & 
Terraplanagem Ltda. – ME, 
constituída em 10/08/2011, 
aquisição de 49% de sua es-

posa e vendeu 1% para a sra. 
Benedita Antonia de Oliveira 
Marquezin, no valor de R$ 
247.500,00; 50% de uma casa 
a Avenida João Gerosa 
425/427 em Serra Negra/SP 
adq. Conf. Formal de partilha 
em 07/10/2008 proc. 439/2008 
– em nome da dependente 
Benedita Antonia de Oliveira 
Marquezin – CPF: 340.895.748-
70, no valor de R$ 25.000,00. 
Nada mais. Após, passou-se 
ao EXPEDIENTE: onde foram 
lidas, discutidas, votadas e 
aprovadas, por unanimidade 
(10 votos), as seguintes atas: 
1) ata da 40ª sessão ordiná-
ria, da 01ª sessão legislativa, 
da 17ª Legislatura, realizada 
em 11 de dezembro de 2017; 
2) ata da 20ª sessão extraor-
dinária, da 01ª sessão legisla-
tiva, da 17ª Legislatura, reali-
zada em 11 de dezembro de 
2017; 3) ata da 21ª sessão 
extraordinária, da 01ª sessão 
legislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 22 de dezem-
bro de 2017; 4) ata da 22ª ses-
são extraordinária, da 01ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 22 de 
dezembro de 2017; 5) ata da 
01ª sessão extraordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 12 
de janeiro de 2018; 6) ata da 
02ª sessão extraordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 19 
de janeiro de 2018; 7) ata da 
03ª sessão extraordinária, da 
02ª sessão legislativa, da 17ª 
Legislatura, realizada em 19 
de janeiro de 2018. EXPE-
DIENTE DO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL: - Ofício nº 
747/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 813/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 749/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
823/2017, de autoria do vere-
ador Luiz Edward Cardoso 
Berton. - Ofício nº 748/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
824/2017, de autoria do vere-
ador Luiz Edward Cardoso 
Berton. - Ofício nº 750/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 

833/2017, de autoria do vere-
ador Luiz Edward Cardoso 
Berton. - Ofício nº 758/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
766/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto. 
- Ofício nº 760/2017, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 836/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 
774/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 852/2017, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 772/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
879/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 002/2018, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
873/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 003/2018, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
851/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 006/2018, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
869/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 007/2018, 
em resposta ao requerimen-
to verbal de informações, en-
caminhado através do ofício 
nº 2215/2017, de autoria do 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti. - Ofício nº 011/2018, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
872/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 012/2018, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
867/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 013/2018, 
em resposta ao ofício nº 
2312/2017, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 773/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
896/2017, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião 
de Almeida e Ricardo Favero 
Fioravanti. - Ofício nº 
004/2018, em resposta ao re-
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querimento de informações 
nº 870/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to. - Ofício nº 775/2017, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 871/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono. - Ofício 
nº 776/2017, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 837/2017, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida. - Ofício nº 
019/2018, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 878/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 018/2018, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
835/2017, de autoria de todos 
os vereadores da Câmara 
Municipal de Serra Negra. 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício nº 1047/2017 da Direto-
ria de Ensino Região de Mogi 
Mirim – Secretaria de Estado 
da Educação, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 874/2017, de auto-
ria dos vereadores Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
Edson B. O. Marquezini, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, 
José Aparecido Orlandi, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono, 
esclarecendo que, conforme 
o Quadro de Dependências 
da E. E. Professora Maria do 
Carmo de Godoy Ramos, 
existem apenas 10 (dez) sa-
las de aula, sendo todas ocu-
padas com demanda do 2º 
ao 9º ano do Ensino Funda-
mental diurno em 2018, por-
tanto sem espaço físico com-
patível com o solicitado. 
Destaca ainda, que não há 
previsão para Classes em 
Tempo Integral, apenas Esco-
la em Tempo Integral, o que 
impossibilita o atendimento 
a esta demanda. Sendo tudo 
para o momento, nos coloca-
mos à disposição para even-
tuais esclarecimentos e apro-
veitamos o ensejo para 
renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta 
consideração. - Ofício nº 
34BPMI-111/50/17, da Polícia 
Militar do Estado de São Pau-

lo – Secretaria de Estado dos 
Negócios da Segurança Pú-
blica, assinado pela Tenente 
Coronel PM Comandante So-
raya Corrêa Alvarez, agrade-
cendo pelo requerimento de 
congratulações e aplausos nº 
735/2017, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, e aprovado por una-
nimidade dos demais verea-
dores da Câmara Municipal 
de Serra Negra com o seguin-
te teor: Agradeço à Vossa Ex-
celência e à esta nobre Casa 
Legislativa, alvo de meu total 
respeito e admiração, pelo 
reconhecimento elogioso do 
trabalho desempenhado, por 
meio da homenagem presta-
da a este Comando, que cer-
tamente continuará contri-
buindo com esforço 
desmedido e sensibilidade 
aflorada de amor à Causa Pú-
blica, para que a comunida-
de continue acreditando na 
Polícia Militar. Aproveito a 
oportunidade para reiterar os 
meus protestos de distinta 
consideração e respeito. SO-
RAYA CORRÊA ALVAREZ – Te-
nente Coronel PM Coman-
dante do 34º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior – 
Bragança Paulista/SP. - Ofício 
da Telefônica S/A nº CT LLBA 
4161/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 660/2017, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezi-
ni, esclarecendo que embora 
a Telefônica/Vivo tenha a au-
torização expedida pela ANA-
TEL para explorar o Serviço 
de Comunicação Multimídia 
- SCM, o Loteamento Colina 
dos Ipês, no momento, não 
possui cobertura para telefo-
ne móvel (celular) da Vivo. - 
Ofício da Telefônica S/A nº 
CT LLBA 3954/2017, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 638/2017, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, esclarecendo 
que consta no planejamento 
da Telefônica/Vivo, para o 
ano de 2018, o atendimento 
telefônico no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP, através das instala-
ções necessárias para cober-
tura de telefone móvel 
(celular) da Vivo. - Ofício da 
Telefônica S/A nº CT LLBA 
5160/2017, em resposta à in-

dicação nº 1212/2017, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, 
informando que foi executa-
da a mudança de endereço 
da linha telefônica, conforme 
solicitado. - Ofício da Asso-
ciação da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Serra Negra – 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
em resposta ao requerimen-
to nº 819/2017, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, encami-
nhando cópia do processo de 
contratação requerido para 
conhecimento, esclarecendo 
que os termos do processo 
não se tratam tecnicamente 
de processo licitatório e, sim, 
de simples contratação por 
regras internas do Hospital 
Santa Rosa de Lima, conside-
rando que, por tratar-se de 
Associação privada, não se 
submete aos tramites legais 
licitatórios do Poder Público. 
- Ofício da Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, em res-
posta ao requerimento nº 
822/2017, de autoria dos vere-
adores Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida, encaminhando os 
valores pertinentes ao fatura-
mento de serviços do CONIS-
CA. Os valores pertinentes 
são exclusivamente do fatu-
ramento hospitalar, cuja con-
tinuidade foi suspensa para 
alguns procedimentos a par-
tir de outubro de 2017, devido 
a questões contratuais, bem 
como que os valores pratica-
dos eram inviáveis para a 
Santa Casa de Serra Negra. - 
Ofício nº 2964/2017/GP-DGI 
da Presidência da República 
– Diretoria de Gestão Interna 
do Gabinete Pessoal do Presi-
dente da República, acusan-
do o recebimento do ofício 
nº 2078/2017, encaminhando 
votos de congratulações e 
aplausos à 5ª Edição do Serra 
Café – 2017. Informa tam-
bém, que o referido docu-
mento foi encaminhado ao 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, por 
meio do Ofício-SEI nº 
2963/2017/GP-DGI. - Ofício 
ADM-AME Amparo nº 
086/2017, em resposta aos re-

querimentos de informações 
de nº 849/2017 e 850/2017, 
ambos de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, informando todas as es-
pecialidades médicas que 
estão sendo atendidas no 
AME de Amparo/SP, bem 
como a quantidade de pa-
cientes do Município de Serra 
Negra atendimentos no AME 
de Amparo/SP, desde a data 
de sua inauguração até o 
mês de novembro de 2017. - 
E-mail da Associação da San-
ta Casa de Misericórdia de 
Serra Negra – Hospital Santa 
Rosa de Lima, encaminhan-
do a prestação de contas 
(mensal-parcial) do Hospital 
Santa Rosa de Lima – No-
vembro/2017, referentes aos 
valores recebidos através da 
Subvenção Municipal conce-
dida pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, através da 
Lei Municipal nº 3973/2016, 
através do qual todos os pa-
gamentos estão sendo reali-
zados com base no disposto 
da cláusula segunda, em to-
dos os seus incisos. - E-mail 
do Consórcio Intermunicipal 
das Bacias dos Rios Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí – Con-
sórcio PCJ, encaminhando 
relatório 2017 e informações 
sobre o Projeto Gota D’água 
2018 e sobre o Programa de 
Educação e Sensibilização 
Ambiental. - Ofício nº 
002/2018 do SERPREV – Servi-
ço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de 
Serra Negra, encaminhando 
para apreciação, nos termos 
do inciso X, do artigo 33, da 
Lei Municipal nº 2612/2001, 
os Balancetes de Despesa e 
Receita, juntamente com os 
boletins de Caixa do FRAP 
(Fundo de Reservas de Apo-
sentadorias e Pensões) e FAS 
(Fundo de Assistência à Saú-
de), referente ao mês de no-
vembro de 2017. - Ofício nº 
34BPMI-039/13/18 – da Secre-
taria de Estado dos Negócios 
da Segurança Pública – Polí-
cia Militar do Estado de São 
Paulo, encaminhando cópia 
do Parecer da Procuradoria 
Geral do Estado de São Pau-
lo, sobre a inadequação de 
leis municipais em desacor-
do com a Lei Estadual nº 
9.470/1996, que proíbem a 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 - Ano VIII - n.º 579
19

venda, distribuição ou utiliza-
ção de bebidas alcoólicas, 
em estádios de futebol, giná-
sios de esportes e demais es-
tabelecimentos congêneres, 
em dias de jogos, solicitando 
o conhecimento do referido 
Parecer e, se necessário, a 
devida adequação à Legisla-
ção Municipal. - Ofício do 
CONISCA – Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Cir-
cuito das Águas, datado de 05 
de janeiro de 2018, em res-
posta ao ofício nº 2311/2017, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, apre-
sentando as informações so-
licitadas com relação a 
exoneração de nutricionista. 
- Ofício da Empresa RENAS-
CER Construções Elétricas – 
RCE, datado de 27 de novem-
bro de 2017, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 769/2017, de auto-
ria dos vereadores Ricardo 
Favero Fioravanti e Leonel 
Franco Atanázio, esclarecen-
do que para se obter informa-
ções sobre os blackouts que 
estão ocorrendo no Lotea-
mento Colina dos Ipês, Serra 
Negra/SP, deve ser procurada 
a CPFL – Companhia Paulista 
de Força e Luz, inclusive para 
regularizar este problema 
que vem acontecendo com 
grande frequência. - Ofício 
GS nº 7137/2017 da Secreta-
ria de Estado da Saúde – Ga-
binete do Secretário, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 827/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, esclare-
cendo que a solicitação de 
ser disponibilizado o progra-
ma “castra móvel” no Municí-
pio de Serra Negra, foi sub-
metida à apreciação da 
Coordenadoria de Controle 
de Doenças, que se manifes-
tou através do despacho GC 
nº 1738/2017, cuja cópia se-
gue em anexo. - Ofício nº 
59/2017 dos Correios, em res-
posta à indicação nº 
1216/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, informando que os Cor-
reios estão adotando 
medidas para aumentar o 
quadro de funcionários na 
Agência de Correios de Serra 
Negra/SP, realizando a trans-
ferência de um empregado 

para compor a equipe de 
atendentes de Serra Negra, 
que está prevista para ocor-
rer no início do mês de mar-
ço de 2018. - Ofício do Muní-
cipe Raul Mauri Ferraresso, 
datado de 28 de dezembro 
de 2017, em agradecimento 
ao requerimento de congra-
tulações e aplausos nº 
795/2017, de autoria do então 
vereador Luiz Edward Cardo-
so Berton, subscrito por to-
dos os demais vereadores da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, aprovado por unani-
midade durante a sessão or-
dinária realizada em 13 de 
novembro de 2017. Ressalta 
que a sua iniciativa em plan-
tar diversas mudas de árvo-
res frutíferas em frente a sua 
residência, em local público, 
se baseou em tornar aquela 
Praça em um jardim para o 
convívio agradável de nossos 
moradores e visitantes. Espe-
ra que possa inspirar desta 
forma outros cidadãos Serra-
negrenses a colaborarem no 
sentido de tornar nossa cida-
de ainda mais bela, verde e 
alegre. Finalmente, não pode 
deixar de agradecer especial-
mente ao nobre vereador 
Luiz Edward Cardoso Berton 
pela lembrança que originou 
tal reconhecimento que tan-
to nos alegra. Deseja tam-
bém, votos de que 2018 seja 
um ano repleto de realiza-
ções para esta Casa Legislati-
va e, consequentemente, 
para o nosso querido Municí-
pio. - E-mail da Associação 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, encami-
nhando a prestação de con-
tas (mensal-parcial e com-
plementar) do Hospital Santa 
Rosa de Lima – Dezem-
bro/2017, referentes aos valo-
res recebidos através da Sub-
venção Municipal concedida 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra, através da Lei 
Municipal nº 3973/2016, atra-
vés dos quais todos os paga-
mentos estão sendo realiza-
dos com base no disposto da 
cláusula segunda, em todos 
os seus incisos. - Ofício GS nº 
7363/2017 da Secretaria de 
Estado da Saúde – Gabinete 
do Secretário, em resposta 
ao requerimento de informa-

ções nº 826/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, esclarecendo que 
a solicitação de ser encami-
nhada para o Município de 
Serra Negra uma unidade da 
Carreta Móvel do Programa 
“Mulheres de Peito” encon-
tra-se devidamente cadastra-
da na Secretaria de Estado da 
Saúde, no entanto, sem pre-
visão de data para o atendi-
mento. - E-mail do Departa-
mento de Estrada de 
Rodagem – DER, datado de 
18 de janeiro de 2018, em res-
posta à indicação nº 
1332/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, informando que o pedido 
foi encaminhado ao DER da 
cidade de Amparo/SP. - Ba-
lancetes Financeiros da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, referentes aos meses da 
junho/2017, julho/2017, agos-
to/2017, setembro/2017, ou-
tubro/2017, novembro/2017 e 
dezembro/2017. - Relatório 
de Gestão Fiscal da Câmara 
Municipal de Serra Negra, re-
ferente ao 3º quadrimestre 
de 2017. - Demonstrativo de 
apuração das despesas com 
pessoal da Câmara Municipal 
de Serra Negra, referente ao 
3º quadrimestre de 2017. - 
Ofício GS nº 7576/2017 da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
– Gabinete do Secretário, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 385/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, infor-
mando que o Município de 
Serra Negra está devidamen-
te cadastrado para receber 
uma unidade da Carreta Mó-
vel do Programa “Mulheres 
de Peito”, no entanto, sem 
previsão de data para o aten-
dimento. - DESPACHO DO SR. 
PRESIDENTE - Processo nº 
013/2018. Referente: RECUR-
SO protocolizado em 25 de 
janeiro de 2018 pelo Exmo. 
Sr. Dr. Sidney Antonio Ferra-
resso – Prefeito do Município 
de Serra Negra. Vistos. Na 
qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, com fundamento no 
artigo 31, inciso XI, do Regi-
mento Interno da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
RECEBO o recurso de fls. 
02/05, apresentado no dia 25 

de janeiro de 2018 pelo 
Exmo. Sr. Dr. Sidney Antonio 
Ferraresso – Prefeito do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
apresentando questiona-
mentos sobre a legalidade da 
instauração da Comissão Es-
pecial de Inquérito nº 01/2018 
– CMSN, criada através do 
Requerimento nº 18/2018. 
Nos termos do artigo 44, I, 
“b”, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, encaminho o presen-
te, à douta Comissão de Justi-
ça e Redação para a emissão 
de parecer sobre o recurso 
interposto. Diante da apre-
sentação do recurso, SUS-
PENDO o início dos trabalhos 
da Comissão Especial de In-
quérito nº 01/2018 – CMSN, 
designado para ocorrer du-
rante reunião a ser realizada 
no dia 26 de janeiro de 2018, 
até análise e julgamento do 
recurso apresentado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 
Dê-se ciência desta decisão 
aos Vereadores integrantes 
da Comissão Especial de In-
quérito - CEI nº 01/2018 – 
CMSN, como também aos 
demais Vereadores da Câma-
ra Municipal de Serra Negra e 
ao Prefeito Municipal. Trasla-
dem-se cópia para o proces-
so 004/2018. Publique-se. Re-
gistre-se. Comunique-se. 
Cumpra-se. Serra Negra, 25 
de janeiro de 2018. Vereador 
FELIPE AMADEU PINTO DA 
FONSECA - Presidente da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra/SP. - Ofícios nºs 002/2018 
a 013/2018 da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Serra Ne-
gra – CMSSN – Presidente do 
Conselho Municipal de Saú-
de de Serra Negra – Gestão 
2016/2018, convidando os ve-
readores Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, Wagner da Sil-
va Del Buono, Roberto 
Sebastião de Almeida, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Rena-
to Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, José Apare-
cido Orlandi, Paulo L. Marchi 
Giannini, Paulo Sérgio Osti e 
Edson B. O. Marquezini, res-
pectivamente, para participa-
rem das reuniões ordinárias 
mensais, realizadas pelo 
Conselho Municipal de Saú-
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de. As reuniões, neste pri-
meiro semestre de 2018, 
ocorrerão nos dias: 20 de fe-
vereiro e 13 de março, sem-
pre às 18h00min, na sede da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, situada à Rua Capitão 
José Bruschini nº 107 – Cen-
tro, Serra Negra/SP. - Ofício nº 
006/2018 do CONSEG – Con-
selho Comunitário de Segu-
rança do Município de Serra 
Negra/SP, informando a todos 
os vereadores sobre a altera-
ção dos dias e horários das 
reuniões mensais realizadas 
pelo CONSEG, que neste ano 
de 2018, a partir do mês de 
fevereiro, serão realizadas to-
das as primeiras quartas-fei-
ras de cada mês, às 18:00 ho-
ras, no Palácio Primavera 
– Praça Sesquicentenário, 
Centro Serra Negra/SP. - Cor-
respondências recebidas no 
período de 12 de dezembro 
de 2017 a 05 de fevereiro de 
2018, dentre elas os seguin-
tes telegramas informando a 
liberação de verbas: - Tele-
gramas do Ministério da Edu-
cação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, comunicando a libera-
ção de recursos financeiros, 
em 01/12/2017, referentes ao 
Programa PDDE, às APM’s 
das seguintes Escolas Muni-
cipais: - EMEB Professora Ma-
ria Therezinha Pinheiro Avan-
cini R$ 1.200,00, - Centro de 
Treinamento Profissional R$ 
830,00. PROJETOS DE LEIS 
DE AUTORIA DOS VEREADO-
RES: - Projeto de Lei nº 
71/2017, de autoria dos vere-
adores Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Edson B. O. 
Marquezini, José Aparecido 
Orlandi, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo L. Marchi Gianni-
ni, Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almei-
da e Wagner da Silva Del 
Buono, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos profis-
sionais da Educação do Mu-
nicípio de Serra Negra e de-
mais estabelecimentos 
comerciais ou profissionais, 
cujas funções sejam de cui-
dar ou monitorar crianças, de 
receberam gratuitamente 
“Lições de Primeiro Socor-
ros” e dá outras providências. 
- Projeto de Lei nº 01/2018, de 

autoria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, que proí-
be a oferta de “embutidos” 
na composição da merenda 
de escolas e creches da rede 
pública municipal e dá outras 
providências. - Projeto de Lei 
nº 02/2018, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que dispõe so-
bre a proibição da soltura e 
manuseio de fogos de artifí-
cio e artefatos pirotécnicos, 
que causam estampido, no 
Município de Serra Negra/SP 
e dá outras providências. - 
Projeto de Lei nº 04/2018, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
dispõe sobre instituição de 
campanha educativa para 
conscientização da popula-
ção sobre o tema “JANEIRO 
ROXO”, que tem por objetivo 
orientar a população sobre as 
causas, os sintomas e o trata-
mento da doença Hansenía-
se, que gera muito precon-
ceito, o que dificulta o seu 
diagnóstico e a sua preven-
ção. - Projeto de Lei nº 
09/2018, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravan-
ti, que altera o caput do artigo 
1º e cria o seu parágrafo 5º, 
da Lei Municipal nº 
2872/2004, que dispõe sobre 
o desconto sobre o paga-
mento de IPTU aos proprietá-
rios de imóveis, pessoas físi-
cas, e de ISS aos prestadores 
de serviços, pessoas físicas, 
portadores de câncer ou 
AIDS. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi proferida 
a leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 001/2018, de au-
toria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de, com a maior urgência 
possível, ser realizada limpe-
za geral e o corte do mato em 
todo o Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP, bem como 
seja disponibilizado um Zela-
dor para cuidar daquele par-
que público. INDICO tam-
bém, para que seja incluída 
nas prioridades dos serviços 
e obras municipais a comple-
ta reforma e revitalização de 

todo o Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
002/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com a maior urgência 
possível, determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem tapados os 3 (três) bu-
racos na Rua Brasil, 
Centro,Serra Negra/SP, cujos 
buracos são muito grandes e 
em cortes transversais, o que 
pode gerar acidentes no lo-
cal. Indicação nº 003/2018, 
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 tapado o buraco 
existente na Rua Armando 
Argentini, em frente ao nú-
mero 486, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 004/2018,de auto-
ria 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 retiradas as plantas da 
espécie “Coroa de Cristo”, 
em frente ao número 189, da 
Rua José Francisco Rodri-
gues, Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP, vez 
que estão inviabilizando a 
entrada de veículos. Indica-
ção nº 005/2018, 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 tapado o buraco no asfal-
to, próximo à sarjeta, na Rua 
José Oscar Bruschini da Sil-
veira, altura do número 18, 
Centro, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 006/2018, 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, 
invocando as disposições da 
Lei Municipal nº 2711/2002, 
ser o proprietário do terreno 
situado no lado esquerdo do 
número 54, da Rua Sebastião 
Faria Mendes, Alto das Pal-

meiras, Serra Negra/SP, vez 
que o mato no terreno está 
extremamente alto, invadin-
do os imóveis vizinhos, onde 
também está havendo proli-
feração de vários animais pe-
çonhentos, estando crítica a 
situação no local. Indicação 
nº 007/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada limpeza geral e 
corte do mato que está co-
brindo as calçadas, em toda 
a extensão da Rua Mathilde 
Arthuso Salomão, Centro, 
Serra Negra/SP, principal-
mente da parte entre o meio 
e o final da referida via públi-
ca. Indicação nº 008/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto,                   que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de que seja 
realizada operação tapa bu-
racos nas principais vias pú-
blicas da área central do mu-
nicípio de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 009/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto,que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de que seja realizada opera-
ção tapa buracos nas ruas 
dos bairros/loteamentos 
mais afastados da área cen-
tral do nosso município, prin-
cipalmente nos bairros/lotea-
mentos: Alto das Palmeiras, 
Colina dos Ipês, Suiza Park, 
Nova Serra Negra, Parque 
Fonte São Luiz, Refúgio da 
Serra, Jardim Gustavo e as 
ruas asfaltadas do Bairro das 
Posses. Indicação nº 
010/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de passar 
a máquina motoniveladora 
em toda a extensão da Estra-
da Municipal Antonio Perli, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 011/2018, 
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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 passar a máquina mo-
toniveladora em toda a ex-
tensão da Via Carlos Filippi, 
Bairro dos Macacos, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
012/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto 
Giachetto,que indica na for-
ma 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 Hilda Be-
raldi de Almeida, Bairro Belo 
Horizonte, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 013/2018, de auto-
ria 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 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão da 
Estrada Municipal Joana To-
nholi Argentini, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 014/2018, 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 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão da 
Estrada Municipal Joaquim 
Alexandre Zocchio, Bairro da 
Serra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 015/2018, 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 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão da 
Estrada Municipal Romão 
Francisco Massaro, Lotea-
mento Chave Preta, Bairro 
dos Costas, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 016/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 

de passar a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Nery Er-
mindo Della Guardia, Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 017/2018, 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 passar a máquina mo-
toniveladora em toda a ex-
tensão da Estrada Municipal 
Dr. Peter Griesinger, Bairro 
das Tabaranas/Leais, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
018/2018, 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 passar a 
máquina motoniveladora em 
toda a extensão da Estrada 
Municipal Ronald Golias, 
Bairro dos Costas, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 019/2018, 
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 realizada opera-
ção tapa buracos em todas as 
ruas do Loteamento Residen-
cial Serra Negra, Serra Negra/
SP. Indicação nº 020/2018, 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 ser feita a limpeza e a 
varrição de todas as ruas do 
Loteamento Residencial Ser-
ra Negra, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 021/2018, de auto-
ria 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 Residen-
cial Serra Negra, Serra Negra/
SP. Indicação nº 022/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao D.E.R. - Departa-

mento de Estradas de Roda-
gem, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem adotados todos os 
procedimentos necessários 
para conter a erosão em am-
bos os lados da Via Angelo 
Zanini, Serra Negra/SP, vez 
que a erosão está prestes a 
remover pedaços do asfalto, 
tornando o local muito peri-
goso. Indicação nº 023/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to 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 exe-
cutadas do município de Ser-
ra Negra, a formação/cons-
trução de uma Praça ou Área 
de Lazer para os moradores 
do Loteamento Residencial 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 024/2018, 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 colocadas as 
lâmpadas faltantes nas ruas 
do Loteamento Residencial 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 025/2018, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do a Telefônica/VIVO, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
verificados os cabos telefôni-
cos instalados em todas as 
ruas do Loteamento Residen-
cial Serra Negra, Serra Negra/
SP, vez que há cabos soltos e 
mal instalados, realizando os 
reparos necessários. Indica-
ção nº 026/2018, 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 
sarjetas de ambos os lados, 
de todas as ruas do Lotea-
mento Residencial Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 027/2018, 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 
sarjetas de ambos os lados, 
de todas as ruas do Lotea-
mento Residencial Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 028/2018, 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, inclusi-
ve informando a velocidade 
máxima para o tráfego de ve-
ículos automotores, em to-
das as ruas do Loteamento 
Residencial Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
029/2018, 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 
afixadas as placas de deno-
minação das vias públicas 
em todas as ruas do Lotea-
mento Residencial Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 030/2018, 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 disponibilizado mais ho-
rários de ônibus circular 
(transporte público munici-
pal) aos moradores do Lotea-
mento Residencial Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 031/2018, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem construídos ou refor-
mados os pontos de ônibus 
necessários do Loteamento 
Residencial Serra Negra, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
032/2018, 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-
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tente, no sentido de serem 
desobstruídos e desentupi-
dos todos os bueiros existen-
tes no Loteamento Residen-
cial Serra Negra, Serra Negra/
SP.Indicação nº 033/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de asfaltar 
o trecho que atualmente é de 
terra, da Rua Manoel Luiz Sa-
ragiotto, que contorna o 
campo de futebol, Lotea-
mento São Luiz, Serra Negra/
SP. Indicação nº 034/2018, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne aos setores competentes, 
no sentido de serem realiza-
das todas as obras necessá-
rias de infraestrutura no tre-
cho da Rua Manoel Luiz 
Saragiotto, que atualmente é 
uma viela, inclusive asfaltan-
do o referido trecho, ao lado 
do campo de futebol, Lotea-
mento São Luiz, Serra Negra/
SP. Indicação nº 035/2018, 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 realizada ope-
ração tapa buracos em todas 
as ruas do Loteamento Par-
que Fonte São Luiz, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 036/2018, 
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 competen-
te, no sentido de ser realizada 
limpeza geral, varrição e cor-
te do mato em todas as ruas 
do Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 037/2018, de auto-
ria do vereador José Apareci-
do Orlandi que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem adotadas as provi-
dências cabíveis, com rela-
ção aos galhos de árvores na 
Rua Antonio Jorge José, no 

trecho entre o Grande Hotel 
Serra Negra até a Rodovia SP-
360 (Serra Negra/Lindóia), 
vez que estão atrapalhando a 
passagem de veículos gran-
des (ônibus, caminhões, 
etc.), de modo que estes veí-
culos estão tendo que trafe-
gar pela contramão de dire-
ção, para que os veículos não 
sejam danificados pelos ga-
lhos das árvores, o que pode 
ocasionar acidentes naquele 
trecho. Indicação nº 
038/2018, de autoria do vere-
ador José Aparecido Orlandi, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de instalar pelo menos uma 
câmera de monitoramento - 
com gravação de 360º, no 
Bairro da Serra, em frente à 
“Rotatória do Vendão”, vez 
que a população residente 
no referido Bairro está solici-
tando essa melhoria, que evi-
tará a ocorrência de roubos e 
furtos em vária casas e pro-
priedades rurais (tal como o 
furto de gado e de imple-
mentos agrícolas), bem 
como seria monitorado 
aquele trecho que também é 
muito utilizado como “rota 
de fuga” em muitos delitos 
ocorridos em nosso Municí-
pio, sendo esta uma medida 
eficaz para melhorar a segu-
rança em todo o Bairro da 
Serra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 039/2018, de autoria 
do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser instalada a cobertura no 
ponto de ônibus existente na 
Rua Santo Antonio, Lotea-
mento das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
040/2018, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezini, 
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 limpeza geral para 
ser tirada toda a sujeira nas 
proximidades do ponto de 
ônibus da Rua Santo Antonio, 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 

041/2018, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
cortado o mato na Rua Ade-
laide Blotta Marques, princi-
palmente do lado direito do 
número 90, Loteamento Par-
que Residencial das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
042/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Sr. Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser re-
alizada uma completa dede-
tização em todo o Cemitério 
Jardim da Saudade, Serra 
Negra/SP, vez que está ha-
vendo infestação de animais 
peçonhentos, principalmen-
te de escorpiões e aranhas, 
que estão invadindo as ca-
sas/imóveis vizinhos ao ce-
mitério. Indicação nº 
043/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada uma completa 
dedetização de todos os 
bueiros do município, para 
ser evitada a proliferação e a 
infestação de animais peço-
nhentos. Indicação nº 
044/2018, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem dedetizados todas as 
Praças e locais públicos do 
nosso município, principal-
mente nos locais onde pode 
haver a proliferação e a infes-
tação de animais peçonhen-
tos. Indicação nº 045/2018, 
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, com a maior urgên-
cia possível, seja realizada 
limpeza geral e corte do 
mato no Ribeirão Serra Ne-

gra, principalmente na Aveni-
da Governador Laudo Natel e 
áreas próximas, vez que o 
mato está enorme e há gran-
de acúmulo de lixo, havendo 
proliferação e infestação de 
animais peçonhentos que es-
tão invadindo as residências 
e imóveis próximos ao local. 
Indicação nº 046/2018, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de realizar 
operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Luiz 
Vaz de Camões, ao lado da 
EMEB Durval de Paula Cha-
gas, Campo do Sete Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
047/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado a Sa-
besp para que, com a máxi-
ma urgência, determine ao 
setor competente,no sentido 
de serem realizados todos os 
consertos necessários com 
relação ao vazamento de 
água que vem ocorrendo sob 
do asfalto, o que gerou a for-
mação de um enorme bura-
co, na Avenida Juca Preto, 
número 1354,em frente à Ofi-
cina JRA, realizando-se tam-
bém o nivelamento asfáltico, 
vez que pessoas estão cain-
do e se ferindo gravemente 
no local, inclusive com fratu-
ra de ossos, como ocorrido 
na manhã do dia 02/02/2018. 
Indicação nº 048/2018, 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 tapado o enorme 
buraco, realizando também 
o nivelamento do asfalto, na 
Avenida Juca Preto, número 
1354, em frente à Oficina 
JRA, vez que pessoas estão 
caindo no local, inclusive 
com fratura de ossos, como 
ocorrido na manhã do dia 
02/02/2018. Indicação n° 
049/2018, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
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que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
feitos os reparos necessários 
na calçada e colocando nova 
tampa de bueiro, na Avenida 
Juca Preto, altura do número 
1354, Serra Negra/SP, consi-
derando que aquele trecho 
da calçada está cheio de bu-
racos, com pedras soltas e 
todo desnivelado, fazendo 
com que pedestres caiam e 
se machuquem no local. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o encami-
nhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas ca-
bíveis. Indicação n° 050/2018, 
de autoria do vereador José 
Aparecido Orlandi, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com a 
maior urgência possível, de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de serem ado-
tados os procedimentos 
necessários para serem insta-
ladas placas de sinalização 
com os dizeres “Cuidado” 
“Reduza a Velocidade” “En-
trada e Saída de Veículos”, 
bem como sejam feitas todas 
as pinturas de solo necessá-
rias, além da colocação de 
tartarugas, na Estrada Munici-
pal Amatis José Franchi, pró-
ximo ao cruzamento com a 
Estrada Municipal Nivaldo 
Stenghel Lamari, vez que o 
local está muito perigoso por 
falta de visão e pelo fato de 
que os veículos estão transi-
tando em alta velocidade, o 
que pode ocasionar graves 
acidentes naquele cruza-
mento. Indicação n° 051/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de colocar uma 
lombada na Rua Francisco 
Vicentini, Centro, Serra Ne-
gra/SP, altura do número 29. 
Indicação n° 052/2018, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de realizar recapeamen-

to da Rua Francisco Vicentini, 
Centro, Serra Negra/SP. Indi-
cação n° 053/2018, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
pintar a faixa de divisão de 
mão de direção em toda a 
extensão da Rua Francisco 
Vicentini, Centro, Serra Ne-
gra/SP. Indicação n° 054/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de realizar a 
colocação das 14 manilhas 
na Estrada Municipal Alfeu 
Fedel, em frente ao Sítio Li-
berdade, Bairro dos Leais, 
Serra Negra/SP. Indicação n° 
055/2018, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feita uma lombada na 
Rua José Arthuso, Loteamen-
to Jardim Serra Negra, Serra 
Negra/SP, vez que os motoris-
tas estão trafegando com 
seus veículos em altíssima 
velocidade, o que pode gerar 
sérios acidentes e atropela-
mentos, principalmente das 
nossas crianças, durante os 
horários de entrada e saída 
da Escola. Este é um pedido 
dos moradores do Lotea-
mento Jardim Serra Negra. 
Indicação n° 056/2018, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, 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 uma lomba-
da na Rua Mafalda Amábile 
Corrêa, Loteamento Jardim 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
vez que os motoristas estão 
trafegando com seus veícu-
los em altíssima velocidade, 
o que pode gerar sérios aci-
dentes e atropelamentos, 
principalmente das nossas 
crianças, durante os horários 
de entrada e saída da Escola. 
Este é um pedido dos mora-

dores do Loteamento Jardim 
Serra Negra. Indicação n° 
057/2018, de autoria do vere-
ador 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 fei-
ta uma lombada na Rua Ma-
falda Amábile Corrêa, 
Loteamento Jardim Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP, vez que 
os motoristas estão trafegan-
do com seus veículos em al-
tíssima velocidade, o que 
pode gerar sérios acidentes e 
atropelamentos, principal-
mente das nossas crianças, 
durante os horários de entra-
da e saída da Escola. Este é 
um pedido dos moradores do 
Loteamento Jardim Serra Ne-
gra. Indicação n° 058/2018, de 
autoria 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 trocadas todas 
as placas de cimento que es-
tão quebradas na junção da 
Praça Aline Teixeira Tau, Bair-
ro das Posses com a Rodovia 
SP-360 (sentido Serra Negra - 
Amparo), Serra Negra/SP, vez 
que o local encontra-se com 
vários buracos, quase intran-
sitável, o que vem gerando 
muitos transtornos e contra-
tempos aos motoristas. Indi-
cação n° 059/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - 
D.E.R., para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem trocadas todas 
as placas de cimento que es-
tão quebradas na junção da 
Praça Aline Teixeira Tau, Bair-
ro das Posses com a Rodovia 
SP-360 (sentido Serra Negra - 
Amparo), Serra Negra/SP, vez 
que o local encontra-se com 
vários buracos, quase intran-
sitável, o que vem gerando 
muitos transtornos e contra-
tempos aos motoristas. Indi-
cação n° 060/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R., para 

que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
trocadas todas as placas de 
cimento que estão quebra-
das na junção da Rua Álvaro 
Mendes de Toledo - Lotea-
mento Arapongas, com a Ro-
dovia SP-360 (sentido Ampa-
ro-Serra Negra), Serra Negra/
SP, vez que o local encontra-
-se com vários buracos, qua-
se intransitável, o que vem 
gerando muitos transtornos e 
contratempos aos motoris-
tas. Indicação n° 061/2018, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que, com a 
maior urgência possível, de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser refeita a 
tubulação do córrego próxi-
mo  à Rua Armando Del Buo-
no e à UBS Dr. Eduardo Cag-
noni Tiengo, Loteamento 
Refúgio da Serra, Serra Ne-
gra/SP, vez que toda a tubula-
ção então existente foi seria-
mente danificada e desfeita 
pelas últimas chuvas, não po-
dendo o local permanecer 
como está atualmente, o que 
também vem gerando gran-
de erosão por onde passa o 
referido córrego. Esta é uma 
solicitação dos moradores do 
Loteamento Refúgio da Serra 
que requer urgência no aten-
dimento. Indicação n° 
062/2018, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, 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 toda a extensão 
da Rua Lauro Saragiotto, 
Bairro dos Francos, Serra Ne-
gra/SP. Indicação n° 063/2018, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser realizado 
corte de mato no terreno de 
propriedade da municipali-
dade, localizado na bifurca-
ção entre a Rua Ana Belmira 
de Novaes e Rua Brasil, Serra 
Negra/SP, conforme reclama-
ções de munícipes, devido 
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ao mato alto está havendo o 
consumo de drogas e entor-
pecentes no local. Em segui-
da, foi proferida a leitura da 
Moção de Apelo nº 01/2018. 
Em seguida, o Exmo. Sr. Pre-
sidente determinou o enca-
minhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas ca-
bíveis e, a Moção, foi enca-
minhada para ordem do dia 
da presente sessão ordinária 
para discussão e votação. 
PEQUENO EXPEDIENTE: 
usaram da palavra os verea-
dores Ricardo Favero Fiora-
vanti, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Sérgio Osti, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Renato Pinto Gia-
chetto, Wagner da Silva Del 
Buono e José Aparecido Or-
landi. Não havendo mais ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPE-
DIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: Requeri-
mento nº001/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Rotatória existente 
na entrada do Loteamento 
Refúgio da Serra, que dá 
acesso à SP-360 e às Ruas 
João Postali, Joana Franco da 
Silveira e Luiz Ciambelli, pos-
sui denominação oficial. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº002/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
forme a esta Casa de Leis, se 
a Rotatória localizada na 
confluência das Ruas Brasil, 
Ana Belmira de Moraes e Ge-
rônimo Dias (antiga Estrada 
Velha), Loteamento Estância 
Suíça, Serra Negra/SP, possui 
denominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 

nº003/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
forme a esta Casa de Leis, se 
a rotatória existente na Ave-
nida Ana Belmira de Novaes, 
no cruzamento entre a Ave-
nida Antonio Novaes e a Rua 
Irineu Perondini, Loteamen-
to Estância Suíça, possui de-
nominação oficial. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº004/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que in-
forme a esta Casa de Leis se 
possui denominação oficial a 
Estrada Municipal que tem 
seu início no entroncamento 
da Estrada Municipal Amatis 
José Franchi, defronte ao 
Pesqueiro Bonfim, passando 
pela entrada da Cachoeira 
dos Sonhos e tendo seu tér-
mino na Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP. RE-
QUEIRO mais seja informada 
quais são as coordenadas ge-
ográficas UTM da referida Es-
trada Municipal e qual o seu 
tamanho/extensão (metros). 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº005/2018, de autoria 
do vereador Eduardo Apare-
cido Barbosa, que solicita na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Pista de Skate loca-
lizada na Praça Sesquicente-
nário, Centro, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos).  Requeri-
mento nº006/2018, de autoria 
do vereador Eduardo Apare-
cido Barbosa, que solicita na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 

que, informe a esta Casa de 
Leis, se a viela que liga a Rua 
Luiz Possagnolo à Rua Ma-
theus Mattedi, Loteamento 
Vila Dirce, Serra Negra/SP, é 
de propriedade pública e se 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº007/2018, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, 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 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se a rua popu-
larmente conhecida como 
“Rua Projetada”, que tem seu 
início na Via Angelo Zanini e 
término na Rua João Zanona, 
Loteamento Placidolândia, 
Serra Negra/SP, possui deno-
minação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Informo que foi veicula-
da matéria no Jornal “O Ser-
rano”, edição de 12/08/2016, 
onde consta que a rua públi-
ca acima discriminada, rece-
berá pavimentação asfáltica, 
que não possui denomina-
ção oficial e possui como re-
ferência a “Rua do Alemão”. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos).  Requeri-
mento nº008/2018, de autoria 
do vereador  Renato Pinto 
Giachetto, 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 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se o próprio si-
tuado no Alto do Pico da Fon-
seca, ao lado da imagem do 
Cristo Redentor de Serra Ne-
gra, onde funciona uma lan-
chonete/restaurante e de-
mais espaços, é um bem 
pertencente ao município de 
Serra Negra e se possui de-
nominação oficial. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento 
nº009/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, 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 01” do Loteamento 
Jardim das Palmeiras II, situ-
ado no Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, possui deno-
minação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos).  
Requerimento nº010/2018, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res competentes, informe a 
esta Casa de Leis se a “Rua 
02” do Loteamento Jardim 
das Palmeiras II, situado no 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, possui denominação 
oficial e quais os melhora-
mentos nela existentes. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº011/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, 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 03” do Loteamento 
Jardim das Palmeiras II, situ-
ado no Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, possui deno-
minação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). 
Requerimento nº012/2018, 
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 
se a Pública situada na Rua 
Erina Rosália Mattedi Santos, 
Loteamento Los Pinos, Bair-
ro das Posses, Serra Negra/
SP, possui denominação ofi-
cial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
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unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº013/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
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 Estrada Municipal que se 
inicia na Estrada Municipal 
Romão Francisco Massaro 
(nas proximidades do Sítio 
“Terra Roxa”), Bairro das Ta-
baranas, Serra Negra/SP, é de 
propriedade pública ou parti-
cular e se possui denomina-
ção oficial. REQUEIRO mais, 
seja informado qual a exten-
são da referida Estrada, bem 
como as respectivas coorde-
nadas geográficas de seu iní-
cio e fim. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos).  Re-
querimento nº014/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que informe a 
esta Casa de Leis se a via pú-
blica recentemente aberta e 
asfaltada, que tem seu início 
na Rua Amélia Massaro e tér-
mino na Rua Vereador Dirceu 
Thomazelli Guidetti, Lotea-
mento Alto das Palmeiras, 
Serra Negra/SP, possui deno-
minação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos).  
Requerimento nº015/2018, 
de autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que informe a 
esta Casa de Leis, se a Qua-
dra Poliesportiva localizada 
no início da Estrada Munici-
pal Maria Catini Canhassi, no 
Núcleo Urbano do Bairro dos 
Leais, Serra Negra/SP, possui 
denominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº016/2018, de autoria do ve-

reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que solicita na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
informe a esta Casa de Leis, 
se o Balneário Municipal lo-
calizado no Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” 
possui denominação oficial. 
REQUEIRO também, seja es-
clarecido se a Lei Municipal 
nº 160/1954 ainda está em vi-
gor e se a denominação “Go-
vernador Lucas Nogueira 
Garcez” se refere ao Próprio 
Público onde atualmente 
funciona o Paço Municipal ou 
se refere ao Balneário Muni-
cipal que funcionou há déca-
das atrás naquele prédio pú-
blico. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº017/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
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 possui denominação ofi-
cial a Rodoviária do municí-
pio de Serra Negra/SP, locali-
zada na Praça 
Sesquicentenário. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento 
nº019/2018, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se possui deno-
minação oficial a “Rua 01” do 
Loteamento “Madrid Resi-
dence Park”, localizado entre 
as Ruas Gerônimo Dias, Pau-
lo Pimentel Mangeon e Armí-
nio Silotto, Serra Negra/SP, e 
quais os melhoramentos nela 
existentes. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº020/2018, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, que 
solicita na forma regimental, 

após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis se 
possui denominação oficial a 
“Rua 02” do Loteamento 
“Madrid Residence Park”, lo-
calizado entre as Ruas Gerô-
nimo Dias, Paulo Pimentel 
Mangeon e Armínio Silotto, 
Serra Negra/SP, e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos).  
Requerimento nº021/2018, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis se 
possui denominação oficial a 
“Rua 03” do Loteamento 
“Madrid Residence Park”, lo-
calizado entre as Ruas Gerô-
nimo Dias, Paulo Pimentel 
Mangeon e Armínio Silotto, 
Serra Negra/SP, e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos).  
Requerimento nº022/2018, 
de autoria do vereador Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
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 sala para uso de pessoas 
portadoras de deficiência vi-
sual, que funciona no Merca-
do Cultural de Serra Negra, 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos).  Requeri-
mento nº023/2018, 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 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se a rua que se 
inicia na continuação da Es-

trada Municipal Basílio Silot-
to, que dá acesso ao Sítio São 
Sebastião - matrícula do imó-
vel nº 12.177, Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP, é 
uma via pública e se possui 
denominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº024/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se está na pro-
gramação de obras/serviços 
municipais a instalação de 
iluminação pública na rua 
que se inicia na continuação 
da Estrada Municipal Basílio 
Silotto, entrada e acesso para 
o Sítio São Sebastião - Matrí-
cula do Imóvel nº 12.177, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP. No caso desta im-
portante instalação de ilumi-
nação pública estiver previs-
ta na programação do 
município, informar quando 
será realizada (data previs-
ta)? Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos).  
Requerimento nº025/2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado a 
C.P.F.L., Companhia Paulista 
de Força e Luz para que, jun-
tamente com os responsá-
veis técnicos, informe a esta 
Casa de Leis, no prazo regi-
mental de 15 (quinze) dias, 
por qual motivo a energia 
elétrica em todo Loteamento 
Colina dos Ipês, Serra Negra/
SP, vem sendo interrompida, 
de forma corriqueira e prati-
camente todas as vezes em 
que há chuva e/ou vento, 
permanecendo o loteamento 
sem energia elétrica, por pe-
ríodo de até 05 (cinco) horas, 
toda vez que há queda de 
energia, gerando muitos con-
tratempos e prejuízos aos 
moradores, esclarecendo, de 
forma clara e detalhada, 
quais medidas serão adota-
das pela C.P.F.L. para que os 
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blackouts definitivamente 
não mais ocorram naquele 
populoso loteamento e em 
que data estas medidas serão 
efetivamente adotadas e con-
cluídas. Apresentamos o pre-
sente requerimento de infor-
mações, considerando que a 
questão foi levada à Empresa 
Renascer Construções Elétri-
cas, que por sua vez infor-
mou que compete à C.P.F.L. 
esclarecer e adotar as medi-
das cabíveis e necessárias 
com relação ao assunto. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº026/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Dou-
tor Maurício Brusadin - Secre-
tário de Estado do Meio Am-
biente, para que, no prazo 
regimental de 15 (quinze) 
dias, informe a esta Casa de 
Leis, se o Governo do Estado 
de São Paulo possui e man-
tém algum programa do tipo 
“Castra Móvel” - para castra-
ção gratuita de cães e gatos 
e, em caso positivo, informar 
se este importante programa 
poderá ser implantado ou re-
alizado no município de Ser-
ra Negra/SP durante este ano 
de 2018 e, em caso positivo, 
em qual data (previsão). Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº027/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio da Secretaria 
Municipal da Saúde, encami-
nhe a esta Casa de Leis as in-
formações abaixo solicita-
das, todas referentes à área 
da saúde.1) Qual o valor total 
foi investido em medicamen-
tos pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, durante todo 
o ano de 2017? 2) Qual foi o 
valor total gasto pela Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra 
com o transporte de pacien-
tes para realizarem consul-
tas, exames ou tratamentos 
médicos durante todo o ano 

de 2017? 3) Qual o valor total 
a Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra gastou com insumos 
para a área da saúde, durante 
todo o ano de 2017? 4) Qual o 
valor total a Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra gastou 
com a realização de refor-
mas em imóveis (Postos de 
Saúde, Hospital, etc.) durante 
todo o ano de 2017? 5) Qual o 
valor total a Prefeitura Muni-
cipal gastou com a aquisição 
de móveis, utensílios e equi-
pamentos para serem utiliza-
dos na área da saúde, duran-
te todo o ano de 2017? 6) 
Quantos pacientes de Serra 
Negra foram atendidos, du-
rante todo o ano de 2017, 
pelo: - AME Atibaia - AME Am-
paro - Conisca - Unicamp - 
PUC Campinas - Hospital do 
Câncer de Barretos 7) Quan-
tos pacientes foram atendi-
dos, durante todo o ano de 
2017, nos Postos de Saúde de 
Serra Negra? Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento 
nº029/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, to-
das referentes a reciclagem 
de entulhos no município de 
Serra Negra/SP. 1) O Poder 
Público do Município de Ser-
ra Negra/SP possui atualmen-
te algum projeto, parceria ou 
sistema para reciclar entu-
lhos que são descartados pe-
los munícipes? Em caso posi-
tivo, descrever como 
funciona este projeto, parce-
ria ou sistema. 2) Qual a 
quantidade média estimada 
(em quilos ou toneladas) de 
entulhos é coletada mensal-
mente pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra?  3) Qual a 
destinação atual que o Poder 
Público Municipal vem pro-
porcionando aos entulhos 
descartados pelos muníci-
pes? Em que local estão sen-
do atualmente despejados? 
4) No município de Serra Ne-
gra, para ajudar os morado-

res a manterem a cidade lim-
pa, existe disponível algum 
“Ecoponto” para o descarte 
de entulhos? Em caso positi-
vo, informar a quantidade de 
ecopontos existentes no mu-
nicípio e os respectivos ende-
reços. 5) Na improvável hipó-
tese da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra não estar rea-
lizando nenhum projeto, par-
ceria ou sistema para a reci-
clagem de entulho, informar 
se o assunto será estudado 
pelos setores municipais 
competentes e, se o caso, 
qual a data prevista para ser 
implantado este importante e 
necessário projeto ou siste-
ma no município de Serra 
Negra/SP. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº053/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res competentes, informe a 
esta Casa de Leis, de forma 
detalhada e individualizada 
todas as ações, procedimen-
tos e providências adotadas 
pela Prefeitura Municipal de 
Serra Negra para ser evitada 
e controlada a proliferação e 
a infestação de escorpiões 
no Cemitério Jardim da Sau-
dade, Serra Negra/SP, como 
também nos imóveis vizinhos 
e nos situados nos arredores 
daquele cemitério, no perío-
do de 01/08/2017 até 
31/01/2018. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento n°054 /2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações e documentos 
abaixo solicitados, todos re-
ferentes às informações que 
estão sendo amplamente co-
mentadas entre os muníci-
pes, de que o município de 
Serra Negra perdeu uma im-
portante verba financeira, en-

caminhada pelo Deputado 
Federal Ricardo Izar Junior, 
no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil re-
ais), que seria empregada 
em infraestrutura em rua do 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. 1) É verí-
dica a informação de que o 
município de Serra Negra 
perdeu uma importante ver-
ba financeira, encaminhada 
pelo Deputado Federal Ricar-
do Izar Junior, no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cin-
quenta mil reais), que seria 
empregada em infraestrutura 
em rua do Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP? 
Se verídica, informar, de for-
ma detalhada esclarecedora, 
quais os motivos ocorreram 
para que essa importante 
verba pública não viesse para 
o município de Serra Negra e 
quem ou setor do município 
foi o responsável por isso? 2) 
Qual era a finalidade e/ou de-
terminação da referida verba 
financeira no município de 
Serra Negra/SP? Quem solici-
tou esta verba? Em que data 
foi solicitada? 3) Encaminhar 
cópia de todos os documen-
tos referentes à liberação da 
referida verba pública, desde 
a data de sua solicitação, li-
beração pelo setor compe-
tente, publicação no diário 
Oficial e todos os eventuais 
procedimentos adotados até 
a presente data pela Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra. 
4) A atual administração pú-
blica do município de Serra 
Negra vê algum problema ou 
faz objeção em receber ver-
bas públicas oriundas tanto 
dos governos ou órgãos fede-
rais e estaduais, que não se-
jam liberadas ou solicitadas a 
partir da iniciativa de deputa-
dos que não sejam do Partido 
DEMOCRATAS - DEM - mes-
mo partido político do Prefei-
to e Vice-Prefeito do municí-
pio de Serra Negra? Por quê? 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 090/2018, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
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com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe as 
informações abaixo solicita-
das, todas referentes aos pa-
ra-raios públicos - pertencen-
tes e instalados no município 
de Serra Negra/SP. 1) Quan-
tos são atualmente os para-
-raios públicos - pertencentes 
ao município de Serra Negra/
SP, instalados em nossa cida-
de? 2) Encaminhar relação 
discriminando todos os lo-
cais (endereços) em que es-
tão atualmente instalados os 
para-raios pertencentes ao 
município de Serra Negra. 3) 
De que forma, e qual periodi-
cidade, é feita a manutenção 
dos para-raios pertencentes 
ao município de Serra Negra? 
Encaminhar cópias dos lau-
dos/vistorias de manuten-
ções realizadas nos para-
-raios do município, 
referentes ao período dos úl-
timos 3 anos. 4) Quem ou 
qual empresa realiza atual-
mente os serviços de manu-
tenção dos para-raios perten-
centes ao município de Serra 
Negra instalados em locais 
ou próprios públicos? 5) O 
Poder Público Municipal de 
Serra Negra cumpriu integral-
mente com o disposto no ar-
tigo 9º, da Lei Municipal nº 
2989/2007? Por quê? Se cum-
priu, encaminhar cópia das 
notas fiscais de aquisição dos 
para-raios. 6) Os para-raios 
pertencentes ao município 
de Serra Negra, instalados 
em locais ou próprios públi-
cos, estão de acordo e cum-
prem integralmente com os 
requisitos e normas atual-
mente vigentes da ABNT? Por 
quê? 7) Existe no município 
de Serra Negra/SP um con-
trole/relatório realizado pelo 
setor público competente, 
que acompanhe a incidência 
de raios no município de Ser-
ra Negra, no qual conste os 
locais onde há mais probabi-
lidade da incidência de raios 
em nosso município? Se exis-
tir, encaminhar cópia deste 
controle/relatório. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
093/2018, de autoria do vere-
ador Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o 

Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe as 
informações sobre o serviço 
de coleta de “limpa fossa” 
que era oferecido para o 
Bairro Jardim Serra Negra 
gratuitamente pois o mesmo 
loteamento foi aprovado pela 
prefeitura sem rede de esgo-
to, e por isso a obtenção do 
serviço gratuito: porque hoje 
não está sendo mais ofereci-
do; sabendo que foi coloca-
do a tubulação de esgoto 
mas ainda não foi interligado 
pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento 
nº031/2018, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a DIOCESE DE AMPARO, 
que em 23 de dezembro de 
2017, comemorou seu 20º 
Aniversário de criação. Cria-
da pela bula ‘Ecclesiae Uni-
versae’ do Papa João Paulo II, 
a instalação da nova Diocese 
desmembrada da Arquidio-
cese de Campinas e de uma 
pequena parte do território 
da Diocese de Limeira, deu-
-se no dia 25 de março de 
1998. Em uma Solenidade na 
Catedral Nossa Senhora do 
Amparo, com a presença de 
Dom Gilberto Pereira Lopes, 
Arcebispo Metropolitano de 
Campinas, tomou posse 
como primeiro bispo dioce-
sano, Dom Francisco José 
Zugliani. Para celebrar a data, 
o bispo diocesano Dom Luiz 
Gonzaga Fechio escreveu a 
seguinte mensagem:Vinte 
anos! Vencemos. Amada 
irmã e amado irmão, esta-
mos como que na “reta final” 
do ano e, como sempre afir-
mamos, “parece que come-
çou outro dia”. De nada 
adianta, no entanto, uma ex-
pressão de espanto ou per-
plexidade se, simplesmente, 
ficamos numa constatação 
da rapidez do tempo e não 
buscamos algo novo ou não 

aperfeiçoamos o que, em 
muitas pequenas e simples 
ações, acrescenta qualidade 
à nossa vida e à de outros, 
pela nossa proximidade. Tais 
pessoas não são apenas 
aquelas com quem frequen-
temente estamos, mas tam-
bém cada uma que os desíg-
nios amorosos de Deus 
coloca em nosso caminho. O 
Amparo deste último bimes-
tre do ano chega a você, ao 
senhor, à senhora, com o in-
tuito, igualmente, de favore-
cer essa busca ou esse aper-
f e i ç o a m e n t o , 
convidando-o(a) a olhar para 
alguns fatos recentes em 
nossa Diocese, a nível dioce-
sano, forâneo ou paroquial, 
que não são somente repor-
tagens de um passado: a ob-
servação do que aconteceu 
de bonito e edificante nos 
proporciona o impulso para a 
continuidade e otimização 
de nossa ação pastoral e 
evangelizadora. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento 
nº032/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos pelos 51 
anos de casados do casal 
SARGENTO ROSSI e CLEIDE 
ROSSI, comemorados no dia 
08 de janeiro de 2018, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois 
é um casal exemplo de amor 
e companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº033/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 20 anos de casados 
do casal ADRIANA CORRÊA 
LANGELLA e CLAUDIO A. 
LANGELLA, comemorados 
em janeiro/2018, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor e 
companheirismo para toda 

nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº034/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o DIA DO DER-
MATOLOGISTA, comemora-
do no dia 05 de fevereiro, 
reconhecendo e parabeni-
zando os relevantes serviços 
prestados por estes dedica-
dos e experientes profissio-
nais em prol da população. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos Médicos Dermatolo-
gistas. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº035/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o DIA DO ZELA-
DOR, a ser comemorado no 
dia 11 de fevereiro, reconhe-
cendo e parabenizando os 
relevantes serviços prestados 
por estes dedicados profis-
sionais em prol da população 
e do desenvolvimento do 
município de Serra Negra. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
Zeladores do Município de 
Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento 
nº036/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a experiente e de-
dicada coreógrafa, professo-
ra e bailarina ALESSANDRA 
BRANDINI, que está partici-
pando do Reality Show Dan-
cing Brasil, transmitido pela 
Rede Record de Televisão. A 
coreógrafa Alessandra Bran-
dini é parceira de dança do 
ex-pugilista Acelino Freitas, o 
“Popó” e o programa é apre-
sentado por Xuxa Meneghel, 
sendo um sucesso de crítica 
e de telespectadores. Para-
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béns à serranegrense Ales-
sandra Brandini pelo suces-
so em sua profissão, 
desejando muitas conquistas 
em sua vida! Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da, seus familiares e aos di-
retores e organizadores do 
Dancing Brasil/2018, da Rede 
Record de Televisão. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº037/2018 de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a reinauguração 
da tradicional LOJA TRANS-
MONTANA, ocorrida no dia 
25 de janeiro de 2018, situa-
da na Rua Duque de Caxias, 
número 15, Centro, Serra Ne-
gra/SP. A Loja Transmontana 
está no comércio de Serra 
Negra há 56 anos e desde en-
tão comercializa roupas e ar-
tigos de vestuário de muita 
qualidade, atendendo ao pú-
blico masculino e feminino, 
sempre de acordo com as 
atuais tendências da moda, 
tratando-se de uma loja de 
referência no município de 
Serra Negra/SP. Parabéns 
pelo longo trabalho percorri-
do e pelos investimentos rea-
lizados no município de Ser-
ra Negra, desejando muito 
sucesso! A Loja Transmonta-
na foi fundada em 25 de ja-
neiro de 1962 pelo Sr. Acácio 
e Sra. Brasilina na Rua Cel. 
Pedro Penteado, nº 294. Des-
de então vem atendendo a 
população serrana e seus vi-
sitantes. Na década de 1970 
mudou-se para a Rua Monse-
nhor Manzini, nº 31. Em 1983 
foi comprada pelo Sr. Fran-
cisco e a Sra. Rosa. Após al-
guns anos a loja mudou-se 
para a Rua Duque de Caxias, 
nº 15, local em que está até 
hoje. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº038/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o dedicado es-
portista RODOLFO FELIPPE 
DOS REIS, que sagrou-se 

Campeão no 1º Open Jagua-
riúna Jiu Jitsu, realizado no 
dia 21 de janeiro de 2018. Pa-
rabéns pela conquista, dese-
jando muito sucesso na prá-
tica do Jiu Jitsu. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao home-
nageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento n°039/2018, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o DIA NA-
CIONAL DO FUSCA, come-
morado em 20 de janeiro, 
preservando a memória e a 
louvável história dos veículos 
Fusca, que foi lançado ofi-
cialmente no ano de 1935, 
pelo então projetista Ferdi-
nand Porsche e se tornou um 
marco na história automobi-
lística do mundo todo, sendo 
um veículo de grande suces-
so. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao Clube do Fusca de 
Serra Negra/SP, na pessoa de 
Luiz Bocalon Rielli, extensivo 
a todos os integrantes. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº040/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 34 anos de casados do 
casal REGINA COLLI SIEGL e 
LUIZ SIEGL, comemorados 
em janeiro/2018, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor e 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº041/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com os experientes 
e dedicados profissionais 
MACIEL VESCO - “MAÉ” e 
HENRIQUE FABRI, por terem 

organizado e realizado o 1º 
Rodeio “In Door” no municí-
pio de Socorro/SP, que foi um 
evento de muito sucesso e 
que agradou a todos, contan-
do com a participação maci-
ça da população da Região 
do Circuito das Águas Paulis-
ta, inclusive muitos de Serra 
Negra. Certamente os com-
petentes profissionais Maciel 
Vesco - “MAÉ” e Henrique 
Fabri são exemplos a serem 
seguidos, pois comprovaram 
que se arregaçar as mangas 
e trabalhar de forma dedica-
da e consciente é possível 
realizar e organizar excelen-
tes eventos, inclusive Ro-
deios. Já a atual Administra-
ção Pública de Serra Negra, 
permanece atuando de for-
ma amadora e descompro-
metida na organização das 
Festas de Rodeio, sempre 
protelando e arrumando 
“desculpas” para não realizá-
-las, deixando a grande 
maioria da população des-
contente pela não realização 
das Festas de Rodeio, que 
eram tradicionais em nosso 
Município, mas, infelizmen-
te, nem são mais realizadas 
anualmente. Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenage-
ados e ao Prefeito Municipal 
de Serra Negra. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento 
nº042/2018, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos pelos 
21 anos de casados do casal 
SILVANA MIELLI e ADALBER-
TO SANTOS, comemorados 
em 17 de janeiro de 2018, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois 
é um casal exemplo de amor 
e companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº043/2018, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 

de congratulações e aplau-
sos para com o Bacharel ET-
TORE SICHIERI DE GODOY, 
que formou-se em Direito 
em janeiro de 2018. O for-
mando tem sempre demons-
trado muita disciplina e de-
terminação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudido. Traz muita alegria 
ver que o esforço e o traba-
lho alavancaram o progresso 
pessoal. Certamente o jovem 
Bacharel Ettore Sichieri de 
Godoy é um exemplo a ser 
seguido, tendo em vista sua 
trajetória de luta, trabalho, 
coragem e determinação. 
Parabéns ao Bacharel e de-
sejo que sua carreira profis-
sional seja pautada pela de-
dicação e empenho, 
trazendo-lhe muitas alegrias, 
satisfações e realizações. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento 
nº044/2018, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com para com todos os FO-
TÓGRAFOS do nosso Municí-
pio pela comemoração do 
Dia Nacional do Fotógrafo, 
da Fotografia e do Repórter 
Fotográfico, ocorrido em 08 
de janeiro. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais seja 
dada ciência aos Fotógrafos 
do município de Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº045/2018, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com TODOS OS 
CARTEIROS, funcionários da 
Empresa de Correios e Telé-
grafos, pela comemoração 
de seu dia transcorrido em 
25 de janeiro. A expressiva 
data, não poderia passar des-
percebida pela Câmara Mu-
nicipal desta cidade, tendo 
em vista os relevantes servi-
ços prestados pela laboriosa 
classe em benefício de toda 
população. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
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dada ciência a todos os car-
teiros e demais funcionários 
da ECT - Empresa de Cor-
reios e Telégrafos de Serra 
Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº046/2018, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com a inauguração 
do VINTAGE PUB no dia 03 
de fevereiro de 2018, situado 
na Rua Antonio Novaes, nú-
mero 236, Serra Negra/SP, 
tratando-se de um novo con-
ceito em nosso município, 
oferecendo um cardápio va-
riado de cervejas, chopp e 
porções, que está agradando 
a seus clientes.Parabéns pelo 
trabalho realizado no municí-
pio de Serra Negra, desejan-
do muito sucesso nesta nova 
empreitada. Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos proprietá-
rios do Vintage Pub. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº047/2018, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezi-
ni, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com 
pelos 50 anos de casados 
(Bodas de Ouro) do casal 
ARY FERRARESSO e DALVA 
FONTANA FERRARESSO, co-
memorados recentemente, 
de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando 
o casal! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao casal home-
nageado e aos filhos André 
Fontana Ferraresso, Rafael 
Fontana Ferraresso e Flávio 
Fontana Ferraresso. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento 
nº048/2018, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marquezi-
ni, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com o 
SERRA NEGRA ESPORTE 
CLUBE - SNEC pela realiza-
ção e excelente organização 

do tradicional Baile do Havaí, 
edição de 2018, realizado nas 
piscinas do clube em 20 de 
janeiro, que contou com 
grandes atrações e a partici-
pação de grande público. Pa-
rabéns pelo evento que com 
toda a certeza foi um suces-
so. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao Diretor do Serra Ne-
gra Esporte Clube - Sérgio 
Ayres, ao Diretor Social - Higi-
no Palhares, a todos os de-
mais Diretores do Serra Ne-
gra Esporte Clube, aos seus 
funcionários e demais orga-
nizadores do Baile do Ha-
vaí/2018. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº049/2018, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 8 anos de casados 
do casal GISELE RODRIGUES 
VALÊNCIO e UZIEL VALÊN-
CIO, comemorados em ja-
neiro de 2018, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um ca-
sal exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº050/2018, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o DIA DO REPÓR-
TER, a ser comemorado no 
dia 16 de fevereiro, reconhe-
cendo e parabenizando os 
relevantes serviços presta-
dos por estes dedicados e ex-
perientes profissionais. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
repórter Carlos Valentino, re-
presentando toda a classe de 
repórteres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº051/2018, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 

aplausos para com a “LAN-
CHONETE JD”, que está há 
06 anos atendendo na Praça 
Sesquicentenário, Serra Ne-
gra/SP, que possui um cardá-
pio variado, com deliciosos 
lanches e porções que são 
preparados com produtos de 
qualidade, sempre com um 
atendimento atencioso, que 
a tornam uma lanchonete 
muito bem frequentada e re-
ferência no município de 
Serra Negra/SP. Parabéns 
pelo excelente trabalho reali-
zado, que contribui para o 
desenvolvimento do municí-
pio de Serra Negra. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
proprietários da Lanchonete 
JD - Diego Carvalho da Silva, 
Joseane Ap. Franco, Apareci-
do Franco e Iorides Franco, 
extensivo a todos os funcio-
nários e demais colaborado-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento n°052/2018, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 36 anos de casados 
do casal TUCO e CEMA, co-
memorados em janeiro de 
2018, de modo que esta data 
merece ser muito comemo-
rada pois é um casal exem-
plo de amor companheiris-
mo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº055/2018, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com na forma regimen-
tal, após ouvido o douto e so-
berano Plenário, sejam con-
signados em Ata da presente 
Sessão, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
experiente Professora MARIA 
CECÍLIA SARAGIOTTO, pelos 
relevantes e excelentes servi-
ços prestados na área da 
Educação no Município de 
Serra Negra ao longo de dé-

cadas de trabalho, sempre 
com muita dedicação e em-
penho, tratando-se de uma 
Mulher e Professora de gran-
de valor e pulso firme, que 
trabalhou incansavelmente 
durante anos educando e en-
sinando nossas crianças, de 
modo que a Câmara Munici-
pal de Serra Negra reconhe-
ce e parabeniza esta abnega-
da profissional e certamente 
o município de Serra Negra 
se orgulha de tê-la tido como 
Professora. Parabéns pelo 
grande exemplo e profissio-
nalismo demonstrado ao lon-
go dos anos, como também 
pela inestimável contribui-
ção para o desenvolvimento 
do município de Serra Negra. 
Parabéns também pela me-
recida aposentadoria! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada, aos seus fami-
liares, à Secretaria Municipal 
da Educação e ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito Munici-
pal.Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº056/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com na for-
ma regimental, após ouvido 
o douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a experiente Pro-
fessora MARIA AUXILIADORA 
CANELA ARTUSO, pelos rele-
vantes e excelentes serviços 
prestados na área da Educa-
ção no Município de Serra 
Negra ao longo de décadas 
de trabalho, sempre com 
muita dedicação e empenho, 
tratando-se de uma Mulher e 
Professora de grande valor e 
pulso firme, que trabalhou 
incansavelmente durante 
anos educando e ensinando 
nossas crianças, de modo 
que a Câmara Municipal de 
Serra Negra reconhece e pa-
rabeniza esta abnegada pro-
fissional e certamente o mu-
nicípio de Serra Negra se 
orgulha de tê-la tido como 
Professora. Parabéns pelo 
grande exemplo e profissio-
nalismo demonstrado ao lon-
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go dos anos, como também 
pela inestimável contribuição 
para o desenvolvimento do 
município de Serra Negra. 
Parabéns também pela me-
recida aposentadoria! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada, aos seus fami-
liares, à Secretaria Municipal 
da Educação e ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito Munici-
pal. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 057/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com na for-
ma regimental, após ouvido 
o douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a experiente Pro-
fessora VIVIANI CARRARO, 
pelos relevantes e excelentes 
serviços prestados na área da 
Educação no Município de 
Serra Negra ao longo de dé-
cadas de trabalho, sempre 
com muita dedicação e em-
penho, tratando-se de uma 
Mulher e Professora de gran-
de valor e pulso firme, que 
trabalhou incansavelmente 
durante anos educando e en-
sinando nossas crianças, de 
modo que a Câmara Munici-
pal de Serra Negra reconhe-
ce e parabeniza esta abnega-
da profissional e certamente 
o município de Serra Negra 
se orgulha de tê-la tido como 
Professora. Parabéns pelo 
grande exemplo e profissio-
nalismo demonstrado ao lon-
go dos anos, como também 
pela inestimável contribuição 
para o desenvolvimento do 
município de Serra Negra. 
Parabéns também pela me-
recida aposentadoria! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada, aos seus fami-
liares, à Secretaria Municipal 
da Educação e ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito Munici-
pal.Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 091/2018, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita consignação em 

Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com os dedi-
cados e experientes GUAR-
DAS CIVIS DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP: ADRIANO 
CAZOTTO, DÉCIO ROCHA, 
EDSON VASCONCELLOS, 
RICK OLIVER, PEDRO VI-
CENSSUTO e REGINALDO 
SOUTO, que há 11 (onze) 
anos desempenham muito 
bem suas relevantes funções 
junto à Guarda Civil Munici-
pal de Serra Negra, sendo 
exemplos de profissionalis-
mo e competência, muito co-
laborando na área da segu-
rança pública do nosso 
município. A Câmara Munici-
pal de Serra Negra reconhe-
ce o relevante trabalho des-
tes abnegados profissionais e 
parabeniza pelos relevantes 
e imprescindíveis serviços 
prestados em prol do municí-
pio de Serra Negra e de toda 
a população. Parabéns! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados e ao Prefeito 
Municipal de Serra Negra. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 092/2018, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o experiente e dedicado 
DOUTOR DANTE LUIS MAR-
QUES DE OLIVEIRA, médico 
que também atende no Pron-
to Socorro Municipal e no 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
que há 15 (quinze) anos vem 
prestando relevantes servi-
ços aos munícipes de Serra 
Negra, de modo que o con-
ceituado médico é referência 
em nosso município, parabe-
nizando-o por todo o traba-
lho realizado, sempre com 
muita eficiência, atenção, 
profissionalismo e compe-
tência. Parabéns pelo exce-
lente trabalho realizado no 
município de Serra Negra! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado, Prefeito Mu-
nicipal e à Secretaria Munici-
pal de Saúde. Posto em dis-
cussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 
058/2018, de autoria da Câ-

mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Suely Nadia Bueno Ra-
mos. Requerimento nº 
059/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Rubens Sinato. Requeri-
mento nº 060/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Sebastia-
na Gonçalves da Cruz. Re-
querimento nº 061/2018, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Renato 
Pereira de Lima. Requeri-
mento nº 062/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Sérgio 
Ayres da Silva. Requerimento 
nº 063/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Ésio Quáglio Canhoni. 
Requerimento nº 064/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Ilária 
Celeste de Paula. Requeri-
mento nº 065/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Rosali 
Aparecida dos Santos Marchi. 
Requerimento nº 066/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Van-
da Giachetta Robbi. Requeri-
mento nº 067/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria 
Christina Marchi Giannini. 
Requerimento nº 068/2018, 

de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Luiz 
Cláudio Pinto. Requerimento 
nº 069/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Luiz Carlos de Godoi 
Rodrigues. Requerimento nº 
070/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Ercília de Matos Carva-
lho. Requerimento nº 
071/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Ana Rosa Monte Cec-
con. Requerimento nº 
072/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Jurema Bianca Rama-
lho Fagionato. Requerimento 
nº 073/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Pedro de Oliveira Andra-
de. Requerimento nº 
074/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Nelson de Andrade Oli-
veira. Requerimento nº 
075/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor José Ramos. Requeri-
mento nº 076/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Lonilson da 
Costa Bernardes. Requeri-
mento nº 077/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Dali Apa-
recida de Godoy. Requeri-
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mento nº 078/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor Nelson Rondini. 
Requerimento nº 079/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Io-
landa Beraldi Testa. Requeri-
mento nº 080/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Pedro Mo-
reira de Oliveira. Requeri-
mento nº 081/2018, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor José Mitestainer. 
Requerimento nº 082/2018, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor José 
Marconato. Requerimento nº 
083/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Aparecido Alves da 
Cunha. Requerimento nº 
084/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Nadia Regina Sara-
giotto Bortolotti. Requeri-
mento nº 085/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor José Ra-
mon Leme. Requerimento 
nº 086/2018, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da 
senhora Edna Fernandes Al-
ves Della Guardia. Requeri-
mento nº 087/2018, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Brás Jovi-
no da Silva. Requerimento nº 

088/2018, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da 
senhora Maria Antônia Rosa. 
Requerimento nº 089/2018, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Lui-
za Orlando Betiol. Os reque-
rimentos de pesar são de au-
toria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Pre-
sidente, determinando fosse 
oficiado às famílias enluta-
das. ORADORES: usaram da 
palavra os vereadores Edson 
B. O. Marquezini, Leonel 
Franco Atanázio e Ricardo 
Favero Fioravanti. Em ques-
tão de ordem apresentada 
pelo vereador Renato Pinto 
Giachetto, foi solicitada a 
prorrogação, por mais duas 
horas, do tempo de duração 
da presente sessão ordiná-
ria. Posto em votação o pedi-
do de prorrogação da pre-
sente sessão ordinária, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Não havendo 
mais nenhum vereador ins-
crito como Orador no Gran-
de Expediente, passou-se à 
ORDEM DO DIA. Realizada a 
chamada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
dos projetos constantes da 
pauta. I – Discussão e vota-
ção única da Moção de Ape-
lo, propondo, na forma dos 
artigos 138 e seguintes do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
a ser respeitosamente enca-
minhada ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de 
Serra Negra e à Secretaria 
Municipal de Saúde, para 
que sejam adotados todos os 

procedimentos e parcerias 
necessárias para que o mu-
nicípio de Serra Negra passe 
a emitir à população o “Certi-
ficado Internacional de Vaci-
nação ou Profilaxia” - CIVP. 
Fato é que atualmente vários 
municípios estão realizando 
as parcerias necessárias 
para emitirem o CIVP, inclu-
sive na Região de Campinas/
SP, o que vem facilitando a 
comprovação de ter tomado 
vacinas para fins de viagens 
internacionais. O CIVP com-
prova a vacinação contra a 
febre amarela e atualmente 
é exigido por 135 países, cuja 
emissão é de competência 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária - ANVISA e, 
conforme documentos em 
anexo, esta emissão do CIVP 
pode ser terceirizada ao mu-
nicípio, para que a Secretaria 
Municipal de Saúde, por 
meio do setor de Vigilância 
Epidemiológica, realize esse 
importante procedimento. 
Certamente se o município 
de Serra Negra passar a emi-
tir o CIVP, será muito facilita-
da a obtenção deste certifi-
cado, que é imprescindível 
para que as pessoas reali-
zem viagens internacionais. 
Dessa forma, contando com 
a compreensão dos demais 
membros desta Casa, propo-
nho a presente moção de 
apoio e aguardo sua aprova-
ção, com o posterior enca-
minhamento de cópia ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Serra Negra e à 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Posta em discussão e vo-
tação, foi aprovada por una-
nimidade (10 votos). II – 1ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 07/2018, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 
261.990,20 (duzentos e ses-
senta e um mil, novecentos e 
noventa reais e vinte centa-
vos), que será destinado 
para as obras de reforma do 
Centro Esportivo “Dr. Mário 
Pereira dos Santos” e refor-
ma do Estádio Municipal “An-
tonio Barbosa Pinto da Fon-
seca”. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de 

Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). III – 1ª Discussão 
e votação do projeto de lei nº 
02/2018, de autoria do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, que dispõe sobre a 
proibição da soltura e manu-
seio de fogos de artifício e 
artefatos pirotécnicos, que 
causam estampido, no Muni-
cípio de Serra Negra/SP e dá 
outras providências. Primei-
ramente foi proferida a leitu-
ra dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação, b) 
de Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Edu-
cação, Esporte e Turismo e, 
c) de Saúde e Política Social. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Não ha-
vendo mais nenhum projeto 
para ser deliberado na Or-
dem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usaram da palavra os verea-
dores Edson B. O Marquezi-
ni, Wagner da Silva Del Buo-
no e Ricardo Favero 
Fioravanti. Não havendo 
mais nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-
ais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a sessão extraor-
dinária que será realizada 
logo após o término desta 
sessão ordinária, declaran-
do-a encerrada às 23h45min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se re-
gistrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, possuem 
valor oficial para todos os 
efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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ATA DA QUARTA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA SEGUN-
DA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos cinco dias do mês de 
fevereiro, do ano de dois mil e 
dezoito, com início às 23h46min, 
a Câmara Municipal da Estância 
Hidromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidência 
do vereador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 04º Sessão 
Extraordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereadores 

Edson B. O. Marquezini, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, pas-
sou-se imediatamente à ORDEM 
DO DIA, na qual foi deliberado 
o seguinte projeto: I – 2ª Discus-
são e votação do projeto de lei 
nº 07/2018, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que autori-
za a abertura de crédito adicio-
nal suplementar no valor de R$ 
261.990,20 (duzentos e sessenta 

e um mil, novecentos e noventa 
reais e vinte centavos), que será 
destinado para as obras de refor-
ma do Centro Esportivo “Dr. Má-
rio Pereira dos Santos” e reforma 
do Estádio Municipal “Antonio 
Barbosa Pinto da Fonseca”. Em 
se tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, nenhum vere-
ador inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais havendo 
a ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agradeceu 
a presença de todos e convocou 
os senhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária que, 
em virtude do carnaval, será 

realizada no dia 15 de fevereiro 
de 2018, quinta-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada a 
presente sessão extraordinária 
às 23h57min. Para constar eu, 
(a) vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, Secretário da Mesa 
Diretora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura por 
todos os Edis desta Casa, ressal-
tando que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em áudio 
e vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA DÉCIMA SÉTI-
MA LEGISLATURA.

Aos quinze dias do 
mês de fevereiro, do ano 
de dois mil e dezoito, com 
início às 19h30min, a Câ-
mara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua 
sede localizada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 
s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presi-
dência do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os traba-
lhos o vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 
02ª Sessão Ordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a pre-
sença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Feli-
pe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Paulo Sér-
gio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fio-
ravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-

rou aberta a presente ses-
são. Em seguida convidou 
a todos, para juntos, reza-
rem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foram lidas, discuti-
das, votadas e aprovadas, 
por unanimidade (10 vo-
tos), as seguintes atas: 1)  
ata da 01ª sessão ordinária, 
da 02ª sessão legislativa, 
da 17ª Legislatura, realiza-
da em 05 de fevereiro de 
2018 e 2) ata da 04ª sessão 
extraordinária, da 02ª ses-
são legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 05 
de fevereiro de 2018.EXPE-
DIENTE DO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 048/2018, comunicando 
a Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra que 
o vereador Edson B. O. 
Marquezini foi nomeado 
para o cargo de Líder do 
Governo Municipal junto 
ao Poder Legislativo Muni-
cipal. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: - Ofício SEGOV nº 
048/2018 – do Prefeitura 
Municipal de Jaguariúna, 
Prefeito Márcio Gustavo 
Bernardes Reis, agrade-
cendo pelo requerimento 
de congratulações e aplau-
sos de nº 894/2017, de au-
toria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, parabeni-
zando o Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvi-
mento do Polo Turístico do 

Circuito das Águas Paulista, 
pelo evento 20º Revelando 
São Paulo, realizado entre 
os dias 29/11/2017 a 
03/12/2017.- E-mail da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de, em resposta ao reque-
rimento nº 545/2017, de 
autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, in-
formando que o Município 
de Serra Negra está no ra-
teio de atendimento do 
“Programa Mulheres de 
Peito”, porém, neste mo-
mento, não há data exata 
par informar quando o re-
ferido Programa será reali-
zado no Município. Infor-
ma também, que com 
aproximadamente 40 dias 
de antecedência, será in-
formada a data exata, para 
a necessária divulgação da 
realização do “Programa 
Mulheres de Peito”, no Mu-
nicípio de Serra Negra. 
Correspondências recebi-
das no período de 06 a 15 
de fevereiro de 2018, den-
tre elas os seguintes tele-
gramas informando a libe-
r a ç ã o 
de verbas: - Telegramas do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, 
comunicando a liberação 
de recursos financeiros, 
em 06/12/2017, referentes 
ao Programa PDDE, às 
APM’s das seguintes Esco-

las Municipais: - E.E. Dou-
tor Jovino Silveira R$ 
10.620,00 - E.E. Professora 
Amélia Massaro R$ 6.920,00 
- E.E. Professora Maria do 
Carmo Godoy Ramos R$ 
6.810,00 - E.E. Lourenço 
Franco de Oliveira R$ 
5.720,00 - E.E. Professora 
Franca Franchi R$ 4.150,00 
- E.E. Professora Nair de Al-
meida R$ 2.070,00 - E.E. 
Deputado Romeu de Cam-
pos Vergal R$   1.650,00 - 
Telegrama do Ministério da 
Educação – Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação – Presidência, 
comunicando a liberação 
de recursos financeiros à 
Prefeitura Municipal da Es-
tância de Serra Negra/SP, 
destinados a garantir a exe-
cução de programas do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, 
emitido(s) no mês de de-
zembro de 2017, referentes 
ao(s) seguinte(s) 
Programa(s): - Alimenta-
ção Escolar – Creche - R$  
15.322,40 - Alimentação Es-
colar – EJA - R$  838,40 - Ali-
mentação Escolar – Ensino 
Médio - R$ 5.155,20 - Ali-
mentação Escolar – Pré Es-
cola R$  10.229,80 - Alimen-
tação Escolar – Ensino 
Fundamental - R$  23.831,40 
- Alimentação Escolar – 
AEE - R$ 805,60 - Telegra-
mas do Ministério da Edu-
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cação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação, comunicando a li-
beração de recursos finan-
ceiros, durante o mês de 
dezembro de 2017, refe-
rentes ao Programa PDDE, 
às APM’s das seguintes Es-
colas Municipais: - EMEB 
Durval de Paula Chagas - 
Parcela 001 - R$ 3.100,00 - 
EMEB Durval de Paula Cha-
gas  - Parcela 002 - R$ 
3.100,00 - EMEI Geraldo Fa-
ria Lemos Pinheiro - Parce-
la R$ 2.890,00 - EMEI Geral-
do Faria Lemos Pinheiro 
- Parcela 002 - R$2.890,00 - 
EMEI Profª Rosalba Peron-
dini Salomão - Parcela 001 
-  R$ 2.280,00 - EMEI Profª 
Rosalba Perondini Salo-
mão - Parcela 002 - R$ 
2.280,00- EMEI Profª Prisci-
la Salzano C. Brisolla - Par-
cela 002 -  R$ 2.000,00- 
EMEI Profª Doraci Ramalho 
Silingardi - Parcela 001 - R$ 
1.880,00- EMEI Profª Doraci 
Ramalho Silingardi - Parce-
la 002 - R$ 1.880,00- EMEI 
Profª Haydee K. Padula - 
Parcela 001 -R$ 1.600,00 - 
EMEI Profª Haydee K. Padu-
la - Parcela 002 - R$ 1.600,00 
- EMEI Especial Olga de 
Souza Vichi  - Parcela 001 - 
R$ 1.460,00- EMEI Especial 
Olga de Souza Vichi - Par-
cela 002 - R$ 1.460,00 - 
EMEI Bairro das Posses - 
Parcela 001 - R$ 1.450,00 
- EMEI Bairro das Posses - 
Parcela 002 - R$ 1.450,00- 
EMEI Maria Ap. Bicudo G. 
da Silva - Parcela 001 - R$ 
1.440,00 - EMEI Maria Ap. 
Bicudo G. da Silva - Parcela 
002 -R$ 1.440,00 - EMEI Al-
bino Brunhara - Parcela 
001 - R$ 1.430,00 - EMEI Al-
bino Brunhara - Parcela 
002 - R$ 1.430,00 - EMEB 
Profª Alzira S. de Palma e 
Silva - Parcela 001 - R$ 
1.380,00 - EMEB Profª Alzira 
S. de Palma e Silva - Parce-
la 002 - R$ 1.380,00 - EMEI 
Profª Aracy Patrício - Parce-
la 001 - R$ 1.290,00 - EMEI 
Profª Aracy Patrício - Parce-
la 002 - R$ 1.290,00 - EMEI 
Profª Maria Lúcia S. S. de 
Azevedo - Parcela 001 - R$ 

1.220,00 - EMEI Profª Maria 
Lúcia S. S. de Azevedo - 
Parcela 002 - R$ 1.220,00 - 
Telegrama do Ministério da 
Educação – Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação, comunicando a 
liberação de recursos fi-
nanceiros à Prefeitura Mu-
nicipal da Estância de Ser-
ra Negra/SP, referente ao 
Programa Brasil Carinhoso 
TD, em 21/12/2017, parcela 
001, no valor de R$ 
12.526,68; - Telegrama do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, 
comunicando a liberação 
de recursos financeiros à 
Prefeitura Municipal da Es-
tância de Serra Negra/SP, 
referente ao Programa 
QUOTA, em 11/12/2017, 
parcela 011, no valor de R$ 
80.818,89; - Telegrama do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, 
comunicando a liberação 
de recursos financeiros à 
APM da E. E. Professora 
Franca Franchi, referente 
ao Programa PDDE Quali-
dade - em 28/12/2017, par-
cela 002, no valor de R$ 
2.640,00; - Telegrama do 
Ministério da Educação – 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, 
comunicando a liberação 
de recursos financeiros à 
APM da E. E. Professora 
Franca Franchi, referente 
ao Programa PDDE Quali-
dade - em 27/12/2017, par-
cela 002, no valor de R$ 
6.160,00. MENSAGENS E 
PROJETOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL - 
Mensagem nº 006/2018, en-
caminhando o projeto de 
lei nº 10/2018, que autoriza 
a abrir um crédito adicio-
nal suplementar no valor 
de R$ 500.000,00 (quinhen-
tos mil reais), que será 
destinado para a manuten-
ção da iluminação pública 
e decorativa. - Mensagem 
nº 007/2018, encaminhan-
do o projeto de lei nº 
11/2018, que autoriza a 
abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 
176.937,56 (cento e setenta 
e seis mil, novecentos e 
trinta e sete reais e cin-
quenta e seis centavos), 
que será destinado à aqui-
sição de material didático-
-pedagógico e de veículo 
para transporte de alunos. 
- Mensagem nº 008/2018, 
encaminhando o projeto 
de lei nº 12/2018, que a 
abrir um crédito adicional 
especial no valor de R$ 
125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais), que será 
destinado à abertura de 
nova funcional programáti-
ca de diárias, que é neces-
sária para possibilitar o en-
vio das informações ao 
Portal da Transparência, 
com a completa nitidez no 
que tange os gastos com 
diárias. - Mensagem nº 
009/2018, encaminhando o 
projeto de lei nº 13/2018, 
que autoriza a abrir um 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), que será 
destinado à instalação e 
adequação de tanques de 
combustíveis da garagem 
municipal. - Mensagem nº 
010/2018, encaminhando o 
projeto de lei nº 20/2018, 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a celebrar 
convênio com a Faculdade 
XV de Agosto, com sede na 
cidade de Socorro, objeti-
vando a concessão de des-
contos nas mensalidades 
dos cursos oferecidos aos 
servidores da Prefeitura 
Municipal e seus depen-
dentes. PROJETOS DE LEIS 
DE AUTORIA DOS VEREA-
DORES: - Projeto de Lei nº 
14/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que dispõe sobre a 
disponibilização gratuita 
de serviço de internet sem 
fio - Wi-Fi – em todos os ve-
ículos de transporte públi-
co coletivo urbano do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP e 
dá outras providências.- 
Projeto de Lei nº 15/2018, 
de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buo-
no, que altera o parágrafo 

4º, do artigo 5º, da Lei Mu-
nicipal nº 2754/2002, acres-
cido através da Lei Munici-
pal nº 3801/2014, para 
isentar do pagamento da 
Contribuição para Custeio 
da Iluminação Pública – 
CIP os contribuintes resi-
dentes ou instalados em 
vias ou logradouros que 
não possuam iluminação 
pública. - Projeto de Lei nº 
16/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que proíbe, no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, a 
prática de pedir, solicitar 
ou exigir esmolas pelas 
ruas, cruzamentos de vias, 
calçadas, praças, próprios 
e todos os demais locais 
públicos do Município, in-
clusive em estacionamen-
tos e estabelecimentos co-
merciais privados. - Projeto 
de Lei nº 17/2018, de auto-
ria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que dispõe sobre a institui-
ção do Programa “Adote 
um Ponto de Ônibus” no 
Município de Serra Negra/
SP e dá outras providên-
cias. - Projeto de Lei nº 
18/2018, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião 
de Almeida, que dispõe so-
bre a divulgação, na inter-
net, de alvarás de funcio-
namento dos 
estabelecimentos situados 
na cidade de Serra Negra e 
dá outras providências. - 
Projeto de Lei nº 19/2018, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almei-
da, que estabelece requisi-
tos para contratação, 
nomeação, designação ou 
comissionamento para 
ocupar os cargos na Admi-
nistração Direta e Indireta 
dos Poderes Executivo e 
Legislativo, bem como, em 
quaisquer instituições sub-
vencionadas pelo Municí-
pio de Serra Negra/SP – 
“Lei da Ficha Limpa”. 
Todos os documentos fica-
ram à disposição dos vere-
adores junto à Mesa Direto-
ra. Em seguida, foi 
proferida à leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 
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064/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de disponi-
bilizar um computador 
para que os funcionários 
do Posto de Saúde “Adão 
de Moraes”, localizado no 
Loteamento Jardim do Sal-
to, possam realizar o ca-
dastro de exames. Indica-
ção nº 065/2018, de autoria 
do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de dispo-
nibilizar dentista e pediatra 
para o Posto de Saúde 
“Adão de Moraes”, localiza-
do no Loteamento Jardim 
do Salto. Indicação nº 
066/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no 
sentido de passar máquina 
motoniveladora em todas 
as ruas de terra do Lotea-
mento Jardim do Salto. In-
dicação nº 067/2018, de 
autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de asfaltar todas as ruas de 
terra do Loteamento Jar-
dim do Salto. Indicação nº 
068/2018, de autoria do ve-
reador, Edson B. O. Mar-
quezini, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de passar má-
quina motoniveladora na 
Estrada Municipal Paulo 
Marchi, em seu trecho fi-
nal, que dá acesso ao Alto 
da Serra. Indicação nº 
069/2018, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica na for-

ma regimental, seja 
oficiado à Empresa Renas-
cer, para que realize a tro-
ca de todas as lâmpadas 
que não estão acendendo 
na cobertura de laje em 
frente ao “Bar do Zé” – 
Campo do Sete, no trecho 
final da Avenida Laudo Na-
tel. Indicação nº 070/2018, 
de autoria do vereador Ed-
son B. O. Marquezini, que 
indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser construído um ponto 
de ônibus no Loteamento 
Jardim Serra Negra, vez 
que as pessoas, principal-
mente as crianças, estão 
permanecendo sob sol e 
chuva aguardando o trans-
porte público. Indicação nº 
071/2018, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de colocar lom-
badas nas ruas do Lotea-
mento Jardim Serra Negra, 
vez que os motoristas es-
tão trafegando com seus 
veículos em altíssima velo-
cidade, gerando o risco de 
ocasionarem graves aci-
dentes e atropelamentos. 
Indicação nº 072/2018, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser realizada 
operação tapa buracos em 
todas as ruas do Lotea-
mento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
073/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser feita a 
limpeza e a varrição de to-
das as ruas do Loteamento 

Sol Nascente, B. Campo do 
Sete, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 074/2018, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser cortado o 
mato nas calçadas em am-
bos os lados das ruas do 
Loteamento Sol Nascente, 
B. Campo do Sete, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
075/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as 
possibilidades de incluir na 
lista de prioridades e de 
obras públicas a serem 
executadas do município 
de Serra Negra, a forma-
ção/construção de uma 
Praça ou Área de Lazer 
para os moradores do Lo-
teamento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
077/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado a Renascer - RCE, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de serem trocadas todas as 
lâmpadas queimadas e co-
locadas as lâmpadas fal-
tantes nas ruas do Lotea-
mento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP.Indicação nº 
078/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado a Telefônica/VIVO, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de serem verificados os ca-
bos telefônicos instalados 
em todas as ruas do Lotea-
mento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP, vez que há cabos 
soltos e mal instalados, re-
alizando os reparos neces-
sários. Indicação nº 
079/2018, de autoria do ve-

reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem pinta-
das as guias e sarjetas de 
ambos os lados, de todas 
as ruas do Loteamento Sol 
Nascente, B. Campo do 
Sete, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 080/2018, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem pinta-
das ou repintadas as faixas 
para travessia de pedestres 
necessárias em todas as 
ruas do Loteamento Sol 
Nascente, B. Campo do 
Sete, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 081/2018, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem afixa-
das as placas de trânsito 
necessárias, inclusive in-
formando a velocidade 
máxima para o tráfego de 
veículos automotores, em 
todas as ruas do Lotea-
mento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
082/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem afixa-
das as placas de denomi-
nação das vias públicas em 
todas as ruas do Lotea-
mento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
083/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
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no sentido de ser disponi-
bilizado mais horários de 
ônibus circular (transporte 
público municipal) aos 
moradores do Loteamento 
Sol Nascente, B. Campo 
do Sete, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 084/2018, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem construídos ou re-
formados os pontos de 
ônibus necessários do Lo-
teamento Sol Nascente, B. 
Campo do Sete, Serra Ne-
gra/SP.Indicação nº 
085/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que de-
termine ao setor compe-
tente, no sentido de serem 
desobstruídos e desentu-
pidos todos os bueiros 
existentes no Loteamento 
Sol Nascente, B. Campo 
do Sete, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 086/2018, de 
autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto,que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilida-
des de implantar um pro-
jeto arborístico para em-
belezar as ruas do 
Loteamento Sol Nascente, 
B. Campo do Sete, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
087/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que 
determine ao setor com-
petente, no sentido de ser 
feita uma lombada na Rua 
dos Estudantes, Centro, 
Serra Negra/SP, no trecho 
entre o número 119 até o 
portão principal de entra-
da da Escola Estadual 
“Doutor Jovino Silveira”, 
por motivos de segurança, 

considerando o grande 
movimento no local, tanto 
de veículos como de pe-
destres, principalmente de 
crianças. Indicação nº 
088/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal e ao Comandante 
da Guarda Civil Municipal 
de Serra Negra, para que 
seja intensificada a fiscali-
zação dos veículos de 
acordo com as disposi-
ções da Lei Municipal nº 
3235/2010, que dispõe so-
bre a proibição da utiliza-
ção de equipamentos de 
som em veículos nas vias 
públicas do município de 
Serra Negra, que venham 
a perturbar o sossego pú-
blico, vez que atualmente, 
tanto na área central como 
nos bairros mais distantes 
do município, estão ha-
vendo abusos com relação 
ao alto volume do som dos 
veículos, atrapalhando o 
sossego da população e 
turistas. Indicação nº 
089/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sen-
tido de serem feitos os re-
paros/reforma total do 
ponto de ônibus existente 
na Rua José Arthuso, nú-
mero 07, Loteamento Jar-
dim Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP, vez que o referido 
ponto de ônibus está todo 
quebrado e sujo.Indicação 
nº 090/2018, de autoria do 
vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que indi-
ca na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feito um ponto de ôni-
bus para atender os mora-
dores do Loteamento Jar-
dim Serra Negra, vez que 
as pessoas estão aguar-
dando o transporte em um 

local sem nenhuma prote-
ção.Indicação nº 091/2018, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almei-
da, que indica na forma 
regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sen-
tido de serem feitas lom-
badas onde for necessário 
nas ruas do Loteamento 
Jardim Serra Negra, Serra 
Negra/SP, vez que os moto-
ristas estão trafegando em 
altíssima velocidade com 
seus veículos, podendo 
gerar graves acidentes e 
atropelamentos. Indicação 
nº 092/2018, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar a 
poda das árvores existen-
tes na Fonte Santo Agosti-
nho. Indicação nº 
093/2018, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sen-
tido de ser passada a má-
quina motoniveladora em 
toda a extensão da Rua Le-
onel Fávero - Loteamento 
Belvedere do Lago, Serra 
Negra/SP, vez que a referi-
da rua está intransitável. 
Indicação nº 094/2018, de 
autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de ser cortada a árvore 
existente na Rua Amélia 
Massaro, em frente ao nú-
mero 615, Loteamento 
Parque das Cachoeiras, 
Serra Negra/SP, vez que a 
referida árvore encontra-
-se prestes a cair, pois seu 
tronco está apodrecendo 
e, também, seus galhos es-
tão atrapalhando a passa-

gem dos fios. Indicação nº 
095/2018, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que es-
tude, juntamente com os 
setores competentes, no 
sentido de mudar o senti-
do atual da mão de dire-
ção da Rua Adriano Pinto 
da Fonseca, Campo do 
Sete, Serra Negra/SP, para 
que os veículos somente 
subam pela referida rua, 
vez que desta forma a flui-
dez do trânsito será me-
lhorada no local. Indica-
ção nº 096/2018, de autoria 
do vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que de-
termine ao setor compe-
tente, no sentido de passar 
a máquina motonivelado-
ra urgentemente na Rua 
Ênio Caetano Minosso, 
Bairro das Posses, pois 
esta rua está cheia de 
mato ao redor das cháca-
ras e com buracos tremen-
dos. Indicação nº 097/2018, 
de autoria do vereador Le-
andro Gianotti Pinheiro, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de fazer limpeza dos 
bueiros na Rua Sebastião 
Abreu, no Bairro Colina 
dos Ypês, pois existem 3 
bueiros totalmente entupi-
dos. Indicação nº 098/2018, 
de autoria do vereador Le-
andro Gianotti Pinheiro, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no senti-
do de passar máquina mo-
toniveladora na Rua 
Alfredo Gasparini, no Bair-
ro Belvedere do lago, pois 
não existem como trafegar 
com carros nesta rua de 
terra. Indicação nº 
099/2018, de autoria do ve-
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reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na for-
ma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar a 
limpeza (lavar e desinfetar) 
a Praça Prefeito João Ze-
lante, pois após o Carnaval 
realizado no local não hou-
ve nenhuma limpeza e o 
odor está horrível para 
quem passa no local. Indi-
cação nº 100/2018, de auto-
ria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indi-
ca na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar a limpeza de buei-
ros da Rua Romano Poleto 
e Rua Orlando Poleto, Bair-
ro das Palmeiras, onde 
existem bocas de lobo en-
tupidas, dificultando o es-
coamento das águas das 
chuvas e ocasionando da-
nos para fábricas, comér-
cios e prestadores de servi-
ços dos locais. Indicação 
nº 101/2018, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no 
sentido de realizar a limpe-
za de bueiros da Avenida 
Juca Preto, após a Delega-
cia, Bairro das Palmeiras, 
onde existem bocas de 
lobo entupidas, dificultan-
do o escoamento das águas 
da chuva, ocasionando da-
nos para fábricas, comér-
cios e prestadores de servi-
ços. Para constar, a 
indicação nº 076/2018 foi 
retirada por seu autor. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o enca-
minhamento das indica-
ções aos setores 
competentes para, dentro 
do possível, serem adota-
das as medidas cabíveis. 
Não havendo nenhum ve-
reador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-

QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
094/2018, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na for-
ma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações e do-
cumentos abaixo solicita-
dos, todos referentes às 
obras de pavimentação as-
fáltica nas ruas do Lotea-
mento Jardim Serra Negra, 
Serra Negra/SP, obra esta 
inaugurada há pouco mais 
de 1 ano, ou seja, trata-se 
de uma obra bem recente, 
mas a referida pavimenta-
ção asfáltica está se desfa-
zendo e se deteriorando, 
cheia de rachaduras, bura-
cos e prestes a se soltar.1) 
Em que data foram efetiva-
mente terminadas as obras 
de pavimentação asfáltica 
nas ruas do Loteamento 
Jardim Serra Negra, Serra 
Negra/SP?2) Que empresa 
realizou estes serviços? En-
caminhar cópia integral do 
respectivo contrato.3) Con-
siderando que a pavimen-
tação asfáltica das ruas do 
Loteamento Jardim Serra 
Negra, Serra Negra/SP, está 
se desfazendo e se deterio-
rando, cheia de rachadu-
ras, buracos e prestes a se 
soltar, requeiro seja infor-
mado se a Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra irá no-
tificar a empresa que 
realizou os serviços, para 
refazê-los devidamente, 
vez que se trata de uma 
obra recente? Por quê?4) 
No caso de ser feita e enca-
minhada a notificação para 
serem refeitos os serviços 
de pavimentação asfáltica 
nas ruas do Loteamento 
Jardim Serra Negra, enca-
minhar cópia desta notifi-
cação, bem como informar 
qual é o prazo final (data) 
para serem os serviços re-
feitos? Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 

Requerimento nº 104/2018, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, por qual motivo não é 
mais realizada a manuten-
ção necessária e o desas-
soreamento do “Tanque do 
Caruso”, situado às mar-
gens da Rua Felipe Pereira 
de Lima, Campo do Sete, 
Serra Negra/SP, vez que 
aquele local, antigamente, 
era um dos principais pon-
tos turísticos da nossa Es-
tância. REQUEIRO mais, 
seja informado também se 
a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra tem planos de 
revitalizar aquele local, 
para que o mesmo volte a 
ser um ponto turístico em 
nossa cidade. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 105/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio 
dos setores competentes,  
informe a esta Casa de 
Leis, qual foi o gasto total 
com o Carnaval “Serra Fo-
lia” realizado neste ano de 
2018 pela Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, enca-
minhando relação deta-
lhando, despesa por 
despesa, os respectivos va-
lores pagos dos itens abai-
xo relacionados: 01) Gas-
tos com o grito de 
carnaval/2018; 02) Gastos 
com a escolha da Corte do 
Carnaval/2018; 03) Gastos 
com a Corte do Carna-
val/2018; 04) Gastos com 
as UTI’s (informar quantas 
UTI’s ficaram a disposi-
ção); 05) Gastos com o Trio 
Elétrico; 06) Gastos com as 
Bandas e Conjuntos que to-
caram na Praça João Ze-
lante (informar os valores 

pagos a cada Banda/Con-
junto); 07) Gastos com as 
Bandas e Conjuntos que 
tocaram na Praça de Ali-
mentação - da Praça Ses-
quicentenário (informar os 
valores pagos a cada Ban-
da/Conjunto); 08) Gastos 
com a Banda de Marchi-
nhas Itinerante; 09) Demais 
gastos com conjuntos, ban-
das e grupos de dança; 10) 
Gastos com iluminação; 
11) Gastos com som e 
equipamentos de som; 12) 
Gastos com seguranças 
(informar nome da empre-
sa e a quantidade de segu-
ranças contratados); 13) 
Gastos com funcionários 
contratados para o carna-
val; 14) Gastos com servi-
dores públicos (efetivos e 
comissionados); 15) Gas-
tos com banheiros quími-
cos (informar a quantidade 
total de banheiros quími-
cos alugados/contratados e 
em que locais foram insta-
lados); 16)Gastos com DJ e 
Sonoplastas; 17) Gastos 
com locução; 18) Gastos 
com fotógrafos, repórteres 
e cobertura jornalística do 
Carnaval/2018; 19) Gastos 
com medicamentos no 
ambulatório; 20) Gastos 
com alimentação; 21) Gas-
tos com transporte e trasla-
dos; 22) Gastos com cami-
setas; 23) Gastos com 
decorações pelas ruas da 
cidade; 24) Gastos com 
propagandas em rádio, TV, 
jornais, folders, cartazes, 
etc.; 25) Gastos com estru-
turas de metal, coberturas 
e tendas; 26) Demais gas-
tos com a organização e a 
realização do Carnaval Ser-
ra Folia 2018, realizado 
pelo município de Serra 
Negra/SP. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 vo-
tos). Para constar, o reque-
rimento de informações de 
nº 028/2018 foi retirado por 
seu autor. REQUERIMEN-
TOS DE CONGRATULA-
ÇÕES E APLAUSOS. Reque-
rimento nº 095/2018, de 
autoria dos vereadores 
Wagner da Silva Del Buono 
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e Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos 
para com a dedicada REGI-
NA FIORITTI, que há um 
ano vem acompanhando 
pessoalmente todas as ses-
sões e os trabalhos legisla-
tivos da Câmara Municipal 
de Serra Negra/SP, sempre 
registrando e filmando as 
sessões, tratando-se de um 
exemplo consciente de ci-
dadania. Parabéns pelo 
empenho e pelo senso de 
civismo demonstrado! Da 
decisão desta Casa, reque-
remos mais, seja dada ci-
ência à homenageada. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requeri-
mento nº 096/2018, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com SA-
MUEL TOMAZELI, pelos 
seus 34 anos de vida com-
pletados recentemente, 
parabenizando por trans-
mitir a palavra de Deus, co-
laborando imensamente 
para que as pessoas en-
contrem e realizem seus 
projetos de vida. Parabéns 
pelo seu aniversário e por 
ser um exemplo de pessoa! 
Que Deus continue lhe 
abençoando hoje e sem-
pre! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada 
ciência ao homenageado e 
aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 097/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a dedicada estu-
dante LUIZA BERALDI 
GALLO, por ter sido apro-
vada na Faculdade, dese-
jando muito sucesso e es-
tudos nesta nova etapa da 
sua vida. Parabéns pela 
conquista! Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenage-

ada e aos seus pais. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 098/2018, de autoria do 
vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a LANCHONETE 
“GALLEGO SABORES”, de 
propriedade de Leandro 
Gallego e Gislaine Teixeira, 
que possui um cardápio va-
riado para agradar a todos 
os paladares, além de to-
dos os seus lanches e por-
ções serem preparados 
com produtos da mais alta 
qualidade e procedência, 
tudo isso com um atendi-
mento atencioso e primo-
roso, que tornam a Lan-
chonete “Gallego Sabores” 
uma referência no municí-
pio de Serra Negra/SP. Para-
béns pelo trabalho realiza-
do, bem como pelos 
investimentos realizados 
em nosso município! Que 
Deus continue lhes aben-
çoando hoje e sempre! Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
aos proprietários da Lan-
chonete “Gallego Sabores” 
- Leandro Gallego e Gislai-
ne Teixeira, extensivo a to-
dos os seus familiares, fun-
cionários e demais 
colaboradores. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 099/2018, de autoria do 
vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com todos da “EQUI-
PE DA LIMPEZA PÚBLICA”, 
do município de Serra Ne-
gra, pela dedicação e em-
penho em deixar a nossa 
cidade limpa. Parabéns 
pelo excelente trabalho re-
alizado! Que Deus conti-
nue lhes abençoando hoje 
e sempre! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos servido-
res públicos do município 
de Serra Negra que reali-
zam suas funções na área 

da limpeza pública. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 100/2018, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a jovem CAMILA 
DEMATE, que formou-se 
em Direito pela Universida-
de São Francisco - Bragan-
ça Paulista, em Feverei-
ro/2018. A formanda tem 
sempre demonstrado mui-
ta disciplina e determina-
ção nos estudos, motivo 
pelo qual merece ser 
aplaudida. Traz muita ale-
gria ver que o esforço e o 
trabalho alavancaram o 
progresso pessoal. Certa-
mente a jovem Bacharel 
Camila Demate é um 
exemplo a ser seguido, ten-
do em vista sua trajetória 
de luta, trabalho, coragem 
e determinação. Parabéns 
à Bacharel e desejo que 
sua carreira profissional 
seja pautada pela dedica-
ção e empenho, trazendo-
-lhe muitas alegrias, satis-
fações e realizações. Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
à homenageada e aos seus 
pais. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 101/2018, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
o DIA NACIONAL DO IMI-
GRANTE ITALIANO, cele-
brado anualmente no dia 
21 de fevereiro, parabeni-
zando os dedicados e in-
cansáveis Imigrantes Italia-
nos que vieram para Serra 
Negra/SP, formando suas 
famílias e trabalharam mui-
to para o progresso e de-
senvolvimento do nosso 
município. Parabéns a to-
dos os Imigrantes Italianos 
do município de Serra Ne-
gra! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada 
ciência às Famílias Italia-

nas de Serra Negra/SP. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requeri-
mento nº 102/2018, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com os pro-
prietários da tradicional e 
conceituada RELOJOARIA 
GALO que agora se encon-
tra em novo endereço, na 
Rua João Pires, Centro, Ser-
ra Negra/SP, em um espaço 
muito bem montado, acon-
chegante e preparado para 
atender muito bem aos 
seus inúmeros clientes. Pa-
rabéns pelos excelentes 
serviços prestados à popu-
lação durante várias déca-
das! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada 
ciência à Família Galo. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requeri-
mento nº 103/2018, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS MEMBROS DA BANDA 
DE MARCHINHA ITINERAN-
TE LYRA por animar a po-
pulação e turistas pelas 
ruas centrais do município 
de Serra Negra, durante o 
Serra Folia 2018, realizando 
belíssimas apresentações, 
que foram muito elogiadas. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ci-
ência ao maestro Roberto 
Perondini e a todos os inte-
grantes da Banda de Mar-
chinha Itinerante Lyra. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requeri-
mento nº 106/2018, de au-
toria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o dedi-
cado e experiente DOU-
TOR LEANDRO AFFONSO 
TOMAZI, que foi aprovado 
e selecionado para cursar 
“Pós-Graduação” em “Ges-
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tão Pública Municipal” pela 
UNIFESP. O estudioso Dou-
tor Leandro tem sempre 
demonstrado muita disci-
plina e determinação nos 
estudos e em sua carreira 
profissional, motivo pelo 
qual merece ser aplaudido, 
levando-se em considera-
ção a sua incansável busca 
por atualizações e especia-
lizações na sua área de atu-
ação. Traz muita alegria de 
ver que o esforço e o traba-
lho alavancam o progresso 
profissional e pessoal. Cer-
tamente o Doutor Leandro 
Affonso Tomazi é um 
exemplo a ser seguido, ten-
do em vista sua trajetória 
de luta, trabalho, coragem 
e determinação. Parabéns 
ao homenageado e desejo 
que sua carreira profissio-
nal continue sendo pauta-
da pela dedicação e empe-
nho, trazendo-lhe muitas 
alegrias, satisfações e ple-
nas realizações. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 107/2018, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o 3º 
SGT FÁBIO MARIO PAVAN, 
SD PM JULIANO DE SOUZA 
MORAES e SD PM PAULO 
ROGÉRIO BRANDÃO BRA-
GA COSTA - EQUIPE DO 
TÁTICO I34372, pelos rele-
vantes serviços prestados 
na área da segurança pú-
blica, merecendo esta Casa 
de Leis reconhecer e 
aplaudir todo o excelente 
trabalho realizado em prol 
da nossa população. Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais seja dada ciência 
aos homenageados. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 108/2018, de autoria dos 
vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro e Roberto Se-
bastião de Almeida, que 

solicita na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, sejam 
consignados em Ata da 
presente Sessão, votos de 
congratulações e aplausos 
para os empresários do 
restaurante, pizzaria e bar 
“Chopp 40”, Roberto Su-
man de Godoi e seu filho 
Roberto Schiavo de Godoi, 
que juntamente com os 
componentes da banda “O 
Realejo” - Claudio Fernan-
do Lugli, Patrícia Lopes de 
Menezes, Rodrigo Palhares, 
Rafael Gianotti dos Santos 
e José Guilherme Lopes de 
Menezes (Badalo), propor-
cionaram quatro noites de 
carnaval, com marchinhas 
e muitas músicas para as 
famílias de serranos e turis-
tas se deliciarem com o sa-
bor dos antigos carnavais. 
Da decisão desta Casa, re-
queremos mais seja dada 
ciência aos homenagea-
dos. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Para constar, o requeri-
mento de congratulações e 
aplausos de nº 030/2018 foi 
retirado por seu autor. Não 
havendo nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, pas-
sou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, veri-
ficou-se estarem presentes 
os vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buo-
no. Havendo número regi-
mental, passou-se à dis-
cussão e à votação dos 
projetos constantes da 
pauta. I – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 10/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional suple-

mentar no valor de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil 
reais), que será destinado 
para a manutenção da ilu-
minação pública e decora-
tiva. Primeiramente foi pro-
ferida a leitura dos 
pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, 
b) de Finanças e Orçamen-
to. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). II 
– 1ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 11/2018, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que autori-
za a abrir um crédito adi-
cional especial no valor de 
R$ 176.937,56 (cento e se-
tenta e seis mil, novecen-
tos e trinta e sete reais e 
cinquenta e seis centavos), 
que será destinado para a 
aquisição de material didá-
tico-pedagógico e de veí-
culo para transporte de 
alunos. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pa-
receres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). III – 2ª 
Discussão e votação do 
projeto de lei nº 02/2018, 
de autoria do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, que dispõe sobre a 
proibição da soltura e ma-
nuseio de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos, 
que causam estampido, no 
Município de Serra Negra/
SP e dá outras providên-
cias. Primeiramente, foi 
proferida a leitura da 
Emenda modificativa nº 
01/2018, de autoria do ve-
reador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca. Posta em 
discussão e votação, a 
Emenda nº 01/2018, foi 
aprovada por unanimidade 
(10 votos).  Em seguida, foi 
proferida a leitura da 
Emenda corretiva nº 
02/2018, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto. Posta em discussão 
e votação, a Emenda nº 

02/2018, foi aprovada por 
unanimidade (10 votos). 
Após, passou-se a 2ª dis-
cussão e votação do proje-
to de lei nº 02/2018, de au-
toria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que dispõe sobre a proibi-
ção da soltura e manuseio 
de fogos de artifício e arte-
fatos pirotécnicos, que 
causam estampido, no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP e 
dá outras providências. Em 
se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos).  
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-
-se às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usaram da palavra 
os vereadores Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida. Não ha-
vendo mais nenhum verea-
dor inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais ha-
vendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os 
senhores vereadores para 
a sessão extraordinária que 
será realizada logo após o 
término desta sessão ordi-
nária, declarando-a encer-
rada às 20h45min. Para 
constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Direto-
ra, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei confor-
me, ficando facultada a as-
sinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em 
áudio e vídeo que, em con-
formidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Re-
gimento Interno da Câma-
ra Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem va-
lor oficial para todos os 
efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA DE SERRA NEGRA/SP.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMEN-
TO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA NE-
GRA – ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 9º, 
§ 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, faz saber que re-
alizará audiência pública no dia 28 de fevereiro de 2018, 
quarta-feira, à partir das 14h30min, na sede do Poder Le-
gislativo, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Circuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será avaliado o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo Munici-
pal, referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2017. 
Serra Negra, 09 de fevereiro de 2018.

Vereador WAGNER DA SILVA DEL BUONO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câ-
mara Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra/
SP.

EXTRATO DE CONTRATO
- Contrato n. 02/2018

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra – SP
  
Contratada: Alessandra Canhassi da Silva Pajola – ME.

Objeto: Contratação dos serviços de hospedagem e ma-
nutenção mensal do sítio eletrônico e dos e-mails da Câ-
mara Municipal de Serra Negra.
 
Modalidade: Dispensa de Licitação. 

Valor: R$ 210,00 (duzentos e dez reais) mensais.
 
Vigência: 12 meses – (10 de janeiro de 2018 a 09 de janei-
ro de 2019).

Serra Negra, 10 de janeiro de 2018.

Assinaturas:
P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca 
– Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

P/Contratada: Alessandra Canhassi da Silva Pajola – Re-
presentante legal da Empresa Alessandra Canhassi da 
Silva Pajola – ME, CPF nº 137.793.698-85.

Testemunhas:
RG: 22.811.153-5                               RG: 21.987.939-4

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

ATA DA QUINTA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos quinze dias do 
mês de fevereiro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 20h46min, a Câmara 
Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, s/
nº, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, nesta 
cidade, sob a Presidência 
do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, e 
secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 05ª 
Sessão Extraordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 
Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianot-
ti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopol-
do Marchi Giannini, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Ha-

vendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presen-
te sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamen-
te à ORDEM DO DIA, na 
qual foram deliberados os 
seguintes projetos: I – 2ª 
Discussão e votação do 
projeto de lei nº 10/2018, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que auto-
riza a abertura de crédito 
adicional suplementar no 
valor de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais), que será 
destinado para a manuten-
ção da iluminação pública 
e decorativa. Em se tratan-
do de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). II – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 11/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza a abrir um 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 176.937,56 
(cento e setenta e seis mil, 
novecentos e trinta e sete 
reais e cinquenta e seis 
centavos), que será desti-
nado para a aquisição de 
material didático-peda-
gógico e de veículo para 
transporte de alunos. Em 

se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-
se às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usaram da palavra 
os vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida, Renato 
Pinto Giachetto e Wagner 
da Silva Del Buono. Não 
havendo mais nenhum ve-
reador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os 
senhores vereadores para 
a próxima sessão ordiná-

ria que será realizada no 
dia 19 de fevereiro de 2018, 
segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada 
a presente sessão extraor-
dinária às 21h37min. Para 
constar eu, (a) vereador 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Secretário da Mesa Direto-
ra, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei confor-
me, ficando facultada a as-
sinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em 
áudio e vídeo que, em con-
formidade com o parágrafo 
2º, do artigo 118-A, do Re-
gimento Interno da Câmara 
Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor 
oficial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 - Ano VIII - n.º 579
40

SERPREV Serviço de Previdência dos Funcionários Municipais de Serra Negra 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS N° 01/2017 
 

CLASSIFICAÇÃO 
              O SERPREV Serviço de Previdência dos Funcionários Municipais de Serra Negra, Estado de São Paulo, com 
supervisão da Comissão nomeada pela PORTARIA nº 020 de 26 de setembro de 2017, DIVULGA através do presente 
instrumento, a classificação de acordo com itens 8 e 9 do edital de abertura, para os cargos Médico, Oficial Administrativo e 
Procurador Jurídico.  
OBS: A relação dos não aprovados e ausentes na prova escrita fica a disposição dos interessados nos sites 
www.serprev.com.br e www.suporterh.net 
 

Serra Negra/SP, 22 de Fevereiro de 2018. 
 

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

 
CARGO: MÉDICO 

INSC. NOME RG ACERTOS PONTOS NASC. CLASSIF. 
97466 NIVALDO DE ASSUMPçãO 60868685 21 52,5 15/10/1953  1 
97510 SYMONE DAMASCENO COSTA 603646918 21 52,5 12/10/1970  2 
97485 ANA CLARA DE OLIVEIRA DINIZ 265313015 21 52,5 16/01/1992  3 

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 
INSC. NOME RG ACERTOS PONTOS NASC. CLASSIF. 
97542 GUILHERME GONçALVES APARECIDO 430700428 38 95 28/05/1984 1 
97239 MURILO FELIPPI CANIVEZI 47098014x 37 92,5 04/10/1999 2 
97560 MAYARA MARIA BORTOLETTO 378603188 36 90 07/09/1995 3 
97024 DANIELA APARECIDA DOS SANTOS DE SALVE 343255455 35 87,5 12/10/1982 4 
93668 DENIS DE JESUS EDUARDO DE SOUZA 432005651 35 87,5 17/07/1986 5 
97483 MARIANA SILVEIRA DE ALMEIDA 377811294 35 87,5 08/07/1997 6 
97449 CAROLINE MOREIRA PINTO 407270875 34 85 17/01/1988 7 
93787 CYNTIA CACULA ALVES 001624196   33 82,5 12/08/1980 8 
97496 MICHELLE TOLOTO MATOS 13508146 33 82,5 28/05/1993 9 
93667 KELVIN LINYKER DE CILOTO RAMOS 411745815 33 82,5 29/01/1994 10 
93764 NATALIA ESTER OLIVOTTO FERRARI 438438875 33 82,5 17/10/1994 11 
97552 APARECIDA CAROLINA BRIDI LONA 19702739 32 80 02/12/1969 12 
93736 VALéRIA VIEIRA CARVALHO 22210694 32 80 28/08/1971 13 
97475 CORINA FRANçA REIS mg11749121 32 80 19/05/1984 14 
97563 GABRIELA SOUSA CHAGAS 440406973 32 80 28/11/1985 15 
93683 RICARDO JOSÉ BARONI 283049583 32 80 08/01/1986 16 
97457 PAULA CRISTINA SOUZA LOLI DE ALMEIDA 470976202 32 80 16/11/1990 17 
97548 FERNANDA GONçALVES PEZZETI 490154694 32 80 01/11/1993 18 
94193 DOUGLAS FLORENTINO GODOI 459444359 32 80 13/09/1995 19 
93651 BRUNO FLORENTINO FERRI 565344432 32 80 07/12/1998 20 
93661 MARCELO SCAQUETE RIZZIERI 263375705 31 77,5 01/10/1978 21 
93765 JOSé MATHEUS POSTALI 47556280x 31 77,5 10/06/1991 22 
93665 AILA JULIANA MOLINARI 474276995 31 77,5 27/06/1991 23 
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97472 ALINE FORATO GONçALVES 481821582 31 77,5 13/07/1992 24 
97508 ANDRESSA REGINA PENHA 497290789 31 77,5 13/08/1998 25 
93631 TATIANA DA SILVA FACHINI 28816457X 30 75 14/09/1980 26 
93775 ELAINA PETROLI 407880835 30 75 06/09/1985 27 
97479 ANIELE APARECIDA CARUSO BARBOSA 428696909 30 75 21/03/1987 28 
93934 NAYARA FAVERO ROSA 428697379 30 75 09/10/1987 29 
93725 GABRIEL DE GODOI SULLA 533543447 30 75 05/07/1996 30 
93763 LUIZ FELIPE GABRIEL OLIVEIRA 376553674 30 75 09/09/1999 31 
97553 MARCOS EGIDIO AGABITI 28927783 29 72,5 05/04/1943 32 
93747 IRAIDES DIAS DE MEDEIROS 7958200x 29 72,5 14/02/1955 33 
93703 ADALBERTO JOSé CONTESSOTTO 253669637 29 72,5 24/03/1976 34 
97433 MATEUS GUEDES BERTON 436622609 29 72,5 08/12/1982 35 
93761 LEONIDAS COSTA PAIXAO 304008540 29 72,5 12/04/1985 36 
97445 ETTORE JOSE MORAES DE PAULI 46182985X 29 72,5 28/05/1990 37 
93687 FRANCIELLE FERREIRA RAIMUNDO 490199938 29 72,5 07/02/1993 38 
97503 PRISCILA CAROLINA DE SOUZA LOLI 456811710 29 72,5 04/11/1993 39 
97514 ANA PAULA ARTIOLI 486447303 29 72,5 22/04/1995 40 
97573 SéRGIO DE SOUZA  REIS 157e6999 28 70 21/02/1966 41 
97423 RICARDO LUIS PENHA 200332739 28 70 12/12/1970 42 
93623 PATRICIA RODELLI AMOROSO 222028361 28 70 03/11/1972 43 
97524 MONICA DAMAS KAVANO DE FARIAS 305021254 28 70 19/12/1979 44 
97506 RENATA SCHIAVO MARCHI 436621964 28 70 30/12/1986 45 
97476 NICOLE BORLONI CIAMBELLI DE OLIVEIRA 480800625 28 70 02/02/1992 46 
94015 LARISSA GIANOTTI DELANGéLICA 490243915 28 70 29/10/1993 47 
96617 AMANDA RODRIGUES DE FREITAS 427480991 28 70 26/01/1994 48 
93767 JOãO PAULO PEDON PEREIRA 50766291x 28 70 19/09/1996 49 
97447 BRUNA MOZER GUIDETI 523080062 28 70 28/01/1997 50 
97489 GUSTAVO MARIOTTO 236557385 27 67,5 18/10/1971 51 
93678 FERNANDA MELZANI ZANESCO 346137172 27 67,5 16/05/1983 52 
93731 JOSIANE DE SOUSA TEIXEIRA 404279958 27 67,5 20/06/1985 53 
93672 THAIS MORAES SANTOS 466768461 27 67,5 12/09/1990 54 
97454 JULIANA APARECIDA MUNIZ 322690687 26 65 23/09/1978 55 
97438 JAQUELINE PARREIRA DE OLIVEIRA 455265938 26 65 16/10/1980 56 
93677 MARCIA CRISTINA LEME DE GODOI 402155452 26 65 01/01/1982 57 
97541 FERNANDA APARECIDA PAGANINI 44690551 26 65 21/01/1989 58 
93754 MARIANA RODRIGUES DE SOUSA 462445434 26 65 27/08/1989 59 
97505 SELMA MARIA PIRES 218383356 25 62,5 28/12/1967 60 
93632 LUCAS DE FREITAS GUIMARAES 463399845 25 62,5 24/10/1989 61 
93733 GIULIANA MITTESTAINER VICENTE 476445644 25 62,5 30/01/1991 62 
93743 JESSICA APARECIDA DA SILVA 459307575 25 62,5 15/10/1995 63 
93685 ANDREIA VICENTINI FAZOLIM 219880062 24 60 16/05/1975 64 
93659 JOSMIR TUROLE DE GODOY 331324830 24 60 22/09/1980 65 
93740 DIANDRA CRISTINAOLIVEIRA DA SILVA 461453757 24 60 13/09/1989 66 
97181 JúNIA MIRILANE SOARES MARTINS 437293683 24 60 11/04/1997 67 
93723 PRISCILA CAMILO MACHADO 475015393 23 57,5 30/12/1990 68 
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97500 RAFAELA ROMERO 413858509 23 57,5 04/06/1996 69 
93788 PRISCILA SILVA MINELLI 438473899 22 55 15/06/1984 70 
93639 RAFAEL MARCON DE LIMA 344353680 22 55 27/04/1985 71 
97515 JéSSICA DOS SANTOS SILVA 457517426 22 55 16/02/1996 72 
93715 RAQUEL RIBEIRO BAPTISTA PASCOAL 237911078 20 50 15/04/1991 73 

CARGO: PROCURADOR JURIDICO 
INSC. NOME RG ACERTOS PONTOS NASC. CLASSIF. 
97482 DANILO RODRIGUES SANTANA 415404198 39 97,5 20/05/1996 1 
93720 PAULO ADRIANO DOS SANTOS 328647718 37 92,5 12/03/1979 2 
93749 RAFAEL CARVALHO DE MENDONçA MG15945800 37 92,5 15/04/1990 3 
97493 LEONARDO MARCHETO TORTELLI 481907440 37 92,5 11/04/1992 4 
97557 ADRIEL RODRIGO DO AMARAL 486616563 37 92,5 12/09/1992 5 
97543 SERGIO SIDIEL ALPI 34433854x 33 82,5 13/09/1986 6 
96740 EDISON LUIS ALVES 410646180 32 80 28/08/1985 7 
93732 LUIZ HENRIQUE DOMINGHETI BIONDO 473616610 32 80 17/04/1991 8 
95270 CAMILA MARIA FOLTRAN LOPES 32402406X 31 77,5 25/03/1981 9 
93717 ISABELLA MARIA NASCIMENTO FERNANDES MOTA 476104841 31 77,5 23/02/1994 10 
93666 MARLI GONÇALVES DE MELO CASTELLANI 214955825 30 75 30/12/1972 11 
97544 AMANDA CRISTINA SILVéRIO 410815913 30 75 15/09/1994 12 
97546 LILIAN FERREIRA DA SILVA 490233363 29 72,5 01/06/1993 13 
97507 IGOR MOTA MARQUES 15740530 28 70 26/11/1992 14 
94330 PAULA MÁRCIA ANTONIO 287068249 27 67,5 19/10/1977 15 
94276 CARLOS VITOR CIAMBELLI 428692497 27 67,5 02/06/1985 16 
97422 WILIAM SILVA LEOPOLDINO RESENDE 44161600 26 65 17/04/1985 17 
97531 RAFAELA APARECIDA DA SILVA DE MORAES 46625846 26 65 20/09/1990 18 
97523 CARLOS ARTHUR DE SOUSA SARTORI 485101385 26 65 25/04/1992 19 
93721 ANA CAROLINA GERALDI 335305283 25 62,5 16/10/1982 20 
97525 JULIANA MAGGION MELIM 443457955 25 62,5 25/07/1986 21 
93698 PAULO CEZAR ZACCARIA ENDRIGHI 446653408 25 62,5 07/09/1987 22 
97518 EDSON ALMEIDA DA MOTA 169774673 24 60 22/09/1969 23 
97569 JOSE GUILHERME SANTORO CALDARI 24427465 24 60 17/04/1974 24 
97535 MIGUEL COLOSSO DELALANA 445239128 24 60 12/11/1988 25 
93679 MAIARA RUBIM DE TOLEDO 447964616 24 60 26/05/1989 26 
93664 MAYARA MARIA BORTOLETTO 378603188 24 60 07/09/1995 27 
97432 CAIO VIEIRA PORTES DE ALMEIDA 437623567 23 57,5 12/08/1986 28 
97474 MARTA KELLY GOMES DUQUES 502693162 23 57,5 26/06/1987 29 
97539 LARISSA BUENO CAUSO 325361460 23 57,5 11/11/1988 30 
97467 MARIA IZABEL VASCO DE TOLEDO 437060019 22 55 13/05/1987 31 
97522 RICHARD ANDRADE FERREIRA 603614176 22 55 06/05/1993 32 
94070 HAROLDO LOPES DE OLIVEIRA 174124685 21 52,5 05/04/1967 33 
93728 GABRIEL NARCISO 298118890 21 52,5 08/04/1982 34 
97473 JAMAIRA FARIAS DA SILVA 104052 21 52,5 15/07/1987 35 
94241 AMANDA BETANIN POZZA 457239906 21 52,5 30/07/1995 36 
95425 EVELYN CINTRA PINTO 355430332 20 50 07/09/1990 37 
97459 HEITOR ZANATTA 392302135 20 50 07/07/1992 38 


