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Biblioteca Municipal recebe livros 
em braille e áudio-livros para 
pessoas com deficiência visual

Carnahidro acontece nos dias 11e 13 
de fevereiro no Conjunto Aquático 

Sebastião Carlos D´Andrea Colchetti

4º Sarau Lítero-Musical 
acontece no dia 17 de fevereiro

13ª Copa Ask Serra 
Negra de Karatê acontece 

dia 25 de fevereiro
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Biblioteca Municipal 
HIDELBRANDO SIQUEIRA, 
localizada na Praça XV de No-
vembro, s/n, Mercado Cultu-
ral, no centro de Serra Negra, 
passou a contar, desde o final 
de 2017, com uma Sala de 
Leitura em Braille. 

O espaço recebeu nes-
ta quarta-feira (07), da Fun-
dação Dorina Nowill para 
Cegos, do Rio de Janeiro, di-
versos exemplares de livros 
em Braille e áudio-livros dis-
poníveis e já está em pleno 
funcionamento, aberta ao pú-
blico de segunda a sexta, das 
7h às 17h e fechada apenas 
no horário do almoço, das 
12h30 às13h30.

Braille é um sistema 
de escrita tátil utilizado por 
pessoas cegas ou com baixa 

visão. É tradicionalmente es-
crito em papel em relevo. A 
Sala de Braille tem como res-
ponsável o bibliotecário De-
nilson Crepaldi, 
o idealizador do 
projeto e da con-
quista dos exem-
plares, que falou 
sobre a Biblio-
teca e o espaço 
Braille, “a função 
social de uma bi-
blioteca pública 
é disponibilizar o 
acesso, o conhe-
cimento e a infor-
mação aos cida-
dãos. Quando há 
um projeto desse 
porte, a bibliote-
ca pública cum-
pre a sua função 

social de maneira completa. 
Ela justifica a sua existência”, 
salientou o bibliotecário e, 
disse ainda que, espera aten-

der maior número de usuá-
rios com esse espaço diferen-
ciado.

 Hoje a biblioteca pos-
sui novos equipamentos no 
Espaço Braille, como impres-
sora em Braille que imprime 
em relevo, Scaner com voz, 
equipamento acoplado ao 
computador para o uso da 
trilha Braille, monitor, lupa di-
gital e outros suportes eletrô-
nicos. A biblioteca abriga di-
versas atividades culturais, e 
já vem recebendo diariamen-
te usuários com deficiência 
visual ou baixa visão.

Segundo o Prefeito, “o 
espaço deverá ser inaugura-
do em breve, como marco 
da importância, da acessibi-
lidade e do fomento do livro 
e da leitura em braile àqueles 
munícipes com deficiência 
visual”, disse.

Biblioteca Municipal recebe livros em braille e 
áudio-livros para pessoas com deficiência visual

O Prefeito Municipal de 
Serra Negra assinou em 26 de 
Janeiro o Decreto nº 4.717, 
que declara ponto facultati-
vo nas repartições públicas 
nos dias 12 e 13 de fevereiro 
de 2018 (segunda e terça-fei-
ra) e, no dia 14 de fevereiro 
(quarta-feira de cinzas), até 
às 13horas.

A decisão, porém, não 
se aplica aos Serviços essen-
ciais como Guarda Municipal, 
Bombeiro Civil, Limpeza Pú-
blica, Ambulâncias e o PRO-
TUR (Posto de Referência e 
Orientação ao Turista), no Pa-
lácio Primavera, não sofrerão 
alterações e seu funciona-
mento segue normal. 

Prefeitura decreta Ponto 
Facultativo em decorrência das 

Festividades Carnavalescas
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A Prefeitura de Serra 
Negra por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer,  promove 
no dia 25 de fevereiro, a 13ª 
Copa Ask Serra Negra de Ka-
ratê. O evento tem a organi-
zação da Associação Serrana 
de Karatê e UkCA, e aconte-
cerá no Serra Negra Esporte 
Clube, das 9h às 17h.

Segundo o secretário 
de Esporte e Lazer,  o cam-
peonato contará com cerca 

de 400 atletas e 25 associa-
ções. “Tenho certeza que a 
13ª Copa Ask Serra Negra de 
Karatê vai engrandecer ainda 
mais o esporte do nosso mu-
nicípio”, disse. 

O karatê é o mais novo 
esporte olímpico. O Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
decidiu incluir a modalida-
de entre os esportes dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio em 
2020.

13ª Copa Ask Serra Negra de Karatê 
acontece dia 25 de fevereiro

O Fundo Social de 
Solidariedade de Serra 
Negra promoverá a 2ª 
turma do curso de bis-
coitos decorados com a 
Chef Lu Bruni. As aulas 
acontecerão em  15 e 16 
de fevereiro, das 9h às 
17h, na sede no Fundo 
Social de Solidariedade, 
na avenida João Gerosa, 

nº 98.
O curso conta 

com 15 vagas. A inscri-
ção deve ser feita na 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade por meio 
da doação de dois litros 
de leite longa vida.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3842-2466.

Fundo Social 
promove o curso 

para a 2ª turma do 
curso de biscoitos 

decorados

Se você é do sexo 
masculino e completa 18 
anos em 2018 (independen-
temente do mês de aniver-
sário), você deve se alistar 
até 30 de junho no site www.
alistamento.eb.mil.br ou na 
Junta de Serviço Militar mais 

próxima, localizada na Rua 
Cel Estevão Franco de Go-
doy, 45 - horário de funcio-
namento: quintas-feiras das 
8h30 às 11h30 e das 13h às 
16h. Telefone para informa-
ções é 3842-2005 ou 3842-
1992 ramal 24

Chegou a hora de se alistar!



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 9 de fevereiro de 2018 - Ano VIII - n.º 577
04



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 9de fevereiro de 2018 - Ano VIII - n.º 577
05

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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A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra por meio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e Divisão de Cultura 
apresenta o 4º Sarau Lítero-
-Musical, dia 17 de fevereiro, 
às 19h, no Centro Cultural 
Prefeito José Pedro Salomão 
- Mercado Cultural, localizado 
na Praça XV de Novembro, 
Centro. A entrada é gratuita.

O evento é uma ideali-

zação de Rose Marie Moutran 
e as apresentações serão de 
canto, violão, acordeon, te-
clado, congada, contação 
de história, piano, violino, 
poesia, teatro, dança, cava-
quinho e pandeiro. O Sarau 
é um evento cultural e tem o 
significado de finalidade lite-
rária, reunião festiva, noturna, 
para ouvir música, conversar 
e dançar.

4º Sarau Lítero-Musical 
acontece no dia 17 de fevereiro

Almoxarifado - Segunda a 
sexta-feira 8h às 17h
Unidade Firmino Cavena-
ghi - Segunda a sexta 8h às 
17h
Unidade Bairro Leais - Se-
gunda-feira 8h às 11h
Unidade Lions - Segunda a 
sexta 8h às 17h
Unidade Nova Serra Negra - 
Quarta-feira 8h às 11h
Unidade Alto das Palmeiras 
- Segunda a sexta 8h às 11h 
/ 12h às 17h
Unidade Refúgio da Serra - 
Segunda a sexta 8h às 11h / 

12h às 17h
Unidade do Salto - Sexta-
-feira 8h às 11h
Unidade São Luiz - Segun-
da a sexta-feira 8h às 11h / 
12h às 17h
Unidade Bairro da Serra - 
Quinta-feira 7h às 12h / 13h 
às 16h
Unidade Três Barras - Quar-
ta-feira 8h às 11h
Em caso de duvida, infor-
me-se na sua unidade de 
saúde ou na Secretaria de 
Saúde, pelo telefone (19) 
3892-8000

Confira os horários 
de funcionamento da 

assistência farmacêutica 
da Rede Municipal

Carnahidro acontece nos 
dias 11e 13 de fevereiro 
no Conjunto Aquático 

Sebastião Carlos 
D´Andrea Colchetti

A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da Secretaria de Es-
portes e Lazer promove 
o Carnahidro, uma aula 
de hidroginástica a todos 
os alunos da Academia 
Municipal do Conjunto 
Aquático Sebastião Carlos 
D`Andrea Colchetti e aos 
interessados em praticar a 
modalidade física.

A aula acontece nos 
dias 11 e 13 de fevereiro, 
das 15h às 16h, com a pro-
fessora Dayana Brunhara 
Rezende.

Os alunos interes-
sados devem comparecer 
na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, loca-
lizada dentro do Conjunto 
Aquático Sebastião Carlos 
D`Andrea Colchetti, a Rua 
Antonio Jorge José, s/n, 
Centro, no horário e dia 
mencionados com roupa 
adequada para atividade 
física e atestado médico 
para usufruir da prática na 
piscina.

As piscinas vão fun-
cionar normalmente du-
rante o carnaval, das 9h às 
18h. Somente na quarta-
-feira, dia 14, estarão fe-
chadas para manutenção.

Conjunto Aquático 
Sebastião de D`Andrea 
Colchetti

O Conjunto Aquáti-
co foi reinaugurado em se-
tembro de 2016, contando 
com uma reforma de mais 
de 2 milhões de reais, ver-
ba recebida do DADE - ór-
gão do Governo do Estado 
de São Paulo - por inter-
médio do Deputado Esta-
dual (DEM), para atender 
as novas instalações da 
academia municipal e das 
piscinas.

Para mais informa-
ções, o interessado poderá 
contatar a Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer e 
efetivar a inscrição de seu 
interesse no local, a Rua 
Antônio Jorge José, s/n, 
Centro, telefone (19) 3892-
8435.
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Biblioteca Itinerante nos bairros

A secretaria de Educação e cultura, por meio da Divisão de Cultura conti-
nua com o projeto da Biblioteca Itinerante nos bairros da cidade. Veja al-

guns momentos de lazer e cultura no Bairro dos FRANCOS//SÃO LUIZ.

A Prefeitura de Serra Ne-
gra por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, promove no dia 
4 de março, o 2º Passeio Ciclísti-
co de Verão. O percurso será de 
8km para iniciante, Sport 25km 
para nível leve e médio e Pro 
35km para nível médio difícil, é 
obrigatório o uso de capacete. A 
concentração será a partir das 7h 
na Praça João Zelante, e saída 
acontece às 8h.

Para participar basta 
se inscrever na Secretaria de 
Esporte e Lazer, localizada na 
Rua Antônio Jorge José, s/n, 
Centro, telefone (19) 3892-
8435 ou no dia do evento. A 
inscrição é 1 kg de alimento 
não perecível.

A secretaria de Espor-
te e Lazer promoverá carro 
de apoio, ambulância, ponto 
de hidratação e frutas para o 
evento.
Percurso

Iniciante 8km- Saída 
Praça João Zelante até o Cas-
co de Ouro com chegada a 

Praça João Zelante;
Sport 25km- Saída Praça 

João Zelante até o Bairro das 
Tabaranas de baixo e chegada a 
Praça João Zelante;

Pro 35km- Saída Praça 
João Zelante até o Bairro das 
Tabaranas de baixo, com morro 
de elevação 1140m e chegada a 
Praça João Zelante.

2º Passeio Ciclístico 
de Verão acontece 
no dia 4 de março

Farmacêutico (formado).

 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 interes-

sados devem comparecer no posto munidos de RG, 

CPF, carteira de trabalho e currículo. De segunda, quar-

ta 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
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 4.050 de 6 de fevereiro de 2018

Projeto de Lei no 7 / 2018
(Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 261.990,20 (du-
zentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa reais e vinte 
centavos), para reforço da dotação orçamentária, a saber:

05.01.27.812.0009.1.045.449051.05 
Obras e Instalações..................................................R$ 261.990,20

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação a ser verificado 
no exercício e do superávit financeiro verificado no exercício 
anterior, motivado por Convênio celebrado com Governo Fe-
deral, a saber:

Excesso de Arrecadação...........................................R$ 99.875,00

Superávit financeiro verificado no 
exercício anterior......................................................R$ 162.115,20
Total............................................................................R$ 261.990,20

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, 
6 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 4.721 de 6 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 4.050, de 6 
de fevereiro de 2018,

DECRETA:
Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 261.990,20 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e 
noventa reais e vinte centavos), para reforço da dotação orça-
mentária, a saber:

05.01.27.812.0009.1.045.449051.05
Obras e Instalações...................................................R$ 261.990,20

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do excesso de arrecadação a ser ve-
rificado no exercício e do superávit financeiro verificado no 
exercício anterior, motivado por Convênio celebrado com Go-
verno Federal, a saber:

Excesso de Arrecadação............................................R$ 99.875,00
Superávit financeiro verificado no 
exercício anterior......................................................R$ 162.115,20
Total............................................................................R$ 261.990,20

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, 
6 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 -

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2018. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
E LEGUMINOSOS PARA A MERENDA ESCOLAR. DATA: 
27/02/2018 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2018. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS. DATA: 
28/02/2018 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2018. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20. DATA: 
01/03/2018 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2018. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
CORRELATOS. DATA: 02/03/2018 – 10H00M. Edital completo 
deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de lici-
tações da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 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, 09 de Fevereiro de 2018. Dr SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 004/2018. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁL-
TICA DAS RUAS FRANCISCO SARAGIOTTO, CRISÂNTEMO E 
JASMIM, AMBAS NO BAIRRO DAS POSSES. DATA: 05/03/2018 
– 10H00M. TOMADA DE PREÇOS N. 005/2018. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 
RUA PASCHOAL DEL BUONO, LOTEAMENTO NOVA SERRA 
NEGRA. DATA: 06/03/2018 – 10H00M. VISITA TÉCNICA: A 
visita técnica é FACULTATIVA. Agendamento por telefone 
(19) 3892-9619 (SM. Obras). CADASTRO: Para participar, os 
interessados deverão ser cadastrados 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 gratuitamente no bal-
cão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, 
Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: 
(19) 3892-9600. Serra Negra, 09 de Fevereiro de 2018. Dr 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
32/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2018. RATIFICO o 
ato do Senhor Secretario de PLANEJAMENTO E GESTÃO 
GOVERNAMENTAL, que dispensou a licitação, com funda-
mento no artigo 24, Inciso X da Lei de Licitação n° 8.666/93, 
a favor do favorecido VALTER MENEGATTI, para Locação 
de imóvel localizado a Avenida Coronel Estevão Franco de 
Godoy, 251 – 3° subsolo do “Condomínio Edifício Ana Pau-
la”, destinado à armazenagem e guarda de documentos 
relativos a esta Prefeitura (Arquivo Morto). Sidney Antonio 
Ferraresso. Prefeito Municipal. EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018. DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2018. CONTRATANTE – PREFEI-
TURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA. CONTRATADA – VALTER MENEGATTI. OBJETO – 
para Locação de imóvel localizado a Avenida Coronel Es-
tevão Franco de Godoy, 251 – 3° subsolo do “Condomínio 
Edifício Ana Paula”, destinado à armazenagem e guarda 
de documentos relativos a esta Prefeitura (Arquivo Morto). 
VIGENCIA: 12 MESES. VALOR MENSAL: 3.430,00. BASE LE-
GAL: artigo 24, Inciso X da Lei de Licitação n° 8.666/93. 09 
de Fevereiro de 2018. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito 
Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
08/2018. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-
ZA, DESCARTAVEL E CORRELATOS PARA AS ESCOLAS MU-
NICIPAIS. Torna se publico e para conhecimento dos interes-
sados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 
08/02/2018 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  
Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, com-
binado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATI-
FICO todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equi-
pe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: 
ANA VALERIA TONELOTTO EPP. ITENS: 01, 08, 09, 11, 12, 21, 
29, 30, 31, 33, 41 e 43. VALOR TOTAL: R$ 27.434,05. RIVALDO 
VALERIO NETO EPP. ITENS: 07, 16, 24 e 44. VALOR TOTAL: R$ 
23.227,00. JOFRAN – COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIE-
NIZAÇÃO LTDA EPP. ITENS: 36, 37, 38 e 39. VALOR TOTAL: R$ 
21.251,00. COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME. ITENS: 03, 
04, 05, 06, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 32, 40 e 42. VALOR TOTAL: 
R$ 20.376,17. ML DA SILVEIRA EPP. ITENS: 10, 13, 14, 17, 22, 25, 
26, 34 e 35. VALOR TOTAL: R$ 19.734,00. Serra Negra, 09 de Fe-
vereiro de 2018. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 002/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – RENASCER CONSTRUÇÕES ELETRICAS EIRE-
LI.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO, PARA 
EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EM MÉDIA 
TENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE ENER-
GIA ELÉTRICA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM TENSÃO SECUN-
DÁRIA, PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
VALOR: R$ 46.900,00.
DATA: 02/02/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 003/2018
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ROSANA MENDES AGUIAR.
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE 
OS FESTEJOS CARNAVALESCO DE 2018.
VALOR: R$ 44.500,00.
DATA: 02/02/2018

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO N° 17/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018. 
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA. CONTRATADA – JOSE AN-
TONIO AMENDOLA ME. OBJETO – Prestação de serviços de 
geração e envio de pacotes Contábeis ao Sistema Audesp. VI-
GENCIA: 06 meses. VALOR MENSAL: R$ 660,00. BASE LEGAL: 
artigo 24, Inciso II da Lei de Licitação n° 8.666/93. 08 de Feve-
reiro de 2018. Sidney Antonio Ferraresso -. Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2017. 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EX-
CLUSIVIDADE, DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGA-
MENTO DOS SERVIDORES (ATIVOS, APOSENTADOS E PEN-
SIONISTAS) E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA. A FIM DE AVALIAR E 
RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS SOBRE O 
EDITAL, INFORMAMOS A TODOS OS INTERESSADOS QUE 
O CERTAME EM TELA SE ENCONTRA SUSPENSO SINE-DIE. 
OPORTUNAMENTE SERÁ DIVULGADO NO DOE, DOM E NO 
SITE WWW.SERRANEGRA.SP.GOV.BR A NOVA DATA DE 
ABERTURA DA LICITAÇÃO. SERRA NEGRA, 09 DE FEVEREI-
RO DE 2018. DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. PREFEI-
TO MUNICIPAL.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 225
PROCESSO 127/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 077/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM
 Aos 27 dias do mês de OUTUBRO de 2017, de um lado a 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA, 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 FERRARESSO, neste ato denominada simples-
mente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
077/2017, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) 
item(s) abaixo, doravante denominada DETENTORA, com 
base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fede-
ral 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, 
têm entre si, justo e avençado a presente ATA que, quando 
publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, 
observada as condições estabelecidas no ato convocatório 
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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: ENGENHO DO SOM COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS LTDA ME 
CNPJ nº: 07.240.295/0001-12
Endereço: RUA AMPARO, 91, LOJA 08, CENTRO, SERRA NE-
GRA – SP, 13.930-000
Telefone: (19) 3892-2007
Representada por: ALEXANDRE RIBEIRO EVANGELISTA, 
17.828.503

Item Quant. 
Estimada

Descrição Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 150 SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 350,00 52.500,00

02 75 SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE 830,00 62.250,00

03 25 SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE 830,00 20.750,00

TOTAL 135.500,00

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/serviços 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. 077/2017, 
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$ 135.500,00. 

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, 27 de OUTUBRO de 2017.
_____________________________________
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA
_____________________________________
P/ DETENTORA(S)
ENGENHO DO SOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI-
COS LTDA ME 
ALEXANDRE RIBEIRO EVANGELISTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 226

PROCESSO 127/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 077/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM
Aos 27 dias do mês de OUTUBRO 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 ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 077/2017, 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: JOSE GILBERTO MONEGO – ME 
CNPJ nº: 08.985.24/0001-49
Endereço: RUA WALDEMAR DA COSTA GOMES, 155, JARDIM 
BLV DO LAGO, SERRA NEGRA – SP, 13.930-000
Telefone: (19) 99628-7523
Representada por JOSÉ GILBERTO MONEGO, 12.620.849

Item Quant. Estimada Descrição Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

04 40 SONORIZAÇÃO DE 
GRANDE PORTE

1.350,00 54.000,00

TOTAL 54.000,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
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no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/serviços 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. 077/2017, 
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$ 54.000,00.

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, 27 de OUTUBRO de 2017.

____________________________________
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA
_____________________________________
P/ DETENTORA(S)
JOSE GILBERTO MONEGO – ME 
JOSÉ GILBERTO MONEGO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 230 

PROCESSO 136/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 082/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Aos 31 dias do mês de OUTUBRO 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 ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 082/2017, 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: DROGARIA ANTUNES LTDA EPP
CNPJ nº: 01.889.431/0001-13
Endereço RUA BRUNANGELA, 19, CENTRO, SERRA NEGRA – 
SP, 13.930-000
Telefone: (19) 3892-2169
Representada por: RAUL POSTALI ANTUNES, 28.305.973-4

Item
Quant. 

Estimada Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

01 360 COM ACIDO ACETILSALICILICO 
300MG BAYER 1,494 537,84

02
360

COM
CLOBAZAM 10MG

SNOFI 0,693 249,48

03 360 COM CLONIDINA 0,2MG BOEHRINGER 0,332 119,52

05 360 COM CORTALIDONA 25MG SEM 0,25 90,00

06 12 FR CUMARINA 5MG + 
HEPARINA SODICA 50UI TAKEDA 41,50 498,00

07 360 COM D PREV 2.000UI MYRALIS 1,49 536,40

08 180 COM DECADRON 4MG ACHE 1,524 274,32

09 12 CX EMLA CREME 5G ASTRA ZENECA 79,69 956,28

10 1.080 COM EMPAGLIFLOZINA 
(JARDIANCE) 25MG BOEHRINGER 6,673 7.206,84

12 1.440 COM GABAPENTINA 300MG GERMED 1,40 2.016,00

13 360 COM
GLICINATO DE MAGNESIO 

+ CLORIDRATO DE 
PIRIDOXIN 

MARJAN 2,395 862,20

16 720 CPS ISOSSORBIDA 50MG BALDACCI 1,895 1.364,40
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17 60 FR LABEL 15MG/ML ACHE 37,67 2.260,20

18 360 COM LERCANIDIPINO 10MG EMS 1,875 675,00

19 1.080 COM LEVETIRACETAM 
(KEPPRA) 750MG UCB 7,70 8.316,00

20 360 COM LINAGLIPTINA 5MG BOEHRINGER 6,63 2.386,80

21 720 CPS LUFTALGEL 125MG TAKEDA 2,05 1.476,00

22 1.080 COM METICORTEN 20MG SUPERA 2,068 2.233,44

25 360 COM METILFENIDATO 18MG JANSSEN 10,89 3.920,40

27 12 FR MOMETASONA 0,05% 
SPRAY NASAL 60 DOSES SCHERING 50,17 602,04

28 720 SAC MONTELUCASTE DE 
SÓDIO 4MG ACHE 1,811 1.303,92

29 24 CX NEO CEBETIL COMPLEXO UNIAO QUIMICA 14,76 354,24

30 1.800 COM OXIBUTININA 5MG APSEN 0,94 1.692,0

31 360 COM OXICODONA 10MG MUNDIPHARMA 8,61 3.099,60

32 360 COM PENTOXIFILINA 400MG 1,095 394,20

34 1.080 COM RUSOVAS 10MG EMS 1,63 1.760,40

35 720 COM 
SAXAGLIPTINA + 
METFORMINA 5 + 

1.000MG
ASTRA ZENECA 5,39 3.880,80

36 672 COM SITAGLIPTINA 100MG MSD 7,42 4.986,24

37 672 COM
SITAGLIPTINA + 

METFORMINA 50 + 
1000MG

MSD 3,71 2.493,12

38 672 COM SITAGLIPTINA + 
METFORMINA 50 + 850MG MSD 3,71 2.493,12

39 360 COM SOLIFENACINA 10MG ASTELLAS 5,85 2.106,00

40 360 COM SOLIFENACINA 5MG ASTELLAS 4,784 1.722,24

41 720 COM STANGLIT 30MG LIBBS 2,956 2.128,32

42 720 CPS
SULFATO DE 

GLICOSAMINA + SULFATO 
DE CONDROITIL

ACHE 2,56 1.843,20

43 360 COM TELMOSARTANA 40MG EMS 2,142 771,12

44 720 COM TIZANIDINA 2MG SANDOZ 1,439 1.036,08

47 360 COM VARFARINA SÓDICA 
7,5MG FQM 1,075 387,00

52 360 COM VITERGAN ZINCO MARJAN 2,20 792,00

53 80 COM SLOW K 600MG GSK 0,601 48,08

54 180 FR PEDIALYTE ZINCO 60 
SABOR UVA 500ML ABBOTT 19,00 3.420,00

55 120 COM ALIVIUM 600MG HYPER 2,782 333,84

56 720 COM BUPROPINA 150MG EUROFARMA 2,13 1.533,60

58 360 COM ESCITALOPRAM 20MG EMS 3,776 1.359,36

60 672 COM SITAGLIPTINA + 
METFORMINA 50 +500MG NOVARTIS 3,71 2.493,12

61 720 COM TROMETAMOL 
CETOROLACO 10MG DIFFUCAP 2,695 1.940,40

63 12 LT NOVAMIL RICE 400G BIOLAB 99,60 1.195,20

TOTAL 82.148,36

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. 082/2017, 
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$ 82.148,36.

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 Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.

Serra Negra, 31 de OUTUBRO de 2017.
_____________________________________
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
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PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA

_____________________________________
P/ DETENTORA(S)
DROGARIA ANTUNES LTDA EPP 
RAUL POSTALI ANTUNES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 228

PROCESSO 136/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 082/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Aos 31 dias do mês de OUTUBRO 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 ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 082/2017, 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: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
CNPJ nº: 43.295.831/0001-40
Endereço: AVENIDA AGUA FRIA, 981, E N 985, AGUA FRIA, 
SÃO PAULO – SP, 02.333-001
Telefone: (11) 2997-9177 
Representada por: LAERCIO VERÍSSIMO DOS SANTOS JU-
NIOR, 7.866.931-5

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

14 180 FR INSULINA LISPRO + 
LISPRO PROTAMINA 

50 + 50% 

ELI LILLY 39,87 7.176,60

15 200 FR INSULINA LISPRO 
100UI/ML SOL INJ 3ML 

REFIL

ELI LILLY 33,98 6.796,00

23 2.520 COM METILFENIDATO ANOVIS 
INDUSTRIAL

0,91 2.293,20

24 720 CPS METILFENIDATO LA 
10MG

PACKAGING/
NOVARTIS

2,36 1.699,20

45 1.080 COM VALSARTANA + 
ANLODIPINO 160/5MG 

NOVARTIS 2,72 2.937,60

46 360 COM VALSARTANA + 
HIDROCLOROTIAZIDA 

320+12,5MG

NOVARTIS 2,28 820,80

48 4.704 COM VIDAGLIPTINA + 
METFORMINA 50 + 

1.000MG

NOVARTIS 2,24 10.536,96

49 1.344 COM VIDAGLIPTINA + 
METFORMINA 50 + 

500MG

NOVARTIS 2,25 3.024,00

50 5.376 COM VIDAGLIPTINA + 
METFORMINA 50 + 

850MG

NOVARTIS 2,26 12.149,76

51 2.688 COM VIDAGLIPTINA 50MG NOVARTIS 2,25 6.048,00

TOTAL 53.482,12

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. 082/2017, 
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$ 53.482,12.

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, 31 de OUTUBRO de 2017.
___________________________________
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA
_____________________________________
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P/ DETENTORA(S)
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
LAERCIO VERÍSSIMO DOS SANTOS JUNIOR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N 229

PROCESSO 136/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 082/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

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

Empresa: PATRICIA CAMARIN ME  
CNPJ nº: 06.282.624/0001-25
Endereço: AVENIDA BRASIL, 349, CENTRO, CEDRAL – SP, 
15.895-000
Telefone: (17) 3266-2524
Representada por: IRENE DELLAMJORA, 32.414.336-9

Item Quant. 
Estimada

Unidade Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

11 360 COM ESPIRONOCLACTONA + 
HIDROCLOROTIZIADA 50+5

PFIZER 1,377 495,72

26 360 COM MIRTAZAPINA 15MG SANDOZ 3,41 1.227,60

33 1.080 COM RISPERIDONA 0,25MG JANSSEN 1,32 1.425,60

57 360 COM TARTARATO DE 
TOLTERODINA 4MG LA 

PFIZER 13,94 5.018,40

65 12 LT NUTILIS 400G NUTRITON 47,97 575,64

TOTAL 8.742,96

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. 082/2017, 
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$ 8.742,96. 

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 Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.

Serra Negra, 31 de OUTUBRO de 2017.
____________________________________
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO 
PREFEITO MUNICIPAL
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA
_____________________________________
P/ DETENTORA(S)
PATRICIA CAMARIN ME  
IRENE DELLAMJORA

Edital de 
Convocação

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho de Saúde 
de Serra Negra convocam a todos os senhores conse-
lheiros, vereadores, funcionários e munícipes para Au-
diência Pública de Prestação de Contas das aplicações 
do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Muni-
cipal, referente ao 3º quadrimestre de 2017, a realizar-se 
no dia 22 de março de 2018, às 19 horas, na Câmara 
Municipal de Serra Negra – Centro de Convenções – Me-
zanino – Sala 06 e 07, situada à Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/n – Serra Negra/SP.

Ana Barbara Regiani de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Leandra Reale Crepaldi
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Serra 

Negra
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA QUADRAGÉSI-

MA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos onze dias do mês 
de dezembro, do ano de dois 
mil e dezessete, com início 
às 19h33min, a Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP, reali-
zou em sua sede localizada 
na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, e secretariando os traba-
lhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 
40ª Sessão Ordinária, da 01ª 
Sessão Legislativa, da 17ª Le-
gislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leonel Fran-
co Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono. Com a ausência 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foram lidas, 
discutidas, votadas e aprova-
das, por unanimidade (09 vo-
tos), as atas das 39ª sessão 
ordinária e 19ª sessão extra-
ordinária, da 01ª sessão legis-
lativa, da 17ª Legislatura, rea-
lizadas em 04 e 05 de 
dezembro de 2017. EXPE-
DIENTE DO PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL: - Ofício nº 
724/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 799/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 721/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
781/2017, de autoria do vere-

ador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 730/2017, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 825/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida. - Ofí-
cio nº 745/2017, em resposta 
ao requerimento de informa-
ções nº 831/2017, de autoria 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca. - Ofício nº 
738/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 820/2017, de autoria dos 
vereadores Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida. - Ofício nº 
740/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 818/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 744/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
804/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 732/2017, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 798/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 
734/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 797/2017, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 739/2017, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 796/2017, de 
autoria dos vereadores Leo-
nel Franco Atanázio e Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca. - 
Ofício nº 742/2017, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 782/2017, de 
autoria do vereador Luiz 
Edward Cardoso Berton. - 
Ofício nº 746/2017, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 770/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 
741/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 763/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to. - Ofício nº 762/2017, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 737/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 
735/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 748/2017, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-

názio. - Ofício nº 743/2017, 
em resposta ao requerimen-
to de informações nº 
747/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti. - Ofício nº 736/2017, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 740/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti. - Ofício nº 
733/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 651/2017, de autoria dos 
vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião 
de Almeida, Paulo Sérgio Osti 
e Ricardo Favero Fioravanti. 
EXPEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício nº 246/2017 do CONIS-
CA – Consórcio Intermunici-
pal de Saúde do Circuito das 
Águas – em resposta ao re-
querimento nº 821/2017, de 
autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti e Rober-
to Sebastião de Almeida. - 
Memorando encaminhado 
em 08/12/2017, pelo doutor 
Francisco Vicente Braga - 
médico auditor/regulador da 
Secretaria de Saúde. Preza-
dos Senhores: Nossa relação 
com a Câmara de Vereado-
res de Serra Negra é de res-
peito, amizade e gratidão. 
Fomos agraciados por esta 
digníssima “Casa do Povo” 
com o título de “Cidadão Ser-
rano” e, com muita honra, 
pela concessão de nosso 
nome - Francisco Vicente 
Braga - a Unidade de Saúde 
(ESF) do Alto das Palmeiras. 
Assumimos, recentemente, a 
função de Médico Auditor/
Regulador da Secretaria de 
Saúde, em virtude de nossa 
experiência anterior como 
tal, em empresas privadas de 
saúde, no CONISCA e na Di-
retoria Regional de Saúde, 
em Campinas. Em todo Ser-
viço de Saúde de nível, há a 
presença da Auditoria/Regu-
lação Médica. Atua no âmbi-
to das ações dos colegas mé-
dicos (vide Lei 8.080/1990, 
Portaria MS 1.559/2008 e Guia 
de Apoio ‘a Gestão Estadual 
do SUS - CONASS). Elabora-
mos este Memorando/Oficio 
que está sendo distribuído a 
todos os profissionais médi-
cos que trabalham na Saúde 

Pública de Serra Negra (com 
exceção do Hospital). Visa, 
como poderão constatar pela 
sua leitura, a otimização dos 
Serviços de Saúde que pres-
tamos à população - apesar 
dos poucos recursos que nos 
são oferecidos (Estado e 
União) e de que dispomos - 
com agilização dos mesmos 
e elevação do nível de aten-
dimento, primordialmente 
na Atenção Básica. Nosso 
foco é efetivar a promoção 
de saúde no tocante ao tra-
balho dos nossos colegas 
médicos, subsidiando-os o 
mais possível, com informa-
ções úteis, seguimento de 
protocolos, normas, etc. Pro-
cedemos à entrega de uma 
cópia deste Memorando/Ofí-
cio (anexo) aos Senhores Ve-
readores como uma nossa 
atenção espontânea e devida 
aos eminentes e verdadeiros 
“representantes do povo”. 
Certos de sua amável acolhi-
da e necessário apoio - como 
parceiros - nesta empreitada, 
subscrevemo-nos, mui aten-
ciosamente. - Ofício da Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz – CPFL, datado de 28 de 
novembro de 2017, expondo 
que a Santa Casa de Miseri-
córdia de Serra Negra vem 
inadimplindo de forma con-
tumaz o pagamento das fatu-
ras de energia elétrica desde 
julho de 2017, bem como de 
parcelas de um acordo firma-
do em junho de 2016, refe-
rente a débitos anteriores, 
acumulando um débito atual 
e principal, sem encargos 
moratórios, de aproximada-
mente R$ 45.881,95 (quaren-
ta e cinco mil, oitocentos e 
oitenta e um reais e noventa 
e cinco centavos) e mensal-
mente, a cada fatura emitida, 
a cifra se torna ainda maior, 
podendo levar o Hospital a 
total insolvência, prejudican-
do toda uma população que 
depende de seus serviços. 
Mesmo a CPFL tentando, por 
diversas vezes, uma solução 
amigável ao problema, o 
Hospital mostra-se desinte-
ressado na quitação da dívi-
da, e pior, permanece 
inadimplindo as faturas de 
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energia elétrica vincendas e 
cumulando a cada mês um 
débito a mais. Desta forma, 
considerando a função fisca-
lizadora da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, conforme 
estatuído na Lei Orgânica 
Municipal e, também, com o 
intuito de melhorar a quali-
dade de vida da população, 
elaborando leis, atendendo 
as reivindicações, vimos à 
presença de Vossas Senho-
rias, solicitar que sejam to-
madas as medidas necessá-
rias, para que a resolução do 
problema apresentado e re-
latado do Ministério Público 
local, visando apurar eventu-
al responsabilização dos 
agentes públicos e políticos 
municipais pelo quadro nar-
rado. O conteúdo deste ofí-
cio foi encaminhado tam-
bém ao Ministério Público 
Estadual, Secretaria da Saú-
de e Prefeitura. - Ofício enca-
minhado pelo casal Waldir 
Beira Junior e Priscila Macha-
do Beira, agradecendo pelo 
requerimento de congratula-
ções e aplausos de nº 
741/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que reconheceu e pa-
rabenizou a bonita e louvável 
iniciativa do casal em ideali-
zar e disponibilizar os meios 
necessários para a realização 
e acompanhamento de pa-
cientes no modelo “HOSPI-
CE” (tipo de um cuidado e 
uma filantropia de cuidados 
em que se concentra um tra-
tamento paliativo de sinto-
mas de um paciente em es-
tado terminal), que pode ser 
utilizado por quem se encon-
tre nesta situação, pensando 
nos pais cujos filhos estão 
morrendo sozinhos na UTI, 
sem a companhia dos pais, 
irmãos, justamente no mo-
mento em que um mais pre-
cisa do outro. E foi com essa 
filosofia e pensando na im-
portância desse cuidado, do 
amor e carinho no fim da 
vida, que o casal ora home-
nageado decidiu apoiar fi-
nanceiramente a construção 
do “HOSPICE”, utilizando-se 
os recursos financeiros de 
seu filho já falecido, contri-
buindo de forma grandiosa e 
humanitária com as pessoas 
que passam por tal situação, 
oferecendo um importante 

alento. - Correspondências 
recebidas no período de 05 a 
11 de dezembro de 2017. 
MENSAGENS E PROJETOS 
DO PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL: - Mensagem nº 
055/017, encaminhando o 
projeto de lei complementar 
nº 08/2017, que cria 01 (uma) 
vaga de Professor Especialis-
ta de Informática no quadro 
de pessoal efetivo da Munici-
palidade. - Mensagem nº 
056/017, encaminhando o 
projeto de lei nº 69/2017, que 
reorganiza o quadro de pes-
soal em comissão e função 
de confiança da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e 
dá outras providências.  To-
dos os documentos ficaram à 
disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em se-
guida, foi proferida à leitura 
das INDICAÇÕES: Indicação 
nº 1292/2017, 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 do 
caminhão coletor de lixo 
passar recolhendo também o 
lixo doméstico dos imóveis 
situados até o final da Aveni-
da Rivaldávio L. do Nasci-
mento, Loteamento Estância 
Clube de Veraneio, Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP, haja vista que atualmente 
o caminhão coletor de lixo 
vem percorrendo apenas o 
início da referida Avenida, 
deixando o lixo de inúmeros 
imóveis, o que vem gerando 
transtornos e contratempos 
aos moradores. Indicação nº 
1293/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine à Guar-
da Civil Municipal, para que 
sejam realizadas, durante o 
dia e à noite, rondas policiais 
em toda a extensão, ou seja, 
até o término da Avenida Ri-
valdávio L. do Nascimento, 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1294/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado à 
Renascer Construções Elétri-
cas - R.C.E., no sentido se se-

rem feitos os reparos neces-
sários nas instalações/
lâmpada que não está paran-
do acesa no período notur-
no, na Rua Guarani, em fren-
te ao número 205, Centro, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1295/2017, 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 
serem repintadas todas as 
lombadas que estão com a 
tinta apagada no município 
de Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1296/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada uma força tare-
fa no município de Serra Ne-
gra/SP, para serem todos os 
bueiros desentupidos. Indi-
cação nº 1297/2017, 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 
dedetizar todos os bueiros do 
município de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 1298/2017, 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 que seja realizada 
operação tapa buracos nas 
principais vias públicas da 
área central do município de 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1299/2017, 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 
que seja realizada operação 
tapa buracos nas ruas dos 
bairros/loteamentos mais 
afastados da área central do 
nosso município, principal-
mente nos bairros/loteamen-
tos: Alto das Palmeiras, Coli-
na dos Ipês, Suiza Park, Nova 
Serra Negra, Parque Fonte 
São Luiz, Refúgio da Serra, 
Jardim Gustavo e as ruas as-

faltadas do Bairro das Posses. 
Indicação nº 1300/2017, 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 
motoniveladora em toda a 
extensão da Estrada Munici-
pal Antonio Perli, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1301/2017, 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 
Via Carlos Filippi, Bairro dos 
Macacos, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 1302/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de passar a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Egisto 
Fruchi, Bairro das Tabaranas, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1303/2017, 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 
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 1304/2017, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de passar a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Joana 
Tonholi Argentini, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1305/2017, 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-
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ladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Joa-
quim Alexandre Zocchio, 
Bairro da Serra, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1306/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora em toda a 
extensão da Estrada Munici-
pal Romão Francisco Massa-
ro, Loteamento Chave Preta, 
Bairro dos Costas, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
1307/2017, 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 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Nery 
Ermindo Della Guardia, Bair-
ro das Três Barras, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
1308/2017, 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 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Dr. Pe-
ter Griesinger, Bairro das Ta-
baranas/Leais, Serra Negra/
SP. Indicação nº 1309/2017, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora em toda a 
extensão da Estrada Munici-
pal Ronald Golias, Bairro dos 
Costas, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1310/2017, 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 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Residencial Itália, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1311/2017, de autoria do ve-

reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Residencial Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1312/2017, 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 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Sol Nascente, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1313/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
1314/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Los Pinos, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
1315/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Portal da Serra, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
1316/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 1317/2017, 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 
realizar limpeza geral das 
ruas e corte do mato do Lote-
amento Giraldi, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 1318/2017, 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 
disponibilizar banheiros quí-
micos no Alto da Serra, Serra 
Negra/SP, oferecendo maior 
estrutura aos inúmeros turis-
tas que visitam aquele local. 
Indicação nº 1319/2017, 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 realizada limpeza 
geral, corte do mato e arru-
mação necessária em todas 
as fontes, parques e pontos 
turísticos do município de 
Serra Negra/SP, consideran-
do o período do final do ano 
e das férias, onde há um au-
mento significativo de turis-
tas em nossa estância. Indi-
cação nº 1320/2017, 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 criar 
uma forma legal de notificar 
os contribuintes municipais 
inadimplentes com o paga-
mento do ISSQN - Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, vez que muitos 
contribuintes estão se esque-
cendo de quitar ou regulari-
zar esse tributo. Indicação nº 
1321/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua José Sidney Giral-
di Carraro, Loteamento 
Portal da Serra, Serra Negra/
SP, vez que a referida via pú-

blica está intransitável. Indi-
cação nº 1322/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizado o reca-
peamento asfáltico em toda 
a extensão da Rua José Pupo 
Nogueira, Loteamento Vila 
das Flores, Serra Negra/SP, 
vez que a referida via pública 
está intransitável. Indicação 
nº 1323/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Lucas Antonio 
Araia, Loteamento Portal da 
Serra, Serra Negra/SP, vez 
que a referida via pública 
está intransitável. Indicação 
nº 1324/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Ettore Marchi, Lo-
teamento Portal da Serra, 
Serra Negra/SP, vez que a re-
ferida via pública está intran-
sitável. Indicação nº 
1325/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Albino Marchi, 
Loteamento Portal da Serra, 
Serra Negra/SP, vez que a re-
ferida via pública está intran-
sitável. Indicação nº 
1326/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Lúcia Petrarchi, 
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Loteamento Vila das Flores, 
Serra Negra/SP, vez que a re-
ferida via pública está intran-
sitável. Indicação nº 
1327/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Leopoldino G. de 
Souza, Loteamento Vila das 
Flores, Serra Negra/SP, vez 
que a referida via pública 
está intransitável. Indicação 
nº 1328/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizado o recapeamen-
to asfáltico em toda a exten-
são da Rua Donato Albertini, 
Loteamento Vila das Flores, 
Serra Negra/SP, vez que a re-
ferida via pública está intran-
sitável. Indicação nº 
1329/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão da 
Rua Vicente Tomazeli Padula, 
Loteamento Estância da Ser-
ra, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 1330/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Departamento de Estradas 
de Rodagem - D.E.R. de Am-
paro, no sentido de ser deter-
minado aos setores compe-
tentes, para ser realizada 
uma verificação nas Rodo-
vias e Estradas que dão aces-
so ao município de Serra Ne-
gra/SP e também a todo o 
Circuito das Águas Paulista, 
para serem feitas e pintadas 
ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, co-
locação de olhos de gato, 
etc.), bem como a colocação 
de todas as placas de sinali-
zação necessárias, pois em 

muitos trechos essas demar-
cações e sinalizações não 
existem ou estão muito apa-
gadas, o que podem gerar 
graves acidentes, principal-
mente durante o período no-
turno ou durante a ocorrên-
cia de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1331/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R. 
de Campinas, no sentido de 
ser determinado aos setores 
competentes, para ser reali-
zada uma verificação nas Ro-
dovias e Estradas que dão 
acesso ao município de Serra 
Negra/SP e também a todo o 
Circuito das Águas Paulista, 
para serem feitas e pintadas 
ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, co-
locação de olhos de gato, 
etc.), bem como a colocação 
de todas as placas de sinali-
zação necessárias, pois em 
muitos trechos essas demar-
cações e sinalizações não 
existem ou estão muito apa-
gadas, o que podem gerar 
graves acidentes, principal-
mente durante o período no-
turno ou durante a ocorrên-
cia de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1332/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R. 
de Jundiaí, no sentido de ser 
determinado aos setores 
competentes, para ser reali-
zada uma verificação nas Ro-
dovias e Estradas que dão 
acesso ao município de Serra 
Negra/SP e também a todo o 
Circuito das Águas Paulista, 
para serem feitas e pintadas 
ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, co-
locação de olhos de gato, 
etc.), bem como a colocação 
de todas as placas de sinali-
zação necessárias, pois em 
muitos trechos essas demar-
cações e sinalizações não 
existem ou estão muito apa-
gadas, o que podem gerar 
graves acidentes, principal-

mente durante o período no-
turno ou durante a ocorrên-
cia de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1333/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R. 
de Bragança Paulista, no sen-
tido de ser determinado aos 
setores competentes, para 
ser realizada uma verificação 
nas Rodovias e Estradas que 
dão acesso ao município de 
Serra Negra/SP e também a 
todo o Circuito das Águas 
Paulista, para serem feitas e 
pintadas ou repintadas todas 
as demarcações de solo e de 
pista (ex.: faixa de divisão de 
pista, faixa de estacionamen-
to, colocação de olhos de 
gato, etc.), bem como a colo-
cação de todas as placas de 
sinalização necessárias, pois 
em muitos trechos essas de-
marcações e sinalizações 
não existem ou estão muito 
apagadas, o que podem ge-
rar graves acidentes, princi-
palmente durante o período 
noturno ou durante a ocor-
rência de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1334/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R. 
de São Paulo, no sentido de 
ser determinado aos setores 
competentes, para ser reali-
zada uma verificação nas Ro-
dovias e Estradas que dão 
acesso ao município de Serra 
Negra/SP e também a todo o 
Circuito das Águas Paulista, 
para serem feitas e pintadas 
ou repintadas todas as de-
marcações de solo e de pista 
(ex.: faixa de divisão de pista, 
faixa de estacionamento, co-
locação de olhos de gato, 
etc.), bem como a colocação 
de todas as placas de sinali-
zação necessárias, pois em 
muitos trechos essas demar-
cações e sinalizações não 
existem ou estão muito apa-
gadas, o que podem gerar 
graves acidentes, principal-
mente durante o período no-
turno ou durante a ocorrên-
cia de chuva e/ou neblina. 
Indicação nº 1335/2017, 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 ser cortado o mato 
em ambos os lados da Estra-
da Municipal Basílio Silotto, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, vez que o mato 
está muito alto, principal-
mente no trecho inicial da 
referida Estrada Municipal, 
invadindo a pista e atrapa-
lhando a visão dos motoris-
tas, podendo ocasionar gra-
ves acidentes. Indicação nº 
1336/2017, de autoria do ve-
reador 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 consertada a torneira que 
atualmente está amarrada 
com uma “câmara de ar” no 
banheiro público atrás da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra. Indicação nº 
1337/2017, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada a limpeza da 
Rua Jovino Franco de Godoi, 
Loteamento Refúgio da Ser-
ra, onde há meses não existe 
um zelo por esta prefeitura, 
para com remoção de matos 
e lixos que se concentram na 
referida rua. Indicação nº 
1338/2017, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
fazer limpeza dos bueiros e 
corte do mato das calçadas e 
sarjetas da Rua da Saudade, 
Centro. Indicação nº 
1339/2017, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
providenciar uma dedetiza-
ção contra escorpiões e ratos 
no Cemitério da Saudade, 
onde moradores da Rua Nos-
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sa Senhora das Brotas e Rua 
da Saudade, vem há tempos 
reclamando sobre a infesta-
ção destas pragas. Indicação 
nº 1340/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
fazer a limpeza de bueiros da 
Rua Romano Poleto e Rua 
Orlando Poleto, Bairro das 
Palmeiras, onde existem bo-
cas de lobo entupidas, difi-
cultando o escoamento das 
águas da chuva e ocasionan-
do danos para fábricas, co-
mércios e prestadores de 
serviços dos locais. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminha-
mento das indicações aos se-
tores competentes para, den-
tro do possível, serem 
adotadas as medidas cabí-
veis. Não havendo nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
870/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita seja oficiado ao 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, to-
das referentes à pavimenta-
ção asfáltica do trecho 
faltante da Avenida Rivaldá-
vio L. do Nascimento, situada 
no Loteamento Estância Clu-
be de Veraneio, Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP. 
1) Segundo informações tra-
zidas por munícipes residen-
tes na Avenida Rivaldávio L. 
do Nascimento, é verídica a 
informação de que os mora-
dores da referida Avenida pa-
garam, tempos atrás, à Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra, os valores correspon-
dentes e necessários para a 
realização dos serviços de 
pavimentação asfáltica no 
trecho faltante daquela via 
pública? 2) Em caso positivo, 
informar qual o valor total 
pago e por qual motivo não 
foram realizadas as obras de 
pavimentação asfáltica no 
trecho faltante da Avenida Ri-
valdávio L. do Nascimento, 

encaminhando cópia dos do-
cumentos correspondentes. 
3) No caso de não ter havido 
o pagamento mencionado, 
informar se a Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra tem 
previsão (data) para realizar 
as obras de pavimentação 
asfáltica no trecho faltante da 
Avenida Rivaldávio L. do Nas-
cimento, vez que esta melho-
ria é muito necessária e be-
neficiará diretamente as 
inúmeras famílias residentes 
no local. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 871/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que soli-
cita seja oficiado ao Prefeito 
Municipal para que, junta-
mente com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, esclare-
ça a esta Casa de Leis, por 
qual motivo, segundo os mo-
radores do Loteamento Jar-
dim do Salto, não estão sen-
do aceitas as matrículas dos 
alunos para o ano letivo de 
2018, na EMEB Maria Therezi-
nha Pinheiro Avancini, Lotea-
mento Jardim do Salto, Serra 
Negra/SP, esclarecendo tam-
bém se é verídica a informa-
ção de que a referida EMEB 
será desativada pela atual 
administração municipal e, 
em caso positivo, por quê? 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 872/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita seja 
oficiado ao Prefeito Munici-
pal para que, juntamente 
com a Secretaria Municipal 
da Saúde, esclareça a esta 
Casa de Leis, se é verídica as 
informações obtidas através 
dos moradores do Lotea-
mento Jardim do Salto, de 
que em breve será desativa-
da pela atual administração 
municipal o Posto de Saúde 
“Adão de Moraes” situado no 
Loteamento Jardim do Salto, 
Serra Negra/SP e, em caso de 
ser verídica esta informação, 
em que data será desativada 
a referida Unidade de Saúde 
e por qual (is) motivo (s)? 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 873/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 

Del Buono, que solicita seja 
oficiado ao Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio 
dos setores competentes, en-
caminhe a esta Casa de Leis 
as informações abaixo solici-
tadas, todas referentes às 
“Aulas de Dança Zumba” ofe-
recidas gratuitamente à po-
pulação pela Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra, 
considerando o inteiro teor 
da liminar concedida pela 
Justiça Federal, que segue 
em anexo. 1) A Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
continuará oferecendo aulas 
de zumba gratuitas à popula-
ção? Em caso positivo, infor-
mar em que local, dias e ho-
rários respectivos, inclusive 
durante todo o ano de 2018. 
2) Considerando que atual-
mente as aulas de zumba são 
sendo realizadas em local 
público aberto, informar se 
há alguma programação ou 
projeto para as aulas de zum-
ba passarem a ser realizadas 
em algum local fechado e 
apropriado, vez que durante 
o inverno, ou seja, devido ao 
frio, as aulas não poderão ser 
normalmente realizadas em 
local aberto? Em caso positi-
vo, informar o local e a partir 
de que data? 3) Outras infor-
mações referentes ao assun-
to, visando maiores esclare-
cimentos. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
874/2017, de autoria dos ve-
readores Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apare-
cido Barbosa, José Apareci-
do Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Sil-
va Del Buono, que solicita 
seja oficiado à Diretoria de 
Ensino de Mogi Mirim, aos 
cuidados da dirigente Regina 
Navas, solicitando atenção 
especial, juntamente com o 
Secretário de Educação do 
Estado de São Paulo, para 
abertura do “2º ano de ensi-
no integral” na Escola Esta-
dual Maria do Carmo de Go-
doy Ramos, situada na 
Avenida Juca Preto, número 
1.551, Bairro das Palmeiras, 

Serra Negra/SP, visando aten-
der as necessidades dos alu-
nos do referido Bairro, evi-
tando-se serem os alunos 
prejudicados com relação 
aos alunos da mesma série e 
que estudam em outros bair-
ros do Município de Serra Ne-
gra/SP. Enviar cópia deste re-
querimento ao 
Excelentíssimo Senhor José 
Renato Nalini - Secretário do 
Estado da Educação. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
878/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita seja ofi-
ciado ao Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, encaminhe a esta Casa 
de Leis as informações abai-
xo solicitadas, referentes aos 
atendimentos prestados no 
Hospital Ouro Verde, situado 
no município de Campinas/
SP. 1) Quantos pacientes do 
município de Serra Negra fo-
ram encaminhados neste 
ano de 2017 para atendimen-
to no Hospital Ouro Verde - 
Campinas/SP? 2) Quais são 
atualmente as especialida-
des médicas atendidas no  
Hospital Ouro Verde - Campi-
nas/SP? 3) A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra possui 
algum convênio com o Hos-
pital Ouro Verde? Em caso 
positivo, qual (is)? 4) O Hos-
pital Ouro Verde atende al-
gum convênio particular? Em 
caso positivo qual (is)? 5) Os 
atendimentos médicos pres-
tados nos pacientes de Serra 
Negra pelo Hospital Ouro 
Verde são pagos? Em caso 
positivo, de que forma? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
879/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita seja ofi-
ciado ao Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, qual 
o setor ou órgão municipal 
fiscaliza em Serra Negra/SP, 
inclusive nos bairros mais 
distantes do Centro, princi-
palmente no Bairro das Pos-
ses - onde há muitas recla-
mações a respeito, o 
cumprimento integral da Lei 
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Estadual que proíbe fumar 
em locais fechados ou com 
coberturas, vez que em mui-
tos locais do nosso município 
há pessoas fumando em lo-
cais proibidos, principalmen-
te em baixo de toldos, lajes, 
marquises, etc., gerando 
grandes transtornos e des-
conforto na população não 
fumante. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 896/2017, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Rober-
to Sebastião de Almeida e 
Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita seja oficiado ao 
Prefeito Municipal, para que 
encaminhe a esta Casa de 
Leis, a tabela de todos os ho-
rários de transporte público 
coletivo (ônibus circular) do 
município, com as respecti-
vas saídas e destinos de cada 
horário. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 875/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o formando de 
Engenharia Civil DAVID GE-
RALDI. O formando tem sem-
pre demonstrado muita disci-
plina e determinação nos 
estudos, motivo pelo qual 
merece ser aplaudido. Traz 
muita alegria ver que o esfor-
ço e o trabalho alavancaram 
o progresso pessoal. Certa-
mente o jovem Engenheiro 
Civil David Geraldi é exemplo 
a ser seguido, tendo em vista 
sua trajetória de luta, traba-
lho, coragem e determina-
ção. Parabéns ao novo Enge-
nheiro e desejo que vossa 
carreira profissional seja pau-
tada pela dedicação e empe-
nho, trazendo-lhe muitas ale-
grias, satisfações e 
realizações. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
Requerimento nº 876/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita consignação em Ata, 

votos de congratulações e 
aplausos para com o  “GRU-
PO DAS AMIGAS QUE COR-
REM”, formado pelas corre-
doras do município de Serra 
Negra/SP: Ana Biazi, Taís Ca-
ruso Kai, Fabiana Pessetti Be-
larmino, Isabela Dietrichkeit, 
Rosana Pessetti Belarmino e 
Mari de Paula, que se reúnem 
para participarem de compe-
tições de corrida, tendo to-
das as integrantes do grupo 
demonstrado muita dedica-
ção e espírito competitivo 
em todas as provas que dis-
putam, obtendo excelentes e 
merecidos resultados, de 
modo que a Câmara Munici-
pal de Serra Negra reconhe-
ce e parabeniza pela louvável 
e exemplar iniciativa, que 
muito contribui para a divul-
gação do nosso município e 
para o aumento da prática 
sadia de esportes. Parabéns a 
todas as integrantes do “Gru-
po Amigas que Correm”! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência a to-
das as homenageadas. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
877/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com pelos 16 anos de 
casados do casal GILSON 
OLIVEIRA e NEUZA OLIVEI-
RA, comemorados no mês 
de dezembro de 2017, 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 (09 votos). Re-
querimento nº 887/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com os competen-
tes músicos e professores  
DANIEL IGNÁCIO DOS SAN-
TOS e MARCELO BENEDITO 
GIACHETTO FRANCO pelas 
belíssimas aulas de música 

que oferecem aos seus alu-
nos, de modo que a Câmara 
Municipal de Serra Negra re-
conhece a dedicação para 
com o ensino de música, co-
laborando no desenvolvi-
mento da cultura e parabeni-
zando pelos relevantes 
serviços prestados em prol 
do município de Serra Negra 
e a sua população. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos  
homenageados. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
888/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelos 20 anos de 
casados do casal FERNANDA 
PAPA SCHIAVINATO e RICAR-
DO JOSÉ SCHIAVINATO, co-
memorados no mês de de-
zembro de 2017, 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 (09 votos). Re-
querimento nº 889/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com a inauguração 
das novas instalações da 
LOJA LARC DONNA, na Rua 
Coronel Pedro Penteado, Ser-
ra Negra/SP, em um local 
muito bem estruturado, co-
mercializando produtos de 
qualidade aos seus inúmeros 
clientes. Parabéns pelo traba-
lho e investimentos realiza-
dos no município de Serra 
Negra, desejando muito su-
cesso nesta nova empreita-
da. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência à proprietária da Loja 
Larc Donna. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 890/2017, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que so-
licita consignação em Ata, 

votos de congratulações e 
aplausos para com os organi-
zadores da FESTA FLASH NI-
GHT - Especial de Natal, a ser 
realizada em 23/12/2017 no 
Serra Negra Esporte Clube, 
Serra Negra/SP, onde serão 
tocados hits que marcaram 
as décadas de 70, 80 e 90, 
sendo uma excelente opção 
de diversão, que será anima-
da por Leandro Faes e Leo 
Accorsi. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência aos homenage-
ados, nas pessoas de Lean-
dro Faes e Leonardo Accorsi 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 891/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a jovem ELLEN 
MARCHI MARQUEZINI, que 
formou-se pelo Colégio Libe-
re Vivere, Serra Negra/SP, em 
belíssima festa realizada nos 
salões do Serra Negra Espor-
te Clube, no dia 09/12/2017. A 
formanda tem sempre de-
monstrado muita disciplina e 
determinação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudida. Traz muita alegria 
ver que o esforço e o estudo 
alavancaram o progresso 
pessoal. Certamente a jovem 
formanda é um exemplo a 
ser seguido, tendo em vista 
sua trajetória de luta, cora-
gem e determinação. Para-
béns à formanda e desejo 
que seus estudos continuem 
sendo pautados pela dedica-
ção e empenho, trazendo-lhe 
muitas alegrias, satisfações e 
realizações. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da e a seus pais. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
892/2017, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o COLÉ-
GIO LIBERE VIVERE - SERRA 
NEGRA/SP, pela belíssima So-
lenidade de Formatura de 
seus alunos, realizada nos sa-
lões sociais do Serra Negra 
Esporte Clube na noite de 09 
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de dezembro de 2017, tor-
nando-se uma noite muito 
especial a todos os presen-
tes, confirmando que o esfor-
ço feito em prol de uma ex-
celente educação e a 
construção do caráter de 
cada um dos alunos forman-
dos valeram muito a pena. 
Parabéns pelo excelente tra-
balho realizado! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à Diretora 
do Colégio Libere Vivere - 
Rosângela Mendes Simões, a 
todos os professores, funcio-
nários, demais colaborado-
res, aos alunos formandos e 
aos seus pais. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
893/2017, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o DIA 
NACIONAL DA FAMÍLIA, cele-
brado no dia 08 de dezem-
bro, considerando que a fa-
mília é a base e a estrutura 
de todo ser humano, ou seja, 
de grande importância para 
todos nós, parabenizando a 
todos os membros das famí-
lias serranegrenses pelos re-
levantes e imprescindíveis 
serviços prestados em prol 
do desenvolvimento do mu-
nicípio de Serra Negra. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência às Fa-
mílias Serranegrenses. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
894/2017, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o “CON-
SÓRCIO MUNICIPAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
POLO TURÍSTICO DO CIR-
CUITO DAS ÁGUAS PAULIS-
TA”, que durante os dias 
29/11/2017 a 03/12/2017, re-
presentou as 09 (nove) cida-
des integrantes do “Circuito 
das Águas Paulista” no even-
to “20º Revelando São Pau-
lo”, no Parque do Trote, Vila 
Guilherme, São Paulo - Capi-
tal, que é considerado o 
maior Festival de Cultura Tra-
dicional Paulista, preservan-
do e difundindo o patrimônio 

imaterial, bem como os gru-
pos que o mantém, estimu-
lando pessoas do interior e 
da capital a conhecerem 
suas histórias, contadas por 
meio de suas tradições. Para-
béns pelo excelente trabalho 
realizado! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja 
dada ciência ao Presidente 
do Consórcio Municipal para 
o Desenvolvimento do Polo 
Turístico do Circuito das 
Águas Paulista na pessoa de 
seu Presidente Excelentíssi-
mo Senhor Edson Rodrigo de 
Oliveira Cunha - Prefeito Mu-
nicipal de Monte Alegre do 
Sul, ao Gestor do Consórcio 
Municipal para o Desenvolvi-
mento do Polo Turístico do 
Circuito das Águas Paulista, 
Juliano Beline, extensivo a 
seu assistente, ao Secretário 
da Cultura do Estado de São 
Paulo - José Luiz Penna, agra-
decendo pelo evento e pelo 
convite, e aos Excelentíssi-
mos Senhores Prefeitos e às 
Secretarias de Turismo das 
cidades integrantes do Con-
sórcio Municipal para o De-
senvolvimento do Polo Turís-
tico do Circuito das Águas 
Paulista. Pela 1ª vez na histó-
ria do Revelando São Paulo, 
Circuitos Turísticos tiveram a 
oportunidade de mostrar um 
pouco de seus atrativos, sua 
cultura, suas cidades no 
evento, cuja 20ª edição acon-
teceu no Parque do Trote, 
Vila Guilherme, São Paulo 
entre os dias 29 de novembro 
e 3 de dezembro. Após um 
convite da Secretaria da Cul-
tura do Estado de São Paulo, 
o Circuito das Águas Paulista 
esteve presente com suas ci-
dades divulgando, expondo e 
comercializando seus produ-
tos. O Revelando São Paulo é 
realizado desde 1997, e faz 
parte da política do Governo 
do Estado de preservação e 
difusão do patrimônio imate-
rial, bem como dos grupos 
que o mantém, estimulando 
pessoas do interior e da capi-
tal a conhecerem suas histó-
rias, contadas por meio de 
tradições. 80 espaços de culi-
nária, 100 espaços de artesa-
nato, 12 Ranchos Tropeiros e 
200 grupos de cultura popu-
lar tradicional, com a partici-
pação de representantes de 

180 cidades, o Revelando 
também trouxe um espaço 
dedicado à Festa do Divino, 
com exposição fotográfica, 
rodas de conversa e mostra 
com vestimentas, gastrono-
mia e música, além do Espa-
ço Cerâmica e o Espaço Brin-
cadeiras de Todos os Tempos, 
voltado para o público infan-
til. O Consórcio do Circuito 
das Águas Paulista cedeu 
toda a estrutura para as cida-
des que o compõem durante 
os cinco dias, As cidades fo-
ram representadas por suas 
Prefeituras e pelos parceiros: 
CDL Pedreira, Cerâmica São 
Joaquim (Pedreira), Rancho 
Pompéia, Café 7 Senhoras, 
Alambique Pioneira, Ateliê 
Luka Brasil, Sabores do Cur-
rupira, Astur, Comtur (Socor-
ro), Dubraval Embalagens, 
Sítio Roxinolli Flavio Crippa, 
Adega do Italiano, Miranda 
Móveis Rústicos, Santuário 
do Senhor Bom Jesus (Monte 
Alegre do Sul), Família Carra, 
Comtur (Serra Negra), Asso-
ciação dos Artesãos e Quitu-
teiros, Cachaça da Torre 
(Amparo) e Maggy Flor (Ho-
lambra), gerando aos que 
acreditaram na parceria, 
uma receita de aproximada-
mente R$ 35.000,00 com a 
comercialização de produtos 
com preços que variaram en-
tre R$ 3,00 e R$ 50,00. Segun-
do o Presidente do Consór-
cio, Edson Rodrigo, “nossa 
participação no Revelando 
São Paulo é graças a grande 
parceria junto a Secretaria da 
Cultura do Estado, que pela 
1ª vez abre as portas para as 
Regiões Turísticas, mostran-
do que o Turismo e a Cultura 
juntos podem transformar 
nosso Estado no melhor do 
País, com isso gerando mais 
empregos e receita. Mais 
uma vez, o Circuito das Águas 
Paulista, trabalhando para 
mostrar a todos o quão apai-
xonante é nossa Região e as-
sim atrair mais visitantes para 
nossas Cidades”. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
895/2017, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti 
Pinheiro e Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita con-
signação em Ata, votos de 

congratulações e aplausos 
para com a empresa SERRA 
NEGRA EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS S/A (Miniférico), 
em nome de seu gerente 
Vanderley Geraldo Marchi 
(Escovão), pela belíssima de-
coração de natal feita em 
suas dependências, abrilhan-
tando o turismo de nossa Es-
tância. Da decisão desta 
Casa requeremos mais, seja 
dada ciência ao homenagea-
do. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 880/2017, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Ma-
ria Inês Batista Del Buono. 
Requerimento nº 881/2017, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento da senhora Ma-
ria Socorro Rodrigues. Re-
querimento nº 882/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Maria 
Benedita Godoy. Requeri-
mento nº 883/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Joaquim 
Augusto Lucas. Requerimen-
to nº 884/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da 
senhora Neuza Lourdes de 
Toledo Marchi. Requerimen-
to nº 885/2017, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Geraldo Barbosa dos 
Santos. Requerimento nº 
886/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Olivia Alves Boldini. Os 
requerimentos de pesar são 
de autoria da Câmara Muni-
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cipal de Serra Negra, sendo 
os mesmos deferidos pelo 
Presidente, determinando 
fosse oficiado às famílias en-
lutadas. ORADORES: usou da 
palavra os vereadores Eduar-
do Aparecido Barbosa e Ri-
cardo Favero Fioravanti. Não 
havendo mais nenhum vere-
ador inscrito como Orador 
no Grande Expediente, pas-
sou-se à ORDEM DO DIA. Re-
alizada a chamada nominal 
dos vereadores, verificou-se 
estarem presentes os verea-
dores Edson B. O. Marquezi-
ni, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Sil-
va Del Buono. Com ausência 
do vereador Leandro Gianot-
ti Pinheiro. Havendo número 
regimental, passou-se à dis-
cussão e à votação dos proje-
tos constantes da pauta. I – 
Discussão e votação única do 
projeto de lei nº 68/2017, de 
autoria do vereador Paulo Le-
opoldo Marchi Giannini, que 
denomina o Próprio Público 

Municipal onde funciona atu-
almente o Corpo de Bombei-
ros de Serra Negra, localiza-
do na Avenida Juca Preto, nº 
855, Bairro das Palmeiras, 
Serra Negra/SP, com o nome 
de “PEDRO WALTER FERRA-
RESSO”. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e b) de 
Política Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educa-
ção, Esporte e Turismo. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente suspen-
deu a presente sessão. Reto-
mados os trabalhos, passou-
-se ao item II da ordem do 
dia. II – 1ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei comple-
mentar nº 08/2017, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, 
que cria 01 (uma) vaga de 
Professor Especialista de In-
formática no quadro de pes-
soal efetivo da Municipalida-
de. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos parece-
res elaborados pelas seguin-
tes Comissões: a) de Justiça e 
Redação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em discus-

são e (Posto em discussão e) 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). III - 1ª 
Discussão e votação do proje-
to de lei nº 64/2017, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Executi-
vo Municipal a conceder des-
conto na cobrança do Impos-
to Sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana – IPTU, no 
exercício financeiro de 2018, 
concedendo o desconto de 
10% (dez por cento) para pa-
gamento da parcela única e 
5% (cinco por cento) para pa-
gamento em parcelas men-
sais. Primeiramente foi profe-
rida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Finanças e Or-
çamento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Não 
havendo mais projetos para 
serem deliberados na ordem 
do dia da presente sessão, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: Edson B. O. Mar-
quezini, Leonel Franco Ata-
názio, Wagner da Silva Del 
Buono, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, Ricardo Favero 
Fioravanti, Renato Pinto Gia-
chetto, José Aparecido Orlan-

di, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini e Roberto Sebastião 
de Almeida. Não havendo 
mais nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou os 
senhores vereadores para a 
sessão extraordinária que 
será realizada logo após o tér-
mino desta sessão ordinária, 
declarando-a encerrada às 
22h15min. Para constar eu, (a) 
vereador Ricardo Favero Fio-
ravanti, Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, em 
conformidade com o parágra-
fo 2º, do artigo 118-A, do Regi-
mento Interno da Câmara Mu-
nicipal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. -x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-. 

ATA DA VIGÉSIMA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos onze dias do mês 
de dezembro, do ano de dois 
mil e dezessete, com início 
às 22h16min, a Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob a 
Presidência do vereador Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 20ª Sessão 
Extraordinária, da 01ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 

Leonel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Com au-
sência do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aberta 
a presente sessão. Em se tra-
tando de sessão extraordiná-
ria, passou-se imediatamente 
à ORDEM DO DIA, na qual foi 
deliberado os seguintes proje-
tos: I – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei complemen-
tar nº 08/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que cria 01 (uma) vaga de 
Professor Especialista de Infor-
mática no quadro de pessoal 
efetivo da Municipalidade. Em 
se tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos).  II - 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei nº 

64/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a conceder desconto 
na cobrança do Imposto So-
bre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, no 
exercício financeiro de 2018, 
concedendo o desconto de 
10% (dez por cento) para 
pagamento da parcela úni-
ca e 5% (cinco por cento) 
para pagamento em parcelas 
mensais. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usou da palavra os vereado-
res Edson B. O. Marquezini e 
Leonel Franco Atanázio. Não 
havendo mais nenhum vere-
ador inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais haven-
do a ser tratado nesta sessão, 

o Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada 
no mês de fevereiro de 2018, 
após período de recesso par-
lamentar, declarando encer-
rada a presente sessão extra-
ordinária às 22h26min. Para 
constar eu, (a) vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, Secretá-
rio da Mesa Diretora, mandei 
lavrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando fa-
cultada a assinatura por todos 
os Edis desta Casa, ressaltan-
do que a íntegra desta sessão 
encontra-se registrada em áu-
dio e vídeo que, em conformi-
dade com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento In-
terno da Câmara Municipal da 
Estância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-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 VIGÉSIMA 
PRIMEIRA SESSÃO EXTRA-
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLA-
TURA.

Aos vinte e dois dias 
do mês de dezembro, 
do ano de dois mil e de-
zessete, às 11h39min, a 
Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada 
na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador 
Ricardo Favero Fioravan-
ti – 1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 21ª Sessão 
Extraordinária, da 01ª Ses-
são Legislativa, da 17ª Le-
gislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. 
O. Marquezini, Eduardo 

Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, Ricardo Favero 
Fioravanti e Wagner da 
Silva Del Buono; com as 
ausências dos vereadores 
Leonel Franco Atanázio, 
Renato Pinto Giachetto e 
Roberto Sebastião de Al-
meida. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Pri-
meiramente foi rezado o 
Pai Nosso. Em se tratando 
de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente 
à ORDEM DO DIA, na qual 
foi deliberado o seguinte 
projeto: I- 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
nº 070/2017, de autoria 
do Poder Executivo Muni-
cipal, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal 
a conceder subvenção à 
Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Ser-

ra Negra – Hospital Santa 
Rosa de Lima, no valor 
de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), 
para pagamento até o dia 
28 de dezembro de 2017. 
Primeiramente foi pro-
ferida a leitura dos pare-
ceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação, b) 
de Saúde e Política So-
cial e, c) de Finanças e 
Orçamento. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). Não haven-
do mais nenhum projeto 
para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSO-
AIS: usaram da palavra 
os vereadores Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Eduardo 
Aparecido Barbosa e Ed-
son B. O. Marquezini. Não 
havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Ex-
plicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser trata-
do nesta sessão, o Exmo. 

Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos 
e convocou os senhores 
vereadores para a sessão 
extraordinária que será 
realizada logo após o tér-
mino desta sessão extra-
ordinária, declarando-a 
encerrada às 12h20min. 
Para constar eu, (a) ve-
reador Ricardo Favero 
Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi 
e achei conforme, ficando 
facultada a assinatura por 
todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-
-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformi-
dade com o parágrafo 2º, 
do artigo 118-A, do Regi-
mento Interno da Câma-
ra 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-.

ATA DA VIGÉSIMA 
SEGUNDA SESSÃO EX-
TRAORDINÁRIA, DA PRI-
MEIRA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos vinte e dois 
dias do mês de dezem-
bro, do ano de dois mil e 
dezessete, às 12h21min, 
a Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada 
na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro 
de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cida-
de, sob a Presidência do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, e secre-
tariando os trabalhos o 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti – 1º Secretário 
da Mesa Diretora, sua 22ª 
Sessão Extraordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 

Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Paulo 
Leopoldo Marchi Gianni-
ni, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Wagner da Silva 
Del Buono; com as au-
sências dos vereadores 
Leonel Franco Atanázio, 
Renato Pinto Giachetto 
e Roberto Sebastião de 
Almeida. Havendo núme-
ro regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão 
extraordinária, passou-se 
imediatamente à ORDEM 
DO DIA, na qual foi deli-
berado o seguinte proje-
to: I- 2ª Discussão e vota-
ção do projeto de lei nº 
070/2017, de autoria do 
Poder Executivo Muni-
cipal, que autoriza o Po-
der Executivo Municipal 
a conceder subvenção à 
Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra 

Negra – Hospital Santa 
Rosa de Lima, no valor 
de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), 
para pagamento até o dia 
28 de dezembro de 2017. 
Em se tratando de segun-
da discussão e votação, 
foi dispensada a leitura 
dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimida-
de (07 votos). Não haven-
do mais nenhum projeto 
para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSO-
AIS: usaram da palavra 
os vereadores Edson B. 
O. Marquezini, Ricardo 
Favero Fioravanti e Edu-
ardo Aparecido Barbosa. 
Não havendo mais ne-
nhum vereador 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 se-
nhores vereadores para 

a próxima sessão ordiná-
ria que será realizada no 
mês de fevereiro de 2018, 
após período de recesso 
parlamentar, declarando 
encerrada esta sessão ex-
traordinária às 12h30min. 
Para constar eu, (a) ve-
reador Ricardo Favero 
Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei 
lavrar esta ata, que con-
feri e achei conforme, 
ficando facultada a assi-
natura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando 
que a íntegra desta ses-
são encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, 
em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento In-
terno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra 
Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos 
legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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ATA DA PRIMEIRA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos doze dias do mês 
de janeiro, do ano de dois 
mil e dezoito, às 09h00min, a 
Câmara Municipal da Estân-
cia Hidromineral de Serra 
Negra/SP, realizou em sua 
sede localizada na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas”, nesta ci-
dade, sob a Presidência do 
vereador Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, e secretarian-
do os trabalhos o vereador 
Ricardo Favero Fioravanti – 
1º Secretário da Mesa Dire-
tora, sua 01ª Sessão Ex-
traordinária, da 02ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legisla-
tura, com a presença dos 
vereadores Eduardo Apare-
cido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leandro 
Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leop-
oldo Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com a 
ausência do vereador Edson 
B. O. Marquezini. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Primei-
ramente foi rezado o Pai Nos-
so. Em se tratando de sessão 
extraordinária, passou-se 
imediatamente à ORDEM DO 
DIA, na qual foi deliberado o 
seguinte requerimento: I- 
Discussão e votação única 
do Requerimento nº 18/2018, 
de autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravante, 
Wagner da Silva Del Buono, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, Edson B. O. Marquezi-
ni, Renato Pinto Giachetto, 
Paulo L. Marchi Giannini, Ed-
uardo Aparecido Barbosa, 
Roberto Sebastião de Almei-
da, José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio e Le-
andro Gianotti Pinheiro, que 
solicita a abertura de 01 
(uma) Comissão Especial de 
Inquérito – CEI, para apurar 
assuntos referentes e corre-
latos à área da Saúde. Con-

teúdo do requerimento nº 
18/2018: Senhor Presidente, 
REQUEREMOS na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, a aber-
tura de 01 (uma) Comissão 
Especial de Inquérito – CEI, 
para apurar: 1) Todos os gas-
tos, contratos e despesas 
que o Poder Executivo Mu-
nicipal de Serra Negra vem 
realizando na área da saúde, 
inclusive despesas com 
pagamento de pessoal do 
período de 01/01/2017 até os 
dias em que estiver em func-
ionamento a presente 
Comissão Especial de In-
quérito. 2) Verificação e 
acompanhamento, no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, da 
qualidade dos atuais serviços 
e atendimentos realizados 
ou colocados à disposição 
da população na área da 
saúde, tanto nos Postos de 
Saúde, Pronto Socorro Mu-
nicipal e demais locais desti-
nados a atendimentos e a 
realização de tratamentos e 
exames clínicos. 3) Acom-
panhamento e apuração dos 
agendamentos das consultas 
e exames médicos, bem 
como do transporte ofereci-
do pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra para traslado 
de pacientes em tratamento 
de saúde ou para a realiza-
ção de exames em outros 
Municípios, do período de 
01/01/2017 até os dias em 
que estiver em funciona-
mento a presente Comissão 
Especial de Inquérito. 4) A 
atuação da Secretaria Munic-
ipal de Saúde do Município 
de Serra Negra/SP em todas 
as questões de sua com-
petência, referente ao perío-
do de 01/01/2017 até os dias 
em que estiver em funciona-
mento a presente Comissão 
Especial de Inquérito. 5) To-
dos os gastos, contratos e 
despesas, bem como os at-
endimentos realizados pelo 
CONISCA - Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Cir-
cuito das Águas, com ênfase 
nos assuntos de  interesse do 
Município de Serra Negra/SP. 
Considerando que a saúde é 
direito de todos e dever do 
Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do 

risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso univer-
sal igualitário às ações e ser-
viços para sua promoção, 
proteção e recuperação; 
Considerando que ser de 
relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua reg-
ulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua ex-
ecução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado; 
Considerando todos os gas-
tos, contratos e despesas 
que o Poder Executivo Mu-
nicipal de Serra Negra vem 
realizando na área da saúde, 
inclusive despesas com 
pagamento de pessoal; Con-
siderando que há inúmeras 
denúncias e relatos de 
usuários da área da saúde, 
reclamando da má quali-
dade do serviços médicos e 
tratamentos de saúde que 
são prestados tanto nos Pos-
tos de Saúde, Pronto Socorro 
Municipal e demais locais 
destinados a atendimentos e 
a realização de tratamentos 
e exames clínicos; Conside-
rando, por fim, o clamor pú-
blico e o relevante interesse 
público que envolvem as 
questões de saúde pública 
ora apresentadas e que 
merecem ser esclarecidas, 
os Vereadores subscritores 
do presente REQUEREM a 
abertura de 01 (uma) 
Comissão Especial de In-
quérito, nos termos do artigo 
50, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra. Em cumprimento ao 
disposto no § 1º, do artigo 50, 
do Regimento Interno desta 
Casa, tal comissão, deverá 
apurar: 1) Todos os gastos, 
contratos e despesas que o 
Poder Executivo Municipal 
de Serra Negra vem realizan-
do na área da saúde, inclu-
sive despesas com paga-
mento de pessoal do período 
de 01/01/2017 até os dias em 
que estiver em funciona-
mento a presente Comissão 
Especial de Inquérito. 2) Ver-
ificação e acompanhamento, 
no Município de Serra Negra/
SP, da qualidade dos atuais 
serviços e atendimentos re-

alizados ou colocados à dis-
posição da população na 
área da saúde, tanto nos Pos-
tos de Saúde, Pronto Socorro 
Municipal e demais locais 
destinados a atendimentos e 
a realização de tratamentos 
e exames clínicos. 3) Acom-
panhamento e apuração dos 
agendamentos das consultas 
e exames médicos, bem 
como do transporte ofereci-
do pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra para traslado 
de pacientes em tratamento 
de saúde ou para a realiza-
ção de exames em outros 
Municípios, do período de 
01/01/2017 até os dias em 
que estiver em funciona-
mento a presente Comissão 
Especial de Inquérito. 4) A 
atuação da Secretaria Munic-
ipal de Saúde do Município 
de Serra Negra/SP em todas 
as questões de sua com-
petência, referente ao perío-
do de 01/01/2017 até os dias 
em que estiver em funciona-
mento a presente Comissão 
Especial de Inquérito. 5) To-
dos os gastos, contratos e 
despesas, bem como os at-
endimentos realizados pelo 
CONISCA - Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Cir-
cuito das Águas, com ênfase 
nos assuntos de interesse do 
Município de Serra Negra/SP. 
Ainda, se aprovada a consti-
tuição da comissão mencio-
nada, seu prazo de duração 
será de até 90 (noventa) dias, 
contados da sua formaliza-
ção, de modo que esta 
Comissão Especial de In-
quérito funcionará durante 
os períodos de recesso parla-
mentar, considerando a rele-
vância e a urgência dos as-
suntos a serem apurados. 
Desta forma, pelo exposto, 
os signatários aguardam o 
acatamento com a conse-
quente aprovação do presen-
te requerimento. Sala das 
Sessões, 09 de janeiro de 
2018. Posto em discussão e 
votação o requerimento nº 
18/2018, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos), es-
tando autorizada a abertura 
da Comissão Especial de In-
quérito para os fins solicita-
dos, que recebeu a numera-
ção de CEI nº 01/2018 – CMSN. 
Em continuidade, com fun-
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damento no parágrafo 2º, do 
artigo 50, do Regimento In-
terno da Câmara Municipal 
de Serra Negra, foi, nesta 
mesma sessão ex-
traordinária, realizado o sor-
teio dos vereadores para a 
escolha dos membros para 
comporem a CEI nº 01/2018 
– CMSN, observando-se as 
disposições e procedimen-
tos determinados no artigo 
50 e seguintes do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal de Serra Negra. De início, 
de acordo com o disposto 
no parágrafo 2º, do artigo 50, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, não participaram do 
sorteio, por expressa veda-
ção legal, o Presidente da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra e o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, este últi-
mo em virtude de ser o pri-
meiro signatário do requeri-
mento (nº 18/2018) que 

originou a CEI nº 01/2018 – 
CMSN, que assumiu, auto-
maticamente, a presidência 
dos trabalhos da referida 
CEI. Também, por expressa 
vedação legal, conforme dis-
posto no parágrafo 4º, do ar-
tigo 54, do Regimento Inter-
no da Câmara Municipal de 
Serra Negra, não participa-
ram do sorteio os vereadores 
Edson B. O. Marquezini e 
Paulo L. Marchi Giannini, por 
se tratarem de suplentes de 
vereadores. Realizado o sor-
teio, foram sorteados os se-
guintes vereadores para 
comporem a CEI nº 01/2018 
– CMSN: Wagner da Silva Del 
Buono – DEM e Eduardo 
Aparecido Barbosa – PMDB. 
Estando realizados os pro-
cedimentos regimentais ne-
cessários, ficou assim forma-
da a CEI nº 01/2018 – CMSN: 
PRESIDENTE: vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti – 
PDT e MEMBROS: vereador 

Wagner da Silva Del Buono - 
DEM e vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa - PMDB. 
Em seguida, o Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra de-
clarou regularmente forma-
da a Comissão Especial de 
Inquérito nº 01/2018 da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que deverá realizar as 
suas funções e atribuições 
na forma da Lei. Não haven-
do mais nenhum projeto 
para ser deliberado na Or-
dem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: us-
aram da palavra os 
vereadores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Wagner da Silva 
Del Buono, Ricardo Favero 
Fioravanti e Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca. Não hav-
endo mais nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pes-
soais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agra-

deceu a presença de todos e 
convocou os senhores 
vereadores para a próxima 
sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
que será realizada no dia 05 
de fevereiro de 2018, declar-
ando esta sessão ex-
traordinária às 09h28min. 
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 de-
sta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da Câ-
mara 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-.

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

Aos dezenove dias do 
mês de janeiro, do ano de 
dois mil e dezoito, com iní-
cio às 14h26min, a Câmara 
Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede 
localizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, 
sob a Presidência do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, e secretariando 
os trabalhos o vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
sua 03ª Sessão Extraordiná-
ria, da 02ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com 
a presença dos vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianot-
ti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Ricardo 
Favero Fioravanti, Rober-
to Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono; 

com a ausência do verea-
dor Renato Pinto Giachetto. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presen-
te sessão. Em se tratando 
de sessão extraordinária, 
passou-se imediatamente à 
ORDEM DO DIA, na qual fo-
ram deliberados os seguin-
tes projetos: I- 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 06/2018, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a conceder 
subvenção à Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, no va-
lor de até R$ 4.680.000,00 
(quatro milhões, seiscentos 
e oitenta mil reais), que po-
derão ser divididos em doze 
parcelas no valor mensal 
de R$ 390.000,00 (trezentos 
e noventa mil reais). Em se 
tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensa-
da a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão o proje-
to de lei nº 06/2018, o verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro apresentou, em questão 
de ordem, o pedido/requeri-
mento solicitando a “retira-
da da urgência” na tramita-
ção legislativa do projeto de 

lei nº 06/2018. Posto em dis-
cussão e votação, o pedido 
de “retirada da urgência”, 
foi aprovado por maioria de 
votos (07x02). Em seguida, 
em questão de ordem, o 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro apresentou o pedi-
do/requerimento solicitan-
do “vista” do projeto de lei 
nº 06/2018, visando adiar a 
segunda votação do proje-
to de lei nº 06/2018. Posto 
em discussão e votação, o 
pedido de “vista”, foi rejei-
tado por maioria de votos 
(08x01). Em questão de or-
dem, o vereador Edson B. 
O. Marquezini solicitou a 
realização de votação nomi-
nal referente a votação que 
rejeitou o pedido/requeri-
mento apresentado pelo 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, solicitando “vista” 
do projeto de lei nº 06/2018, 
ficando a votação nominal 
assim consignada: verea-
dor que aprovou o pedido/
requerimento de “vista” do 
projeto de lei nº 06/2018: 
Leandro Gianotti Pinheiro. 
Vereadores que rejeitaram 
o pedido/requerimento de 
“vista” do projeto de lei nº 
06/2018: Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, José Aparecido 

Orlandi, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo L. Marchi Gian-
nini, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono, confirmando-
-se a votação de 08x01 pela 
rejeição do pedido/reque-
rimento apresentado pelo 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, solicitando “vista” 
do projeto de lei nº 06/2018. 
Em seguida, foi colocado, 
em segunda discussão e 
votação, o projeto de lei nº 
06/2018, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 
que autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a conceder 
subvenção à Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, no va-
lor de até R$ 4.680.000,00 
(quatro milhões, seiscentos 
e oitenta mil reais), que po-
derão ser divididos em doze 
parcelas no valor mensal 
de R$ 390.000,00 (trezentos 
e noventa mil reais). Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). II- 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 08/2018 de autoria do Po-
der Executivo Municipal que 
autoriza abertura de crédito 
adicional especial no valor 
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de R$ 1.798.045,07 (um mi-
lhão setecentos e noventa 
e oito mil, quarenta e cinco 
reais e sete centavos), des-
tinado a atender diversos 
convênios com os governos 
Estadual e Federal confor-
me especifica. Em se tratan-
do de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). III - 2ª Discus-
são e votação do projeto de 
lei nº 03/2018 de autoria do 
Poder Executivo Municipal 
que dá nova redação ao ar-

tigo 1°, da Lei Municipal n° 
4043/2017, autorizando a in-
clusão da cidade de Holam-
bra na concessão da ajuda 
de custo aos estudantes. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-
-se às EXPLICAÇÕES PES-
SOAIS: usou da palavra o 
vereador Leonel Franco 
Atanázio. Não havendo 

mais nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-
ais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos 
e convocou os senhores 
vereadores para a próxima 
sessão ordinária, que será 
realizada no dia 05 de feve-
reiro de 2018, às 19h30min, 
declarando encerrada a 
presente sessão extraor-
dinária às 15h21min. Para 
constar eu, (a) vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, Se-
cretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 

conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assina-
tura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ín-
tegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Ne-
gra, 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-.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 03/2018

Contratante: Câmara Municipal da Estância de Serra Negra 
– SP
  
Contratada: COMÉRCIO E INDÚSTRIA NOSSA SENHORA DA 
POMPEIA LTDA – ME (CAFÉ DA MONTANHA). 

Objeto: Contratação de Empresa, visando à locação de 
uma máquina de bebidas quentes (café expresso, leite, 
água quente para chá, café com leite, chocolate, cappucci-
no e mocaccino) e à contratação de manutenção técnica 
do referido equipamento, além da aquisição dos insumos 
respectivos, quais sejam: café expresso em grãos, chocola-
te em pó e leite em pó. 

Modalidade: Dispensa de Licitação (artigo 24, II, da Lei Fe-
deral 8666/1993).

Valores: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, 
pelo aluguel e manutenção da máquina de bebidas; R$ 
28,00 (vinte e oito reais) o Kg do café Premium em grãos; 
R$ 22,00 (vinte e dois reais) o Kg do café Sotille em grãos; 
e R$ 27,00 (vinte e sete reais) o Kg do chocolate em pó e 
do leite em pó. 

Vigência: 12 (doze) meses (01 de fevereiro de 2018 a 31 de 
janeiro de 2019). 

Serra Negra, 01 de fevereiro de 2018.

Assinaturas:
P/Contratante: - Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca 
– Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.
P/Contratada: - José Luciano Brandini Polidoro - p/ Comér-
cio e Indústria Nossa Senhora da Pompeia Ltda ME. (Café 
da Montanha).

Testemunhas:
RG: 22.811.153-5                                    RG: 15.265.166

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

EXTRATO DE CONTRATO
 - CONTRATO Nº 04/2018.

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral de 
Serra Negra/SP.
Contratada: J.A.D. Soares (Estacionamento).
Objeto: Contrato para depósito e guarda (estacionamento) dos 
dois veículos oficiais do Poder Legislativo Municipal.
Modalidade: Dispensa de licitação – Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Vigência: 12 (doze) meses – (01/02/2018 a 31/01/2019).
Valor: - R$ 170,00 (cento e setenta reais) por veículo, totalizando 
o valor mensal de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Serra Negra, 01 de fevereiro de 2018.
Assinaturas:
P/ Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonseca – Pre-
sidente da Câmara Municipal de Serra Negra.
P/ Contratada: Janilze Aparecida Demattê Soares.

Testemunhas: 
RG: 22.811.153-5
RG: 28.305.802-X

Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP nº 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

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

ATENÇÃO! Problemas relacionados à iluminação pública 
no perímetro urbano e rural de Serra Negra poderão ser comu-
nicados a empresa prestadora de serviço Renascer Construções 
Elétricas Eireli Ltda pelo telefone: 0800-7780109 (ligação gratui-
ta), de segunda à quinta-feira das 8h às 12h e as sextas-feiras é 
das 13h às 17h ou por e-mail:  logitapira@rce-engenharia.com


