
Diário Oficial de

SERRA NEGRA
Imprensa Oficial da Estância Hidromineral de Serra Negra

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                    Sexta-feira, 8 de setembro de 2017 - Ano VIII - n.º 555

Prefeitura apresenta Horta Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Abelardo Barbosa, o 
velho Guerreiro, quem assis-
tiu TV nos anos 80, provavel-
mente lembra-se do jargão: 
“Quem não se Comunica se 
Trumbica”.

Nascido em Surubim 
(PE), o apresentador, que 
por pouco não foi médico, 
faria CEM ANOS no dia 30 de 
setembro. 

E para lembrar o cen-
tenário, nós jornalistas da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, aconselhamos que nos dias de 
hoje o cidadão/leitor deve inserir-se 
no mundo digital, somando-se aí uma 
dose de aparatos tecnológicos que 
nos proporcionam a informação.

Para saber tudo o que acontece 
na Prefeitura Municipal de Serra Negra 
o cidadão/leitor deve SABER BUSCAR 

a INFORMAÇÃO ONLINE nos nossos 
canais digitais, são eles:

https://www.facebook.com/prefeitu-
radeserranegra/

https://twitter.com/senegra

http://www.serranegra.sp.gov.br/

http://www.serranegra.sp.gov.br/im-
prensa-oficial/informacoes/?id=5

Curta as páginas, compartilhe-as, 
#pormaisinformaçãoonline, #Serra-
Negra

Saiba onde encontrar a informação online 
da Prefeitura Municipal de Serra Negra

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de

 Serra Negra está com  5 oportunidades. São elas:

- Operador de supermercado (entrevista HOJE às 13h no 
PAT);

- Empregada doméstica (de segunda- feira a sábado, das 
08h30 às 14h);

- Recepcionista de hotel no período noturno;
- Vendedor externo;

- Vendedora para loja.

 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, quarta e sex-
ta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Fone (19)3842-

2514.

PAT de Serra Negra

Para além dos proble-
mas respiratórios, o tempo 
seco pode causar dores de ca-
beça, irritações nos olhos, na-
riz, garganta e pele. A garganta 
pode ficar seca, a voz rouca, 
inclusive com possibilidade de 
inflamação na faringe. Por isso, 
alguns cuidados são funda-
mentais para atravessar o clima 
seco com a saúde em plena 
forma. Basta seguir alguns cui-
dados simples que deixam o 
corpo livre dessas reações in-

cômodas.
1. Beber muita água;
2. Lavar o nariz com soro fisio-
lógico;
3. Usar colírio ou soro fisiológi-
co nos olhos com frequência;
4. Passar hidratantes apropria-
dos na pele;
5. Evitar passeios e esportes 
ao ar livre, principalmente em 
horários mais úmidos;
6. Manter os ambientes umi-
dificados e evitar o uso de ar 
condicionado.

Enfrente o clima seco 
com 6 recomendações da 

Secretaria de Saúde
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No dia 21 de setembro 
comemora-se o Dia da Árvo-
re. Com a chegada da prima-
vera podemos ver as cidades 
mais alegres, pois essas se 
enchem de flores de todas 
as cores. Pensando nisso, a 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra com a organização e 
apoio das Secretarias de Edu-
cação e Cultura, Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural e Secretaria de Meio 
Ambiente, convida todas as 
escolas do município (muni-
cipais, estaduais e particula-
res) para plantarem cerca de 
30 mudas de árvores nativas 
da Mata Atlântica, ação que 
deverá ocorrer dia 21 de Se-
tembro, às 9h30min., na Pra-
ça Sesquicentenário, Centro. 
O projeto faz parte da agenda 
de Atividades da Semana do 
Município.

O projeto consiste na 
criação da Campanha Serra 
Negra Mais Pura, a qual terá 
a doação da Prefeitura Muni-
cipal de cerca de 2mil mudas 
de espécies nativas da Mata 
Atlântica, como Ypê, Mana-
cá, Quaresmeira, Amoreira, 

dentre outras frutíferas e flo-
ríferas à disposição da popu-
lação para o plantio em área 
verde municipal ou residen-
cial, locais onde possibilitam 
cuidados pelo cidadão. 

As árvores são plantas 
que possuem um caule le-
nhoso e são constituídas por 
raiz, caule, folha, flor, fruto e 
sementes. São elas que nos 
fornecem o ar que respira-
mos, além das frutas e outros 
tipos de alimentos; a madeira 
para construção de móveis, 
casas, objetos decorativos, 
cercas, também fornecem 
remédios; e a celulose, ma-
téria-prima para a fabricação 
de papel.

Juscelino Matos é cida-
dão Serranegrense, corretor 
de imóveis, e solicitou junto a 
Prefeitura Municipal 200 mu-
das que serão plantadas por 
ele em área verde municipal 
do município, em especial, 
no Bairro Colina dos Ypês, 
onde o mesmo cuidará, sem-
pre contando com as orienta-
ções técnicas do engenheiro 
agrônomo da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e De-

senvolvimento Rural.  
Para o Prefeito Muni-

cipal e seu Vice, a iniciativa 
tem a finalidade de cuidar e 
preservar a natureza da re-
gião. “A intenção é que as 
crianças entendam na prática 
do plantio, o seu papel em 
serem verdadeiras “guardiãs” 
do meio ambiente”, ressaltou 
o Chefe do Executivo.

Outro modelo de par-
ceria para uma Serra Negra 
Mais Pura, visando mais na-
tureza e um meio ambiente 
mais equilibrado, é atender 
munícipes que necessitam 
cumprir o TCRA – Termo de 
Compromisso de Recupera-
ção Ambiental, por meio de 
plantio de mudas a àqueles 
que não possuem área verde 
particular, a Prefeitura Muni-
cipal indica áreas públicas 
degradadas para a execução 
do termo, beneficiando as-
sim, o requerente/munícipe e 
a população em geral. 

Exemplo disso, tere-
mos um plantio compensa-
tório, já autorizado pelos ór-
gãos municipais e estaduais, 
de 1700 mudas de espécies 

nativas da Mata Atlântica, em 
área de preservação perma-
nente (APP), no Loteamento 
Residencial Serra Negra, Bair-
ro dos Cunhas.

Faça parte desta Cam-
panha você também #ado-
teumaárvore !!! Compartilhe 
conosco a sua foto de plantio 
através das nossas redes so-
ciais https://www.facebook.
com/prefeituradeserranegra/ 
e https://twitter.com/senegra 
).

 
Serviço:
Campanha Serra Negra Mais 
Pura #adoteumaárvore

ESPECIAL: Dia 21 de setem-
bro haverá um ponto extra de 
entrega das mudas na Praça 
João Zelante, das 13h às 17h.

Dias: segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 11h30min. e 
das 13h às 18h. 

Local: As mudas podem ser 
retiradas na Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, localizada à Praça 
Lions, s/n, Centro.

Campanha Serra Negra Mais Pura será 
realizada para celebrar o Dia da Árvore

A Prefeitura de Serra 
Negra apresenta a horta muni-
cipal com plantio de diversas 
hortaliças, tais como, alface, 
chicória, almeirão, couve, re-
polho e cheiro verde. Toda a 
produção da horta é levada 
para as escolas municipais e 
estaduais, complementando 
a merenda escolar de cerca 
de 5 mil crianças diariamente.

Para a secretária de 
Educação e Cultura, “prezar 

pela alimentação saudável e 
de qualidade dos nossos alu-
nos é um dos cuidados que 
temos e, todo esse trabalho 
é realizado com carinho e or-
gulho pela a equipe da edu-
cação! salientou.

A horta municipal está 
situada no Bairro da Serra , 
Rodovia Serra Negra - Monte 
Alegre do Sul ,s/n, km12, em 
uma área de mais ou menos 
1500m².

Prefeitura apresenta 
Horta Municipal

O Ambulatório de 
Saúde Mental oferece 
toda segunda-feira, das 
10h30min. às 11h30min., 
apoio para quem deseja 
parar de fumar. Profissio-
nais especialmente trei-
nados ajudam a motivar, 

entender a dependência e 
encontrar formas de elimi-
nar o vício. O uso de medi-
cação, quando indicado, já 
está disponível para quem 
participa do programa. 
Mais informações pelo te-
lefone (19) 3842-2091

Quer parar
de fumar?
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A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da Divisão de Cultura 
promove neste feriado, dias 
07, 08, 09 e 10 de setembro, 
a Feira Temática de Arte-
sanatos- Festa Italiana, no 
Saguão do Paço Municipal 
Palácio das Águas, localiza-

do na Praça John Kennedy, 
s/n, Centro.

Os artesanatos são 
dos mais variados tipos, en-
tre caixas decoradas, peças 
em tricô, bonecas de pano, 
bolsas, sacolas, quadros, 
porcelanas, cintos, artes em 
MDF, entre outros.

Feira Temática de Artesanatos 
– Festa Italiana acontece 

neste feriado

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra por meio da 
Secretaria de Saúde promo-
veu nos dias 19 e 26 de agos-
to e 02 de setembro a Campa-
nha de Vacinação Antirrábica 
em todo o município, incluin-
do a zona rural.

Segundo a enfermeira 
do setor de Epidemiologia, 
Claudia Rielli, foram vacina-
dos no período da campanha, 
4500 animais, sendo 3500 
cães e 1000 gatos.

Para a secretária de Saú-
de,  “a equipe de Vigilância 
em Saúde não mediu esforços 
para atender a um grande nú-
mero de animais, já que a vaci-
na é a única maneira de preve-

nir a raiva”, ressaltou. 
A equipe de Vigilância 

em Saúde continua percor-
rendo casas rurais e bairros 
afastados durante todo o mês 
de setembro para vacinar os 
animais que ainda não rece-
beram a dose. Também have-
rá durante o período de 25 a 
29 de setembro um ponto fixo 
na Farmácia Municipal, das 
8h às 16h, para os donos de 
cães e gatos que não pude-
ram comparecer nos dias da 
campanha de vacinação.

Para maiores informa-
ções entre em contato com 
a Vigilância Epidemiológi-
ca pelo telefone (19) 3842-
2005/1992.

Campanha de 
vacinação antirrábica 
tem balanço positivo 

Na última quinta-feira 
(31), estiveram na Secretaria 
de Educação e Cultura os pa-
deiros responsáveis pela pa-
daria da Cozinha Piloto para 
apresentação do manual de 
boas práticas e procedimen-
tos operacionais padroni-
zados - POP. Estiveram pre-
sentes os nutricionistas das 

Escolas Municipais, o res-
ponsável pela Cozinha Piloto, 
o Técnico de Segurança de 
trabalho, que na oportunida-
de falou um pouco sobre os 
EPIs - equipamentos de pro-
teção. A secretária de Educa-
ção e a Diretora do Plano de 
Carreira prestigiaram a apre-
sentação.

Palestra de boas práticas 
e procedimentos 

operacionais 
padronizados

COMUNICADO 
IMPORTANTE

A Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra torna 
público e para conheci-
mento dos interessados 
que encontra-se em fina-
lização o processo licita-
tório para contratação de 
empresa para a realização 
de Concurso Público.

Ainda não dispo-

mos do Edital e nem dos 
cargos que estarão dispo-
níveis para este certame. 
Informações atualizadas 
e oficiais serão disponibi-
lizadas nos meios de co-
municação da Prefeitura 
de Serra Negra, como: Site 
Oficial, Facebook, Twitter e 
Diário Oficial.
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Endereço
das

Farmácias

Plantão de Farmácias - Setembro 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmácia 

1 Sexta-feira Rubi 
2 Sábado São Luiz 
3 Domingo São Jose 
4 Segunda-feira Danilo 
5 Terça-feira Serrana 
6 Quarta-feira Naturallis 
7 Quinta-feira Popular 
8 Sexta-feira Central 
9 Sábado Vip 
10 Domingo Rubi 
11 Segunda-feira São Luiz 
12 Terça-feira São Jose 
13 Quarta-feira Danilo 
14 Quinta-feira Serrana 
15 Sexta-feira Naturallis 
16 Sábado Popular 
17 Domingo Central 
18 Segunda-feira Vip 
19 Terça-feira Rubi 
20 Quarta-feira São Luiz 
21 Quinta-feira São Jose 
22 Sexta-feira Danilo 
23 Sábado Serrana 
24 Domingo Naturallis 
25 Segunda-feira Popular 
26 Terça-feira Central 
27 Quarta-feira Vip 
28 Quinta-feira Rubi 
29 Sexta-feira São Luiz 
30 Sábado São Jose 
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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 
comunicados a empresa prestadora de serviço Renascer 

Construções Elétricas Eireli Ltda pelo telefone: 0800-
7780109 (ligação gratuita), de segunda à quinta-feira das 
8h às 12h e as sextas-feiras é das 13h às 17h ou por e-mail 

logitapira@rce-engenharia.com
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA

EXTRATO DE CONTRATO
CONVITE N. 25/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – WEBTECBR COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO 
LTDA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE DE 
PONTO BIOMÉTRICO 100% WEB COM CUSTÓDIA DE EQUIPAMEN-
TOS HOMOLOGADO À PORT. N° 373/2011 DO M.T.E., COM TECNOLO-
GIA DE BIOMETRIA, CARTÃO DE PROXIMIDADE (RFID).
VALOR: R$ 18.000,00
DATA: 31/07/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 57/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – INTELLIGENCY COMPUTADORES DO BRASIL EIRELI 
EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS.
VALOR: R$ 10.200,00
DATA: 21/08/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELI 
ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 783,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MTB TECNOLOGIA LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 45.000,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 540,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – HOSPITRONICA – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 111.312,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – FAM LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 1.836,44
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 2.541,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES 
ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 17.281,60.
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI-
COS E VETERINARIOS EIRELI ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 615,90
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 52/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
HOSPITALARES EIRELI EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE.
VALOR: R$ 19.710,00
DATA: 08/08/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELI 
ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 7.900,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 12.348,67
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES 
ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 7.306,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DENTAL SAMIA LTDA ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 19.790,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
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CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – SILVIO VIGIDO ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 11.880,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 4.148,00
DATA: 08/08/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 53/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – IT2 BRASIL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER-
VIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN-
TES PARA UNIDADE DE SAÚDE.
VALOR: R$ 3.135,00
DATA: 08/08/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGI-

COS.
VALOR: R$ 20.526,00
DATA: 24/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS.
VALOR: R$ 6.860,60
DATA: 24/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS.
VALOR: R$ 6.796,39
DATA: 24/07/2017

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 065/2017. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERRA NEGRA 
RODEIO EXPO SHOW DE 2017. DATA: 21/09/2017 – 10H00M. (REA-
BERTURA). Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no bal-
cão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral de 
Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 13h00m às 18h00m, devendo o interessado trazer sua mídia es-
pecífica 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, 06 de Setembro de 2017. 
Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

LEI NO 4.024 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017
Projeto de Lei no 42/2017

(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$ 1.300.000,00 (um 
milhão e trezentos mil reais), para reforço das dotações orça-
mentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..............................R$ 120.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 10.000,00
04.01.12.362.0007.2.010.339018.01
Auxílio financeiro a estudante..................................R$ 40.000,00
04.01.12.364.0007.2.010.339018.01
Auxílio financeiro a estudante ............................R$ 200.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 56.000,00
06.01.28.843.0011.0.002.469091.01
Sentenças Judiciais;.................................................R$ 235.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 10.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 46.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 55.000,00
11.01.10.302.0016.2.020.335043.01

Subvenções sociais...................................................R$ 478.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 50.000,00
Total........................................................................R$ 1.300.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do superávit financeiro verificado no exer-
cício anterior, e da anulação parcial das seguintes dotações 
orçamentárias:

Superávit financeiro verificado no exercício anterior
....................................................................................R$ 757.000,00

04.01.12.361.0005.2.006.339030.01 
Material de consumo.................................................R$ 10.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.............................R$ 533.000,00
Total........................................................................;R$ 1.300.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
5 de setembro de 2017.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

VALQUÍRIA FELIPE DA SILVA
- Secretária em exercício -

LEI NO 4.025 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017
Projeto de Lei no 45/2017
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(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA, usando de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 2.116.754,74 (dois mi-
lhões, cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta e quatro centavos), que será destinado para 
atender as despesas com obras de recapeamento e pavimen-
tação asfáltica de ruas do Município e reforma do Estádio Mu-
nicipal Antonio Barbosa Pinto da Fonseca.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado pela 
transferência de recursos financeiros dos Governos Federal e 
Estadual, sendo:

Recurso Estadual (DADE 2017)  R$ 1.150.052,80 
Recurso Federal   R$ 966.701,94
Total   R$ 2.116.754,74

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, 
5 de setembro de 2017.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

VALQUÍRIA FELIPE DA SILVA
- Secretária em exercício -

DECRETO NO 4.657 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
(Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comis-

são de Monitoramento, Avaliação e Prestação de 
Contas de Projetos Socioassistenciais – 2017)

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

Art. 1o São nomeados os servidores abaixo elencados, para 
integrar a COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS das Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) selecionadas para execução de serviços de proteção 
básica e proteção social especial de alta complexidade, con-
forme Edital de Chamamento no 01/2017 e Termo de Colabo-
ração firmados, sendo:

Daniele Brandini Pachioni Siloto 
Emerson Felipe Pedroso
Andresa Cristina Alves Pedroso

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

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
28 de agosto de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Valquíria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

DECRETO NO 4.658 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017
(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 4.024, de 5 
de setembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.............................R$ 120.000,00
04.01.12.361.0007.2.010.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 10.000,00
04.01.12.362.0007.2.010.339018.01
Auxílio financeiro a estudante..................................R$ 40.000,00
04.01.12.364.0007.2.010.339018.01
Auxílio financeiro a estudante................................R$ 200.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 56.000,00
06.01.28.843.0011.0.002.469091.01
Sentenças Judiciais..................................................R$ 235.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.339039.01 
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 46.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.01
Material de consumo.................................................R$ 55.000,00
11.01.10.302.0016.2.020.335043.01
Subvenções sociais..................................................R$ 478.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 50.000,00
Total........................................................................R$ 1.300.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do superávit financeiro verificado no 
exercício anterior, e da anulação parcial das seguintes dota-
ções orçamentárias:

Superávit financeiro verificado no exercício anterior
....................................................................................R$ 757.000,00

04.01.12.361.0005.2.006.339030.01 
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..............................R$ 533.000,00
Total.........................................................................R$ 1.300.000,00
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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, 
5 de setembro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Valquíria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

DECRETO NO 4.659 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017
(Abre um crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.025, de 5 
de setembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto crédito adicional especial no valor de R$ 
2.116.754,74 (dois milhões, cento e dezesseis mil, setecentos 
e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), que 
será destinado para atender as despesas com obras de reca-
peamento e pavimentação asfáltica de ruas do Município e 
reforma do Estádio Municipal Antonio Barbosa Pinto da Fon-
seca.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado 
pela transferência de recursos financeiros dos Governos Fede-
ral e Estadual, sendo:

Recurso Estadual (DADE 2017)  R$ 1.150.052,80
Recurso Federal   R$ 966.701,94
Total   R$ 2.116.754,74

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, 
5 de setembro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Valquíria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

PORTARIA NO 225 DE 30 DE AGOSTO DE 2017

O Senhor SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICI-

PAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso 
de suas atribuições legais, e visando promover a adequação 
do cadastro mobiliário da Prefeitura Municipal de Serra Negra,

R E S O L V E:

CONVOCAR, os contribuintes com inscrição cadastral rela-
cionados no Anexo I, bem como contribuintes ainda que não 
constantes da relação e outros eventuais interessados, para 
comparecerem, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da pu-
blicação desta Portaria, ao Setor de Tributação de segunda a 
sexta-feira, das 13h às 18h, para recadastramento e atualiza-
ção cadastral. O não comparecimento implicará na adoção 
de medidas administrativas destinadas à baixa de ofício da 
inscrição, dando cumprimento ao artigo 41 letra b, §§ 2o e 4o 
e artigo 75 incisos I e V da Lei Complementar no 15, de 3 de 
dezembro de 1997 (Código Tributário Municipal).

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
30 de agosto de 2017

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

ANEXO I

NOME DO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO

03 P D ARAUJO EMPRESA CINEMATOGRAFICA 548293

ADILSON ALVES TRINDADE REFRIGERAÇÃO ME 548416

ALBERTO TARGINO DA SILVA 343892

ALCIDES ALVES 321785

ALEX CAZOTTI MOSER 525670

ALEX M NUNCIARONI COM DE ANTENAS LTDA ME 344067

ALOISIO DA CRUZ CHAVES 528671

ANA LUCIA AVILA BROTTO GUIDETTI 343785

ANA STELINA CORREA-ME 343917

ANTONIO DONISETE DOS SANTOS FILHO 529114

ANTONIO GILBERTO B DE FREITAS 525114

ANTONIO SAMUEL SIGOLO 320925

ARY ROQUE ZANONI 523220

BENEDICTO MASSARO BAPTISTA 523191

BENEDITO ALEXAANDRE CARDOSO 522818

BENEDITO FARIA DE LIMA 322794

BUENO & FEDEL LTDA ME 343714

CARLOS ANTONIO ZUANAZZI JR 545517

CARLOS AUGUSTO ANRAKU 525583

CIRO ALEX ARANTES 325807
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CLAUDECIR CARVALHO PIRES 523042

CLAUDIA REGINA GUERREIRO FREITAS 528353

DANIEL NERY DO NASCIMENTO ME 548355

DINIZ ARQUITETURA DE VENDAS LTDA 342767

DROGARIA DO POVO DE SERRA NEGRA ME 343990

EDILSON BUENO DA SILVA 325518

EDSON DE CARVALHO 525682

EDUARDO APARECIDO VICENTE ALVES 327008

EDUARDO FERREIRA DE ASSIS 525763

ENDRICON CONSTR E COMERCIAL LTDA 545330

F C & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA 343505

FRANCISCO ROMILDO DE ASSIS 524990

FRANCISCO ROSEILDO OLIVEIRA CAMPOS 343802

GALERA DO GESSO LTDA 548092

GERVASIO ATILIO DE SANTANNA 325269

GUSTAVO DA COSTA AZEVEDO 524625

I-9 TELECOM CONSULTORIAS E TREINAMENTOS 
LTDA 546024

IMPERIO COMERCIO, IMPOR E EXPORT DE CAFÉ 548618

ISAQUE LOPES 525744

J R FLORES ME 343665

JD DE SOUZA E FILHOS LTDA ME 344352

JILVAN MACHADO ALVES CORREA 525301

JOÃO CAMARGO 525577

JOÃO MAURICIO BUENO ME 342651

JOSE AMAMBRINO FURLANI 525628

JOSE CARLOS ALMEIDA BORSON 546044

JOSE MARIA ALVES RUBIM 325158

JOSÉ NASCIMENTO RABELO 525084

JOSE RICARDO V DE ANDRADE SOBRINHO 525345

JOSE RONISERE SANTOS 525656

LANCH E SORV SERRANA LTDA ME 343292

LEILA R P FERREIRA & CIA LTDA ME 344247

LM FERRARESSO EMPREEND IMOBILIARIOS 344059

LUCIANA MUCHACHITO DE CARVALHO ME 344198

LUIZ ANTONIO PADULA 543067

LUIZ VENTURA NETO 525467

M G N SERRA NEGRA MODA MASC E FEM LTDA 343817

MARCELO ALVES TRINDADE 545640

MARCELO BENEDITO CARDOSO FARIAS 342818

MARCELO DONIZETE NASCIMENTO BORLONI 529388

MARCILIO MOREIRA DA SILVA 543211

MARIA APARECIDA DE BARROS JAQUETA ARTIGOS 
DE VIAGEM 343741

MARIA ROSELI MAGON 525304

MERC BAR CAMPO DAS PALMEIRAS LTDA 340930

MONICA PAULETE ROBATINI ME 344154

MURILO SIGOLO GABRIEL ME 548273

NADIA CRISTINA INACIO 545877

NELSON MACCIONI GIMENES 524971

OSVALDO KLEIN MARAUCCI NETO 548411

PAULO DE LIMA OLIVEIRA 320821

PADARIA E CONFEITARIA DA FAZENDA LT ME 343459

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BRANGONI ME 344227

PROX CONFECÇÃO DE ART DO VESTUÁRIO LTDA 
ME 343088

RAFAEL GIANOTTI DOS SANTOS ME 548181

RANGEL APARECIDO DOS SANTOS 325870

REGINA AP LEITE SERRA NEGRA ME 342499

RODRIGO BUENO DA SILVA RESTAURANTE ME 344171

RODRIGO CABRAL MONTIANI 325777

ROMEU COLETTI DE GODOY 524714

ROMILDO LIMA DE OLIVEIRA 325973

RONALDO JOÃO BERTO 524816

SERGIO AUGUSTO FORÃO 525762

SERGIO BENEDITO PEDRO 525394

SM VALEZI ME 343697

SONIA APARECIDA MOSCAO TOLEDO ME 343582

URSULA SEGURO DE CARVALHO 525258

VALDIR ELLERO 523840

WILSON APARECIDO TOLEDO 524944

WILSON GOMES DE OLIVEIRA 525918
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA 

QUINTA SESSÃO ORDINÁ-
RIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e oito dias 
do mês de agosto, do ano de 
dois mil e dezessete, com 
início às 19h35min, a Câma-
ra Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP, realizou em sua sede lo-
calizada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/nº, Cen-
tro de Convenções “Circuito 
das Águas”, nesta cidade, 
sob a Presidência do verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, e secretariando os 
trabalhos o vereador Ricar-
do Favero Fioravanti – 1º Se-
cretário da Mesa Diretora, 
sua 25ª Sessão Ordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, da 
17ª Legislatura, com a pre-
sença dos vereadores Edson 
B. O. Marquezini, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Le-
onel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Paulo Sérgio Osti, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono.  
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida convi-
dou a todos, para juntos, re-
zarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foi lida, discutida, vo-
tada e aprovada, por unani-
midade (10 votos), a ata da 
24ª sessão ordinária, da 01ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 21 de 
agosto de 2017. EXPEDIEN-
TE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Ofício nº 
538/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 468/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti. - Ofício nº 
539/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 544/2017, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida. - Ofício nº 

546/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 546/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio. - Ofício nº 
548/2017, em resposta ao re-
querimento de informações 
de nº 500/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono. EXPEDIENTE DE 
DIVERSOS: - Ofício nº 
34BPMI-035/207/17 – da Polí-
cia Militar do Estado de São 
Paulo, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 562/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, informando que 
na data de 11 de agosto do 
corrente ano, houve grande 
aglomeração de jovens nas 
Praças John F. Kennedy e 
João Zelante, Serra Negra/
SP, (cerca de 150 pessoas), 
que segundo apurado, foi 
um encontro marcado atra-
vés das redes sociais, de 
modo que não foi identifica-
do um organizador. Alguns 
dos frequentadores foram 
orientados quanto à realiza-
ção deste tipo de encontro, 
como por exemplo, infor-
mar as autoridades sobre o 
encontro e ser identificado 
um ou mais organizadores. 
Na ocasião não houve turba 
ou tumulto, sendo que os ór-
gãos de fiscalização cientifi-
cados. Foi apresentado à 
Delegacia de Polícia ocor-
rência por porte de entorpe-
centes localizado durante 
abordagens a suspeitos, 
abordagens essas realizadas 
juntamente com a Guarda 
Civil Municipal. Por fim, in-
forma que o evento se ini-
ciou por volta de 18h30min 
e encerrou-se por volta das 
23h30min, não havendo co-
nhecimento prévio da reali-
zação de novo encontro, de 
modo que a Polícia Militar, 
juntamente com os demais 
órgãos estão monitorando a 
eventual tentativa de nova 
realização de tais eventos. - 
Ofício RGDS4 – 29/17 da SA-
BESP – Serra Negra/SP, em 
resposta à indicação nº 
806/2017, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, informando que foi 

realizada vistoria na Rua 
Brás Eduardo de Castro Blot-
ta, Jardim das Primaveras, 
Serra Negra/SP, sendo verifi-
cado que os pontos de afun-
damento de asfalto são os 
que estão sobre a linha de 
passagem de galerias de 
águas pluviais, de responsa-
bilidade da Prefeitura Muni-
cipal. - Ofício Especial da 
Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, encaminhando a Pres-
tação de Contas referente 
aos valores recebidos em 
Junho/2017, através da Sub-
venção Municipal, concedi-
da pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra – Lei nº 
3.973/2016, através do qual 
todos os pagamentos estão 
sendo realizados com base 
no disposto da cláusula se-
gunda, em todos os seus in-
cisos. - Ofício Especial da 
Associação da Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima, encaminhando a Pres-
tação de Contas referente 
aos valores recebidos em 
Julho/2017, através da Sub-
venção Municipal, concedi-
da pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra – Lei nº 
3.973/2016, através do qual 
todos os pagamentos estão 
sendo realizados com base 
no disposto da cláusula se-
gunda, em todos os seus in-
cisos. - Ofício nº 177/2017 – 
AL da Câmara Municipal de 
Socorro/SP, manifestando 
apoio à Moção nº 03/2017 da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, para que os Policiais 
Militares do Estado de São 
Paulo sejam agraciados com 
o reajuste salarial na ordem 
de 20% (vinte por cento). - 
Ciência a todos os Vereado-
res do despacho da Comis-
são de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra: 
“Diante de todos os fatos 
acima relatados, a Comis-
são de Ética e Decoro Parla-
mentar decide pelo INDEFE-
RIMENTO DO PEDIDO DE 
FL. 239, vez que a produção 
da prova testemunhal re-

querida pelo Representado 
está preclusa, considerando 
a desídia na realização da 
intimação a que se refere o 
§ 1º, do artigo 455, do CPC e, 
também, pelo fato de que a 
competia a parte informar 
ou intimar as testemunhas 
por ele arroladas do dia, da 
hora e do local da reunião 
designada para as suas oiti-
vas. No mais, visando o re-
gular andamento do feito, 
não havendo fato novo a ser 
apurado, dá-se por concluí-
da e encerrada a fase de ins-
trução, abrindo-se o prazo 
de 48 (quarenta e oito) ho-
ras, primeiramente ao Re-
presentante e, após, o mes-
mo prazo ao Representado, 
para a apresentação de Ale-
gações Finais, em conformi-
dade com o descrito no arti-
go 96-H do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal de Serra Negra. Intimem-
-se e Cumpra-se. Serra Ne-
gra, 28 de agosto de 2017”. 
Vereador Leonel Franco Ata-
názio (Relator da Comissão 
de Ética e Decoro Parlamen-
tar da CMSN - Representa-
ção 01/2017 CMSN). Verea-
dor José Aparecido Orlandi 
(Membro da Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar 
da CMSN - Representação 
01/2017 CMSN). Vereador 
Wagner da Silva Del Buono 
(Membro da Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar 
da CMSN - Representação 
01/2017 CMSN). - Correspon-
dências recebidas no perío-
do de 22 a 28 de agosto de 
2017. MENSAGENS E PROJE-
TOS DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Mensagem nº 
034/2017, encaminhando o 
projeto de lei nº 45/2017, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 2.116.754,74 
(dois milhões, cento e de-
zesseis mil, setecentos e 
cinquenta e quatro reais e 
setenta e quatro centavos), 
a ser destinado a atender as 
despesas com obras de re-
capeamento e pavimenta-
ção asfáltica de ruas do Mu-
nicípio e reforma do Estádio 
Municipal Antonio Barbosa 
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Pinto da Fonseca. - Mensa-
gem nº 035/2017, encami-
nhando o projeto de lei nº 
46/2017, que estima a recei-
ta e fixa a despesa para o 
exercício financeiro de 2018 
do Município de Serra Ne-
gra/SP - Lei Orçamentária 
Anual – “LOA”. - Mensagem 
nº 036/2017, encaminhando 
o projeto de lei nº 47/2017, 
que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de 
Serra Negra para o quadriê-
nio de 2018 a 2021 e dá ou-
tras providências – “PPA”. 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
E DE DECRETO LEGISLATI-
VO:  - PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 10/2017, 
de autoria do vereador Ed-
son B. O. Marquezini, que 
concede o Título Honorifico 
de Cidadão Serrano ao se-
nhor RINALDI DIGILIO FI-
LHO. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos ve-
readores junto à Mesa Dire-
tora. Em seguida, foi proferi-
da à leitura das INDICAÇÕES: 
Indicação nº 844/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar opera-
ção tapa buracos na altura 
do número 250 da Avenida 
João Gerosa. Indicação nº 
845/2017, de autoria do vere-
ador 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 
reativar e reformar a fonte 
situada no Conjunto Aquáti-
co Sebastião Carlos de An-
dréa Colchetti. Indicação nº 
846/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de asfaltar toda a ex-
tensão da Rua Felix Stenghel 
- Loteamento Recanto Que-
rência, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
847/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 

Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de asfaltar toda a ex-
tensão da Rua Hermínio 
Marchi - Loteamento Recan-
to Querência, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 848/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as pos-
sibilidades de asfaltar toda a 
extensão da Rua Antonio 
Briotto - Loteamento Recan-
to Querência, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 849/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no senti-
do de realizar operação tapa 
buracos em todas as ruas do 
Loteamento Arapongas, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
850/2017, de autoria do vere-
ador 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 e cor-
te do mato em todas as ruas 
do Loteamento Arapongas, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
851/2017, de autoria do vere-
ador 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 reforma geral do 
Campo de Futebol Giuseppe 
Raymondo, situado no Lote-
amento Parque Fonte São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 852/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que estude as pos-
sibilidades de fazer a dedeti-
zação em todas as ruas e 
nos bairros de nossa cidade, 
devida a alta incidência de 
moscas e insetos em geral. 
Indicação nº 853/2017, de 
autoria do vereador Renato 

Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de reformar e 
pintar os sanitários públicos 
situados em frente à Fonte 
Santo Agostinho, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
854/2017, de autoria do vere-
ador 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 
dedetizar todo o Cemitério e 
Velório Municipal, vez que 
estão aparecendo animais 
peçonhentos, principalmen-
te escorpiões que estão in-
vadindo as residências vizi-
nhas. Indicação nº 855/2017, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, no sentido de ser cortado 
o mato nos dois lados da 
Avenida Rivaldávio L. do 
Nascimento - entrada para o 
Loteamento Vila Santista - 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP, vez que o mato 
está fechando a passagem 
na referida Avenida. Indica-
ção nº 856/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no senti-
do de ser passada a máqui-
na motoniveladora na Estra-
da Municipal Egisto Fruchi, 
principalmente no trecho do 
Bairro das Tabaranas de 
Cima. Indicação nº 857/2017, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, que seja feita operação 
tapa-buracos em toda a ex-
tensão da Estrada Municipal 
Basílio Silotto - Bairro da Ra-
malhada - Serra Negra/SP, 
vez que a referida Estrada 
Municipal se encontra em 
precário estado de conser-
vação e cheio de buracos. 

Indicação nº 858/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto , que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
ou seja, ao Departamento 
Municipal de Trânsito, no 
sentido de ser melhorada, 
tornando mais visíveis as 
placas e as sinalizações de 
solo, se possível instalando 
uma grande placa aérea, no 
sentido de alertar os moto-
ristas que é contramão de 
direção o trecho da Rua Ti-
radentes, que se inicia em 
frente ao número 44, no sen-
tido de quem vem da Praça 
XV de Novembro (Mercado 
Cultural), vez que inúmeros 
motoristas, principalmente 
os de outras cidades, estão 
adentrando pela contramão, 
inclusive em alta velocida-
de, ressaltando que por este 
motivo já ocorreram deze-
nas e até graves acidentes 
naquele local que é muito 
movimentado e cheio de pe-
destres. Indicação nº 
859/2017, de autoria dos ve-
readores José Aparecido Or-
landi, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, Wagner da Silva 
Del Buono e Leonel Franco 
Atanázio, que indicam na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem troca-
das todas as várias lâmpa-
das queimadas no Campo 
de Futebol Society “Benedi-
to Antonio de Souza - TINE”, 
situado no Complexo Turísti-
co do Bairro da Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
860/2017, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem adota-
das todas as medidas neces-
sárias, para que a grande 
quantidade de lixo não fique 
jogado e espalhado pela cal-
çada, no final da Avenida 
Juca Preto, Serra Negra/SP, 
instalando uma lixeira maior 
naquele local, vez que a 
existente atualmente não é 
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suficiente pois não atende a 
grande demanda, de modo 
que animais estão remexen-
do todo o lixo, espalhando-o 
por todo o lado, inclusive 
pelo meio da rua. Diante do 
exposto, entendo que esta 
situação não pode continuar 
ocorrendo, vez que denigre 
a imagem turística da nossa 
Estância, gera contratem-
pos, sendo, inclusive, uma 
questão de saúde pública. 
Indicação nº 861/2017, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem troca-
das todas as lâmpadas quei-
madas da Passarela Diveti 
Nucci Osti, que liga a Aveni-
da Juca Preto com a Rua 
Luiz Passagnolo, ao lado da 
Agropecuária Ditinho, vez 
que há muito tempo as luzes 
estão queimadas no local, 
gerando muitos contratem-
pos e a sensação de insegu-
rança na população que 
transita naquela passarela. 
Indicação nº 862/2017, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado à Empresa Renas-
cer, para que determine ao 
setor competente, no senti-
do de serem trocadas todas 
as lâmpadas queimadas da 
Passarela Diveti Nucci Osti, 
que liga a Avenida Juca Pre-
to com a Rua Luiz Passagno-
lo, ao lado da Agropecuária 
Ditinho, vez que há muito 
tempo as luzes estão quei-
madas no local, gerando 
muitos contratempos e a 
sensação de insegurança na 
população que transita na-
quela passarela. Indicação 
nº 863/2017, de autoria do 
vereador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, principalmente 
à Divisão Municipal de Trân-
sito, no sentido de ser pinta-
da uma rotatória, se possível 
com a colocação de ta-
chões, no final da Avenida 
Juca Preto, no cruzamento 
entre as Estradas Municipais 

Romão Francisco Massaro e 
Carlos Cagnassi, em frente 
ao Hotel Tabaranas, Serra 
Negra/SP, vez que os moto-
ristas estão trafegando com 
seus veículos sem respeitar 
a faixa dos outros veículos, 
gerando o sério risco de 
ocorrerem acidentes. Indi-
cação nº 864/2017, de auto-
ria do vereador Leonel Fran-
co Atanázio, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem conser-
tados todos os brinquedos 
infantis que estão quebra-
dos e bagunçados na Repre-
sa Doutor Jovino Silveira - 
“Barragem”, vez que as 
crianças podem se machu-
car gravemente no local, re-
alizando toda a manutenção 
necessária e a limpeza nos 
brinquedos, vez que a popu-
lação está reclamando que 
não estão deixando seus fi-
lhos brincarem no local que 
está muito perigoso. Indica-
ção nº 865/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no senti-
do de ser passada a máqui-
na motoniveladora e casca-
lhar toda a extensão da rua 
que circunda a Represa 
Doutor Jovino Silveira - “Bar-
ragem”, vez que o local está 
cheio de buracos e desní-
veis, fazendo com que o lo-
cal não seja o ideal para a 
prática de caminhadas e 
corridas. Indicação nº 
866/2017, de autoria do vere-
ador Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, ou seja, 
ao Departamento Municipal 
de Trânsito, no sentido de 
ser pintada uma faixa para 
travessia de pedestres na 
Avenida Governador Laudo 
Natel, nas proximidades da 
Padaria Avenida, vez que a 
população está reclamando 
que só existem faixas de pe-
destres no início e no fim da 
referida avenida que, aliás é 

muito extensa, gerando in-
segurança aos pedestres 
quando a atravessam. Indi-
cação nº 867/2017, de auto-
ria do vereador Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competen-
te, ou seja, ao Departamento 
Municipal de Trânsito, no 
sentido de serem repintadas 
as demarcações de solo 
“PARE”, em todos os locais 
necessários, pois estão to-
dos apagados, não sendo 
possível mais visualizá-los 
no perigoso e movimentado 
cruzamento da Avenida 
João Gerosa com a Rua dos 
Expedicionários, Centro, 
Serra Negra/SP.  Indicação 
nº 868/2017, de autoria do 
vereador Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
ou seja, ao Departamento 
Municipal de Trânsito, no 
sentido de serem refeitas as 
lombadas existentes em 
ambas as mãos da Avenida 
João Gerosa, cruzamento 
com a Rua dos Expedicioná-
rios, vez que aquelas lomba-
das estão muito baixas, 
cheias de buracos, desníveis 
e quebradas, estando intran-
sitável e inseguro passar 
pelo local. Indicação nº 
869/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que indica na forma 
regimental, seja oficiado à 
Sabesp, para que seja reali-
zado o corte do mato no tan-
que de contenção situado 
no final da Rua Adelina 
Humbert de Quency, Campo 
do Sete, Serra Negra/SP, vez 
que está se aproximando a 
época das chuvas e aquele 
tanque de contenção é mui-
to importante para evitar en-
chentes na área central do 
município de Serra Negra. 
Indicação nº 870/2017, de 
autoria do vereador Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de disponibilizar uma 

condução para levar e trazer 
os alunos residentes no mu-
nicípio de Serra Negra, para 
realizarem o “Cursinho Pré 
Enem” aos sábados de ma-
nhã, na cidade de Jaguariú-
na/SP, enquanto durar o re-
ferido curso, vez que os 
alunos não possuem meios 
de locomoção até Jaguariú-
na; merecendo o poder pú-
blico municipal auxiliá-los a 
estudarem. São esses os alu-
nos: Ana Julia Alves, Caroli-
ne Alves, Raiara Martins, Ali-
ce Batene, Gabriele 
Valencio, Marina Filippi e 
Paola Dalonso. Indicação nº 
871/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem tapados os vários bu-
racos existentes na Rua Pru-
dente de Moraes, altura do 
número 85, onde há inclusi-
ve uma tampa de bueiro, 
nas proximidades da entra-
da do Hotel Vitória Marchi, 
Centro, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 872/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser cortado o 
mato e realizada limpeza ge-
ral na Praça Rolando Milani, 
situada na Rua Macanã, Jar-
dim Yara, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 873/2017, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser iluminada 
a Praça Rolando Milani, situ-
ada na Rua Macanã, Jardim 
Yara, Serra Negra/SP, vez 
que o local vem sendo utili-
zado como local para con-
sumo de drogas. Indicação 
nº 874/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado à Empresa Renascer, 
no sentido de ser iluminada 
a Praça Rolando Milani, situ-
ada na Rua Macanã, Jardim 
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Yara, Serra Negra/SP, vez 
que o local vem sendo utili-
zado como local para con-
sumo de drogas. Indicação 
nº 875/2017, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem feitos 
todos os reparos necessá-
rios nos brinquedos que es-
tão quebrados na Terra da 
Magia e no Parque Represa 
Doutor Jovino Silveira, vez 
que as crianças podem se 
machucar gravemente no 
local e a população está re-
clamando que o local está 
muito perigoso. Após, foi 
proferida a leitura da Moção 
nº 05/2017. Em seguida, o 
Exmo. Sr. Presidente deter-
minou o encaminhamento 
das indicações aos setores 
competentes para, dentro 
do possível, serem adotadas 
as medidas cabíveis e, a Mo-
ção foi incluída na ordem do 
dia da presente sessão ordi-
nária, para discussão e vota-
ção. Não havendo nenhum 
vereador inscrito no Peque-
no Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES:  Requerimento nº 
581/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o douto e soberano Plená-
rio, seja oficiado ao  Conisca 
- Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Circuito das 
Águas, na pessoa de seu re-
presentante legal, para que, 
no prazo regimental de 15 
(quinze) dias, encaminhe a 
esta Casa de Leis cópia do 
contrato de prestação de 
serviços entre Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra e Co-
nisca, bem como a cópia do 
contrato de prestação de 
serviços entre Hospital San-
ta Rosa de Lima e Conisca. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 582/2017, de 
autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano 

Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que, com o auxílio da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, encaminhe a esta Casa 
de Leis as informações abai-
xo solicitadas, todas referen-
tes à nascente de água en-
contrada durante as 
reformas do Estádio Munici-
pal Antonio Barbosa Pinto 
da Fonseca - “Barbosinha”, 
local onde funcionava uma 
antiga lanchonete, próximo 
ao portão de entrada/saída 
localizado na parte de trás 
do referido estádio, com 
acesso pela Rua José Rizzie-
ri.1) É verídica a informação 
de que foi encontrada uma 
nascente de água/mina du-
rante as reformas do Estádio 
Municipal? 2) Qual a sua va-
zão atual e se a água é potá-
vel? 3) Há possibilidade da 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra construir uma fonte 
no local para que as pessoas 
possam consumir aquela 
água? Há intenção do Poder 
Público Municipal em cons-
truir essa fonte? 4) Caso não 
seja construída uma fonte 
no local, qual a destinação 
útil que a Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra dará 
àquela nascente/água? 5) 
Outras informações adicio-
nais sobre o assunto, que se 
fizerem necessárias. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
586/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio das Secreta-
rias Municipais competen-
tes, informe a esta Casa de 
Leis quais são os requisitos 
necessários para o aluguel 
de espaços públicos munici-
pais, para quais tipos de 
eventos esses espaços po-
dem ser alugados e se existe 
restrição de alguns itens 
para tal locação. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
589/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita na forma 

regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se a rua recen-
temente aberta, que se ini-
cia no final das Ruas José 
Bruschini da Silveira e Cae-
tano Caruso, Campo do 
Sete, Serra Negra/SP, é uma 
via pública, quais os melho-
ramentos nela existentes e 
se possui denominação ofi-
cial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 590/2017, de 
autoria do vereador  Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, se a 
rua que se inicia na Rua 
Adelina Humbert de Quency, 
altura do número 600, que 
dá acesso ao atual Chalé da 
Montanha, Campo do Sete, 
Serra Negra/SP, é uma via 
pública, quais os melhora-
mentos nela existentes e se 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 602/2017, de 
autoria dos vereadores Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonse-
ca, Ricardo Favero Fioravan-
ti, José Aparecido Orlandi, 
Leonel Franco Atanázio, 
Wagner da Silva Del Buono, 
Paulo Sérgio Osti, Edson B. 
O. Marquezini e Paulo L. 
Marchi Giannini, que solicita 
a inclusão do projeto de lei 
complementar nº 06/2017 e 
do projeto de lei nº 40/2017, 
ambos de autoria do Poder 
Executivo Municipal, na 
pauta da Ordem do Dia da 
25ª Sessão Ordinária, para 
suas deliberações em 1ª dis-
cussão e votação e, tam-
bém, nos termos do pará-
grafo único do artigo 59 da 
Lei Orgânica do Município, 
c/c artigo 120 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, a 
convocação de 01 (uma) 
Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se no dia 28 de agosto 

de 2017, após o encerra-
mento da 25ª Sessão Ordi-
nária, na qual deverão ser 
incluídos os projetos acima 
especificados, para suas de-
liberações em 2ª discussão 
e votação. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 603/2017, 
de autoria do vereador  Ri-
cardo Favero Fioravanti, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que, com o auxílio 
dos setores competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes 
a eventual realização da tra-
dicional “Festa do Peão de 
Boiadeiro de Serra Negra/
SP” neste ano de 2017, con-
siderando que o feriado de 
07 de setembro era a data 
em que normalmente se re-
alizava esse grandioso even-
to e, até o presente momen-
to, não há nenhum 
comentário ou divulgação 
sobre a realização desta Fes-
ta por parte da atual admi-
nistração da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra. 1) 
Será realizada no município 
de Serra Negra/SP, a tradi-
cional “Festa do Peão de 
Boiadeiro”, neste ano de 
2017? 2) Em caso positivo, 
informar a data da realiza-
ção da “Festa do Peão de 
Serra Negra”, neste ano de 
2017. 3) Foi realizado ou está 
sendo preparado algum pro-
cedimento licitatório neces-
sário para a realização da 
“Festa do Peão de Serra Ne-
gra”, neste ano de 2017? Em 
caso positivo, encaminhar 
cópia de todos esses docu-
mentos ou processos. 4) Es-
pecificar quais os procedi-
mentos a atual 
administração de Serra Ne-
gra vem efetivamente ado-
tando para ser realizada a 
tão esperada “Festa do Peão 
de Serra Negra”, neste ano 
de 2017. 5) Outras informa-
ções relacionadas com o as-
sunto, visando esclarecer 
sobre a realização ou não da 
tradicional “Festa do Peão 
de Boiadeiro de Serra Ne-
gra/2017”. Posto em discus-
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são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAU-
SOS. Requerimento nº 
583/2017, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezi-
ni, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com os 
competentes e dedicados 
PASTORES ROCCO DIGILIO 
FILHO, JOSÉ PAGLIARINI FI-
LHO e ANTONIO FERNAN-
DO DOS SANTOS, pela reali-
zação e organização da 42ª 
Convenção Estadual da Igre-
ja Quadrangular, realizada 
entre os dias 22 a 24 de 
agosto de 2017, no novíssi-
mo Centro de Convenções 
Quadrangular Hall, situado 
no Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. A belíssima 42ª 
Convenção Estadual da Igre-
ja Quadrangular foi coroada 
de pleno êxito e contou com 
grande e efetiva participa-
ção, merecendo a Câmara 
Municipal de Serra Negra 
aplaudir a brilhante iniciati-
va, que trouxe inúmeros tu-
ristas e movimentou a Es-
tância Turística de Serra 
Negra. Parabéns pela magní-
fica convenção realizada! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos homenageados. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 584/2017, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com as novas instala-
ções da conceituada lan-
chonete “CADOG DO DIGUI-
NHO”, situada na Rua de 
Setembro, número 151, Ser-
ra Negra/SP, em um local 
muito bem estruturado e 
bem localizado, sempre ser-
vindo deliciosos pratos à po-
pulação serranegrense e aos 
turistas, utilizando de produ-
tos e ingredientes de proce-
dência e da mais alta quali-
dade, possuindo um 
cardápio variado e um aten-
dimento primoroso e aten-
cioso, que muito agrada a 
todos os seus inúmeros 
clientes. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 

dada ciência aos proprietá-
rios do Cadog do Diguinho. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 585/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com a jovem 
ANAZELLY DE ALENCAR 
OLIVEIRA, que formou-se 
em Veterinária pela Faculda-
de de Jaguariúna. A forman-
da tem sempre demonstra-
do muita disciplina e 
determinação nos estudos, 
motivo pelo qual merece ser 
aplaudida. Traz muita ale-
gria ver que o esforço e o 
trabalho alavancaram o pro-
gresso pessoal. Certamente 
a jovem Veterinária Anazelly 
de Alencar Oliveira é um 
exemplo a ser seguido, ten-
do em vista sua trajetória de 
luta, trabalho, coragem e 
determinação. Parabéns à 
nova Veterinária e desejo 
que sua carreira profissional 
seja pautada pela dedicação 
e empenho, trazendo-lhe 
muitas alegrias, satisfações 
e realizações. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência à homena-
geada. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 587/2017, de 
autoria do vereador Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos em virtude da co-
memoração ao Dia do Sol-
dado, ocorrido em 25 de 
agosto, parabenizando os 
dedicados profissionais Sol-
dados da Polícia Militar de 
Serra Negra, pelos relevan-
tes serviços prestados em 
prol da população e do nos-
so município. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência Coman-
dante da Polícia Militar de 
Serra Negra, senhor Elquias 
Mariano de Moura, ao se-
nhor Gilberto da Conceição 
Santos, extensivo a todos os 
Soldados da Polícia Militar 
de Serra Negra. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 

588/2017, de autoria do vere-
ador Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos em virtude da comemo-
ração ao Dia do Soldado, 
ocorrido em 25 de agosto, 
parabenizando os dedica-
dos profissionais Guardas 
Civis do Município de Serra 
Negra, pelos relevantes ser-
viços prestados em prol da 
população e do nosso muni-
cípio. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência Comandante da Guar-
da Civil Municipal de Serra 
Negra, senhor Marcelo Boc-
cato Alves, extensivo a todos 
os Guardas Civis Municipais 
de Serra Negra. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
591/2017, de autoria dos ve-
readores Edson B. O. Mar-
quezini e Leonel Franco Ata-
názio, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o COMANDAN-
TE DA GUARDA CIVIL MUNI-
CIPAL, MARCELO ALVES 
BOCCATO E O GUARDA CI-
VIL MUNICIPAL CAZOTTO, 
parabenizando pelos efeti-
vos e relevantes serviços 
prestados na área da Segu-
rança Pública do nosso Mu-
nicípio, vez que no dia 
25/08/2017 renderam três la-
drões que estavam pratican-
do delitos em uma loja situ-
ada na área central de Serra 
Negra. O Comandante da 
Guarda Civil Municipal Boc-
cato e o Guarda Civil Munici-
pal Cazotto receberam a in-
formação e acionaram as 
equipes. Ao entrarem na ga-
leria um homem estava na 
porta da loja e foi rendido, 
juntamente com um casal 
que estava dentro do referi-
do estabelecimento comer-
cial. Com o apoio de outros 
Guarda Civil Municipal e da 
Polícia Militar o trio foi leva-
do para investigações. Para-
béns pelo trabalho realiza-
do! Da decisão desta Casa 
requeremos mais, seja dada 
ciência aos homenageados 
extensivo a todos os Guar-
das Civis Municipais de Ser-
ra Negra/SP. Posto em dis-

cussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
592/2017, de autoria do vere-
ador Edson B. O. Marquezi-
ni, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com o 
CHICÓ LANCHES, recente-
mente inaugurada no muni-
cípio de Serra Negra/SP, que 
vem preparando deliciosos 
lanches, refeições e por-
ções, utilizando-se da forma 
“Delivery” para entregar 
seus produtos, que vem 
agradando seus inúmeros 
clientes, vez que utiliza pro-
dutos de alta qualidade, 
com um atendimento aten-
cioso, que o faz ter muito su-
cesso. Parabéns por todo o 
trabalho realizado, desejan-
do muito sucesso e prospe-
ridade! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja 
dada ciência para João Cor-
si, proprietário do “Chicó 
Lanches”, extensivo a todos 
os seus familiares, funcioná-
rios e todos os demais cola-
boradores. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 593/2017, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Fávero Fioravanti, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com a ACA-
DEMIA DE JIU JITSU DE NEL-
SON SOLARI, situada na 
Avenida Ariovaldo Viana, em 
um local muito bem estrutu-
rado, que com toda certeza 
agradará a todos os seus 
alunos.Parabéns pelo exce-
lente trabalho realizado no 
município de Serra Negra! 
Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao proprietário da Aca-
demia, Nelson Solari. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
597/2017, de autoria do vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a “LOJA MALLIÁ”, 
situada na Rua Coronel Pe-
dro Penteado, Centro, Serra 
Negra/SP, inaugurada em 26 
de agosto de 2017, que co-
mercializa produtos da mais 
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alta qualidade e com grande 
variedade, com um atendi-
mento atencioso, em um es-
paço muito bem montado, 
planejado e estruturado. Pa-
rabéns pelo trabalho realiza-
do e desejo muito sucesso 
nesta nova empreitada. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência à 
Matheus Endrighi, proprietá-
rio da Loja Malliá, extensivo 
aos seus familiares e a todos 
os demais colaboradores. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 598/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS PSICÓLOGOS E PSICÓ-
LOGAS, pela comemoração 
do “Dia do Psicólogo”, ocor-
rido no dia 27 de agosto, pa-
rabenizando-os pelos rele-
vantes serviços prestados 
em prol da população serra-
negrense. Parabéns pelo tra-
balho e pela dedicação à 
profissão! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos psicólogos 
do município de Serra Ne-
gra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 599/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS PROFISSIONAIS DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍ-
PIO DE SERRA NEGRA/SP, 
pela passagem do dia do 
Profissional da Área de Edu-
cação Física, comemorado 
no último dia 1º de setem-
bro, parabenizando a todos 
estes abnegados profissio-
nais pelos relevantes traba-
lhos realizados em prol do 
desporto e da população 
serranegrense. Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência a todos os 
Profissionais de Educação 
Física do município de Serra 
Negra/SP. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 600/2017, 
de autoria do vereador Ro-

berto Sebastião de Almeida, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com Todos 
os Oficiais de Justiça, pela 
comemoração de seu dia 
em 05 de setembro. Da deci-
são desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência a to-
dos os Oficiais de Justiça da 
Comarca de Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 601/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com Todos os 
Médicos Veterinários e Mé-
dicas Veterinárias do Muni-
cípio de Serra Negra/SP, pela 
comemoração de seu dia 
em 09 de setembro, parabe-
nizando também pela dedi-
cação à profissão e pelos 
relevantes serviços presta-
dos. Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos Médicos Veteriná-
rios e Médicas Veterinárias 
do Município de Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). RE-
QUERIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 594/2017, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Carlos Rocha Elbel. Requeri-
mento nº 595/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Ignez 
Invernizzi Vicentini. Reque-
rimento nº 596/2017, de au-
toria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Hermí-
nio Lorencini. Os requeri-
mentos de pesar são de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Pre-
sidente, determinando fosse 
oficiado às famílias enluta-
das. Não havendo nenhum 
vereador inscrito como Ora-
dor no Grande Expediente, 

passou-se à ORDEM DO DIA. 
Realizada a chamada nomi-
nal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os 
vereadores Edson B. O. Mar-
quezini, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo L. Marchi Gian-
nini, Paulo Sérgio Osti, Re-
nato Pinto Giachetto, 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Roberto Sebastião de Almei-
da e Wagner da Silva Del 
Buono. Havendo número re-
gimental, passou-se à dis-
cussão e à votação dos pro-
jetos constantes da pauta. I 
- Discussão e votação única 
da Moção de Apelo nº 
05/2017, de autoria dos vere-
adores Wagner da Silva Del 
Buono, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, Leonel Franco 
Atanázio e José Aparecido 
Orlandi, propondo Moção 
de Apelo, na forma dos arti-
gos 138 e seguintes do Regi-
mento Interno da Câmara 
Municipal de Serra Negra, a 
ser respeitosamente enca-
minhada ao Prefeito Munici-
pal de Serra Negra, Dr. Sid-
ney Antonio Ferraresso, 
apelando para que as ambu-
lâncias do município de Ser-
ra Negra, juntamente com 
seus motoristas, permane-
çam e passem a atender a 
todos os chamados na Sede 
do Corpo de Bombeiros de 
Serra Negra, situado na Ave-
nida Juca Preto, número 
855, vez que aquele próprio 
público possui atualmente 
toda a estrutura necessária 
para a realização dos atendi-
mentos dos chamados 
emergenciais, adotando-se 
também os procedimentos 
e parcerias necessárias para 
ser destacado um bombeiro 
para acompanhar e auxiliar 
o motorista da ambulância 
nos atendimentos. Dessa 
forma, contando com a 
compreensão dos demais 
membros desta Casa, pro-
ponho a presente moção de 
apoio e aguardo sua aprova-
ção, com o posterior enca-
minhamento de cópia ao 
Excelentíssimo Senhor Dou-
tor Sidney Antonio Ferrares-
so, Prefeito Municipal de 
Serra Negra. Posta em dis-

cussão e votação, foi apro-
vada por unanimidade (10 
votos). Em seguida, a pre-
sente sessão ordinária foi 
suspensa pelo prazo de 
quinze minutos. Retomados 
os trabalhos, passou-se para 
o item II da pauta da ordem 
do dia. II – Discussão e vota-
ção única do projeto de lei 
nº 43/2017, de autoria dos 
vereadores Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca e Paulo 
Sérgio Osti, que denomina 
Estrada Municipal localizada 
no Bairro das Tabaranas, 
Serra Negra/SP, com o nome 
de “ESTRADA MUNICIPAL 
LUIZ MOREIRA – NHÔ TIÊ”. 
Primeiramente foi proferida 
a leitura dos pareceres ela-
borados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Política 
Urbana, de Meio Ambiente e 
de Cultura, Educação, Es-
porte e Turismo. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(11 votos). III- 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei 
complementar nº 06/2017, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que dispõe so-
bre a criação de cargos no 
quadro de pessoal efetivo 
da Municipalidade e dá ou-
tras providências, criando-
-se 01 (uma) vaga para o 
cargo de auxiliar de arquivo, 
10 (dez) vagas de assistente 
administrativo e de 02 
(duas) vagas de assistente 
jurídico. Projeto de lei com-
plementar incluído na pauta 
da ordem do dia da presente 
sessão ordinária através do 
requerimento nº 602/2017, 
aprovado nesta sessão. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). IV – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
40/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que al-
tera dispositivos das Leis 
Municipais nºs 2612/2001 e 
3788/2014, regularizando os 
cargos em comissão e efeti-
vos do SERPREV – Serviço 
de Previdência Social dos 
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Funcionários Municipais de 
Serra Negra.  Projeto de lei 
incluído na pauta da ordem 
do dia da presente sessão 
ordinária através do requeri-
mento nº 602/2017, aprova-
do nesta sessão. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, 
b) de Finanças e Orçamen-
to. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
maioria de votos (08x01 
com 01 abstenção). Em 
questão de ordem apresen-
tada pelo vereador Wagner 
da Silva Del Buono, foi soli-
citada a votação nominal, 
que ficou assim consignada: 
vereadores que aprovaram 
o projeto de lei nº 40/2017 – 
Edson B. O. Marquezini, 
José Aparecido Orlandi, Le-
onel Franco Atanázio, Paulo 
L. Marchi Giannini, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono. Vereador 
que rejeitou o projeto de lei 
nº 40/2017 – Leandro Gia-
notti Pinheiro. Vereador que 
se absteve em proferir o seu 
voto – Ricardo Favero Fiora-
vanti. Não havendo mais ne-
nhum projeto para ser deli-
berado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da pala-
vra os vereadores Roberto 

Sebastião de Almeida, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Leonel Franco Atanázio e 
Edson B. O. Marquezini. Não 
havendo mais nenhum vere-
ador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presença 
de todos e, em conformida-
de com o requerimento nº 
602/2017, aprovado nesta 
sessão ordinária, convocou 
os senhores vereadores para 
a sessão extraordinária que 
será realizada logo após o 
término desta sessão ordi-
nária, declarando-a encerra-
da às 22h00min. Para cons-
tar eu, (a) vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, Secretário 
da Mesa Diretora, mandei la-
vrar esta ata, que conferi e 
achei conforme, ficando fa-
cultada a assinatura por to-
dos os Edis desta Casa, res-
saltando que a íntegra desta 
sessão encontra-se registra-
da em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, possuem 
valor oficial para todos os 
efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.

ATA DA DÉCIMA QUAR-
TA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos vinte e oito dias 
do mês de agosto, do ano 
de dois mil e dezessete, com 
início às 22h01min, a Câma-
ra 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 verea-
dor Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, e secretariando os 
trabalhos o vereador Ricardo 
Favero Fioravanti – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 

14ª Sessão Extraordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson. B. 
O. Marquezini, Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, José 
Aparecido Orlandi, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Pau-
lo Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner da 
Silva Del Buono; com a au-
sência do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Em se 
tratando de sessão extraor-
dinária, passou-se imedia-
tamente à ORDEM DO DIA, 
na qual foram deliberados 

os seguintes projetos: I- 2ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei complementar nº 
06/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro de pesso-
al efetivo da Municipalidade 
e dá outras providências, 
criando-se 01 (uma) vaga 
para o cargo de auxiliar de 
arquivo, 10 (dez) vagas de 
assistente administrativo e 
de 02 (duas) vagas de as-
sistente jurídico. Projeto de 
lei complementar incluído 
na pauta da ordem do dia 
desta sessão extraordinária 
através do requerimento nº 
602/2017, aprovado durante 
a 25ª sessão ordinária desta 
Casa Legislativa, realizada 
na presente data. Em se tra-

tando de segunda discussão 
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 40/2017, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
altera dispositivos das Leis 
Municipais nºs 2612/2001 e 
3788/2014, regularizando os 
cargos em comissão e efe-
tivos do SERPREV – Serviço 
de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais 
de Serra Negra. Projeto de 
lei complementar incluído 
na pauta da ordem do dia 
desta sessão extraordinária 
através do requerimento nº 
602/2017, aprovado durante 
a 25ª sessão ordinária desta 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 

 DE SERRA NEGRA

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente 
e pelo Presidente da Comissão Permanente de Fi-
nanças e Orçamento, faz saber que será realizada 
AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 28 de setembro de 
2017, quinta-feira, às 15:30 horas, no Plenário da 
Câmara Municipal de Serra Negra, instalada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 
e 07, quando será analisado, avaliado e discutido 
o projeto de lei n.º 047/2017, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Plu-
rianual do Município de Serra Negra, para o quadri-
ênio 2018 a 2021 e dá outras providências -  “Plano 
Plurianual do Município de Serra Negra/SP para o 
quadriênio de 2018 a 2021” – “PPA”. 

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de 
Serra Negra/SP

Presidente da Comissão Permanente de Finanças 
e Orçamento
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Casa Legislativa, realizada 
na presente data. Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08x00 com 01 abstenção). 
Para constar, se absteve em 
proferir o seu voto o vere-
ador Ricardo Favero Fiora-
vanti. Não havendo mais 

nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
nenhum vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais e 
nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. 
Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos e convo-
cou os senhores vereadores 
para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no 
dia 04 de setembro de 2017, 

segunda-feira, às 19:30 ho-
ras, declarando encerrada a 
presente sessão extraordiná-
ria às 22h15min. Para constar 
eu, (a) vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Secretário da 
Mesa Diretora, mandei lavrar 
esta ata, que conferi e achei 
conforme, ficando facultada 
a assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão 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-.

EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL
 DE SERRA NEGRA/SP

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP, através de suas Comissões Per-
manentes de Justiça e Redação, de Saúde e Política 
Social e de Política Urbana, de Meio Ambiente e de Cul-
tura, Educação, Esporte e Turismo, faz saber que, em 
conformidade com as disposições contidas nos artigos 
77 a 82, especificamente no artigo 78, incisos V e VI e 
seu § 2º, todos do Regimento Interno da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, serão realizadas 03 (três) AUDIÊN-
CIAS PÚBLICAS nos seguintes dias e horários:

1ª – 12/09/2017, terça-feira, às 16h00min;
2ª – 20/09/2017, quarta-feira, às 15h00min;
3ª – 28/09/2017, quinta-feira, às 16h00min,

no Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, insta-
lada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 
e 07, quando será analisado, avaliado e discutido o pro-
jeto de lei nº 041, de 11 de agosto de 2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que institui as diretrizes da 
Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urba-
na do Município de Serra Negra/SP, bem como seu pla-
no de intervenção e a criação do Conselho Municipal 
da Mobilidade Urbana e Conselho da Acessibilidade 
Urbana e Inclusão Social do Município. 

 Participe, sua presença é muito importante!

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SERRA NEGRA/SP

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO DA 
CMSN/SP

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E POLÍTICA SO-
CIAL DA CMSN/SP

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICA URBANA, DE 
MEIO AMBIENTE E DE CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPOR-
TE E TURISMO DA CMSN/SP

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-

NERAL DE SERRA NEGRA/SP.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇA-
MENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDRO-
MINERAL DE SERRA NEGRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, faz saber que realizará audiência pública no 
dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira, à partir das 
14h30min, na sede do Poder Legislativo, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, 
quando será avaliado o cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, referen-
te ao 2º quadrimestre de 2017.  

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Or-
çamento da Câmara Municipal da Estância Hidromine-
ral de Serra Negra/SP

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL

 DE SERRA NEGRA

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presiden-
te da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, 
faz saber que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 
28 de setembro de 2017, quinta-feira, às 15:00 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal de Serra Negra, instalada 
na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, 
quando será analisado, avaliado e discutido o projeto de 
lei n.º 046/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
que estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Serra Negra para o exercício de 2.018 – “Orçamento Pú-
blico Municipal para 2.018” – “LOA”. 

Serra Negra, 01 de setembro de 2017.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra 
Negra/SP

Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Or-
çamento


