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Prefeitura usa modelo “Consultório de Rua” 
para atender pessoas em situação de rua

Faça a sua doação em 
prol do Hospital de 
Câncer de Barretos

Aconteceu o 3º encontro do projeto 
“Todos por Todos Serra Negra”

Atos de vandalismo 
provocam danos ao 
patrimônio público
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O Prefeito e seu vice re-
ceberam nesta manhã de 25 de 
abril, o fisioterapeuta Eduardo 
Pegorari para as congratula-
ções da Lei de n. 4002 de 18 de 
abril de 2017, denominando o 
Centro de Fisioterapia localiza-
do entre as Ruas Nossa Senhora 

das Brotas e Reinaldo Polidoro, 
Loteamento Alto das Palmeira, 
a chamar-se “ Centro de Fisio-
terapia Gabriel Augusto Alves 
Pegorari”, uma homenagem ao 
seu filho e ao excelente traba-
lho que presta a população Ser-
ranegrense.

Centro de Fisioterapia do Alto das Palmeiras 
passa a se chamar “Centro de Fisioterapia 

Gabriel Augusto Alves Pegorari”

A Prefei-
tura Municipal 
de Serra Negra 
por meio da 
Secretaria de 
Serviços Mu-
nicipais vem 
r e g i s t r a n d o 
ocorrências de 
danos ao patri-
mônio público. 
Os registros são 
relacionados, em sua maio-
ria, em placas de sinaliza-
ções, holofotes, luminárias 
e até mesmo roubo e tam-
bém danificação de bancos 
de Praças públicas. 

As áreas que mais 
registram ocorrências do 
tipo são: as ruas do centro 
da cidade, Rua Cel. Pedro 
Penteado, Praças públicas e 
proximidades.

Para o Prefeito, “o 
vandalismo contra o patri-
mônio público construído 
por meio dos impostos pa-
gos pela sociedade repre-
senta prejuízos para todos. 
Na recuperação dos estra-
gos causados pelos vân-
dalos, a Prefeitura investe 

recursos que poderiam ser 
destinados a obras e proje-
tos prioritários”, disse.

O artigo 163 do Códi-
go Penal diz em seu pará-
grafo único, inciso terceiro, 
que destruir ou inutilizar pa-
trimônio da união, estado, 
município ou de empresa 
concessionária de serviços 
públicos ou sociedade de 
economia mista, pode re-
sultar em pena de detenção 
que varia de seis meses a 
três anos, além de multa. 

A Prefeitura pede que 
a população ajude a fisca-
lizar quaisquer danos ao 
patrimônio público.  As de-
núncias anônimas podem 
ser feitas pelo telefone (19) 
3892-9630.

Atos de vandalismo 
provocam danos ao 
patrimônio público

O Fundo Social de So-
lidariedade lançou a campa-
nha de doação de caixa de 
gelatina em prol do Hospital 
do Câncer de Barretos. Para 
isso, foram criadas várias cai-
xas de arrecadação que estão 
sendo colocadas em lugares 
de grandes movimentos, 

como fármacias, supermer-
cados, lojas, escolas e empre-
sas públicas ou privadas. 

 O estabelecimento 
comercial que tiver interesse 
em aderir a campanha como 
ponto de coleta, deve entrar 
em contato diretamente pelo 
telefone (19) ) 3842-2466.

Faça a sua doação em 
prol do Hospital de 
Câncer de Barretos
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 037/2017. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO 
E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, INCLUINDO TODAS 
AS FASES PREVISTAS, PROVAS PRÁTICAS, AVALIAÇÃO PSICO-
LÓGICA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONFOR-
ME JUSTIFICATIVA E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. DATA: 
12/05/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 038/2017. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PAS-
TILHAS E LONAS DE FREIO PARA OS VEICULOS DA FROTA 
MUNICIPAL. DATA: 16/05/2017 – 14H00M. PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 039/2017. OBJETO: FORNECIMENTO E RECARGA DE 
TONERS E CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MU-
NICIPAIS. DATA: 18/05/2017 – 14H00M. Edital completo deverá 
ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da 
Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Pra-
ça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m 
às 18h00m, devendo o interessado trazer sua mídia específica 
para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@ser-
ranegra.sp.gov.br ou ainda pelo site WWW.serranegra.sp.gov.
br. Informações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 28 de Abril de 
2017. Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 015/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO BANHEIRO E LANCHONE-
TE DO ESTADIO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ARTIGO 43 IN-
CISO VI DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES, 
BEM COMO PARECER JURÍDICO ANEXO AOS AUTOS HOMO-
LOGO A LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE E ADJUDICO O OBJETO 
DA PRESENTE LICITAÇÃO A EMPRESA : SOLLO ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP.  VALOR TOTAL DE R$ 
14.205,04. SERRA NEGRA, 28 DE ABRIL DE 2.017. DR. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
OBJETO – FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.
VALOR: R$ 79.275,00
DATA: 06/04/2017
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 29/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TICIOS EIRELI ME
OBJETO – FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL.
VALOR: R$ 32.585,00
DATA: 06/04/2017

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RE-
CAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM A 

FRIO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL
VALOR: R$ 118.605,30
DATA: 30/03/2017
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 27/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA 
EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM A 
FRIO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL
VALOR: R$ 70.507,68
DATA: 30/03/2017

EXTRATO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MC LOCAÇÕES E VIAGENS EIRELI EPP
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR.
VALOR: R$ 6,56
DATA: 21/03/2017

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 06/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – Y.F.C. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DO 
CONJUNTO AQUATICO “CARLOS D’ANDREA COLCHETTI”
PRAZO: 90 DIAS
DATA: 07/04/2017

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – GILBERTO MARSON AMADEU
OBJETO – LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. JOAO 
GEROSA, N° 1865 – CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR O CEN-
TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS, NESTE MUNICIPIO.
VALOR: R$ 17.724,00
DATA: 27/03/2017

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 62/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2017
RATIFICO o ato da Senhora Secretaria de Governo, que dis-
pensou a licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso X da 
Lei de Licitação n° 8.666/93, a favor da empresa BARROSO 
IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA, para Locação de imó-
vel destinado a instalação da Base da Guarda Civil Municipal 
(GCM). 28 de Abril de 2017. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito 
Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 62/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2017

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – BARROSO IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO S/C 
LTDA
OBJETO Locação de imóvel destinado a instalação da Base da 
Guarda Civil Municipal (GCM).
VIGENCIA: 12 meses
VALOR TOTAL: 30.000,00
BASE LEGAL: artigo 24, Inciso X da Lei de Licitação n° 8.666/93
28 de Abril de 2017. Sidney Antonio Ferraresso. Prefeito Muni-
cipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 79
PROCESSO 046/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 28/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE PNEUS, PARA A FROTA MUNICIPAL
Aos 31 dias do mês de Março de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 28/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 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 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO EPP 
CNPJ nº: 74.434.457/0001-40
Endereço: RUA DO GLICERIO, 717 – LIBERDADE – SÃO PAULO 
– SP – CEP: 01.514-001
Telefone: 11-3271-0663
Representada por: ALBERTO CAIO TAMBORRINO – CPF: 
013.184.268-47

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

24 20 PÇ. 8.25X15 – 12 LONAS – CARRETA Pirelli 1.353,78 27.075,60

TOTAL 27.075,60

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. 28/2017, 
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$ 27.075,60 (Vinte e sete mil setenta e cinco reais e sessenta 
centavos)

7.  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.
8 – 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 Março de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP ALBERTO CAIO TAMBORRINO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 82
PROCESSO 046/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 28/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE PNEUS, PARA A FROTA MUNICIPAL
Aos 31 dias do mês de Março de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 28/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 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: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 
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CNPJ nº: 08.888.040/0009-80
Endereço: ROD. ANTONIO HEIL, 800 – KM 01 SALA 01 – ITAIPA-
VA – ITAJAI  SC – CEP: 88.316-001
Telefone: 11-2060-9130
Representada por: FELIPE DA SILVA LEITE – CPF: 355.624.938-
37

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

21 42 PÇ. 275/80X22,5 – CAMINHÃO DE LIXO LISO DRC 1.078,11 45.280,62

TOTAL 45.280,62

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. 28/2017, 
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$ 45.280,62 (Quarenta e cinco mil duzentos e oitenta reais e 
sessenta e dois centavos)

7.  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.

8 – 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 Março de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS 
LTDA FELIPE DA SILVA LEITE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 81
PROCESSO 046/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 28/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 

TIPOS DE PNEUS, PARA A FROTA MUNICIPAL

Aos 31 dias do mês de Março de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 28/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 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: GL COMERCIAL EIRELI ME 
CNPJ nº: 23.921.664/0001-99
Endereço: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 5025 – SALA 
01 – SÃO CRISTOVAO – CONCORDIA – SP – CEP: 89.711-690
Telefone: 49-3442-6478
Representada por LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO – 
CPF: 083.044.299-50

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

01 136 PÇ. 175/70X13 – GOL, SAVEIRO E UNO Apollo 160,00 21.760,00

02
82
PÇ.

205/70X15 – 8 LONAS – JUMPER
Ovation
379,00

31.078,00

05 32 PÇ. 165/70X13 – UNO Apollo 165,00 5.280,00

06 10 PÇ. 225/65R16 – MASTER RENAULT Ling Long 530,00 5.300,00

07 10 PÇ. 225/75 R16 – SPRINTER Xbri 445,00 4.450,00

10 36 PÇ. 275/80 R22,5 – ÔNIBUS Goodride 1.195,00 43.020,00

11 8 PÇ. 195/55X15 Xbri 247,00 1.976,00

12 10 PÇ. 235/75 R15 – S10 Ling Long 430,00 4.300,00

16 25 PÇ.
1000X20 BORRACHUDO – VW24220 

E F14000 Goodride 990,00 24.750,00

17 75 PÇ. 1000X20 BORRACHUDO – VW24220 
E F14000 Goodride 990,00 74.250,00

18 35 PÇ.
1000X20 LISO – VW 24220 E F144000
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP - LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147/14
Goodride 940,00 32.900,00

20 13 PÇ. 275/80X22,5 – CAMINHÃO DE LIXO LISO Goodride 1.195,00 15.535,00

22 25 PÇ. 900X20 BORRACHUDO – MB1113 E 
CAMINHÃO DE LIXO Goodride 792,00 19.800,00

23 25 PÇ. 900X20 LISO – MB1113 E CAMINHÃO 
DE LIXO Goodride 698,00 17.450,00
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25 15 PÇ. 275/80X22,5 – CAMINHÃO DE LIXO 
BORRACHUDO Triangle 1.425,00 21.375,00

30 5 PÇ. 18.4X34 – TRASEIRO TRATOR AGRICOLA Superguider 2.524,00 12.620,00

TOTAL 335.844,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 28/2017, 
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$ 335.844,00 (Trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e qua-
renta e quatro reais)

7.  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.

8 – 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 Março de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) GL COMERCIAL EIRELI ME LEONAR-
DO VENDRUSCOLO TONIELLO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 80
PROCESSO 046/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 28/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE PNEUS, PARA A FROTA MUNICIPAL
Aos 31 dias do mês de Março de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-

SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 28/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 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: MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP 
CNPJ nº: 26.192.837/0001-73
Endereço: RUA RODOVIA, 153 – 110 – FAZENDA AGUA FEIA – 
JACAREZINHO – PR  CEP: 86.400-000
Telefone: 43-3525-1122
Representada por: RAQUEL DE SOUZA CARDOSO – CPF: 
317.356.928-83

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

03 8 PÇ. 205/70X16 Chengshan – 
CSR71 390,00 3.120,00

04 64 PÇ. 185X14 – KOMBI Goform – 
G325 259,50 16.608,00

08 4 PÇ. 234/75R15 – BLAZER Linglong – 
Crosswind 425,00 1.700,00

09 44 PÇ. 215/75 R17,5 – MICRO Chengshan – 
CST78 594,00 26.136,00

13 2 PÇ. 2.75-18M/C 42P – MOTO DAFRA Rotyre – 
RT002 85,00 170,00

14 2 PÇ. 275/18 TRASEIRO – MOTO Rotyre – 
RT002 85,00 170,00

15 4 PÇ. 90/90 DIANTEIRO – MOTO Rotyre – 
RT001 95,00 380,00

19 35 PÇ. 750X16 – VW7100 Rota21 – 
TR02 430,00 15.050,00

26 15 PÇ. 12X16,5 – 12 LONAS – DIANTEIRO DA 
RETROESCAVADEIRA

Forerunner 
– R4 600,00 9.000,00

28 10 PÇ. 17,5X25 – 16 LONAS – PÁ 
CARREGADEIRA Taihao – L2 2.260,00 22.600,00

31 5 PÇ. 14.9/13X24 – DIANTEIRO TRATOR 
AGRICOLA

Forerunner 
– R1 1.330,00 6.650,00

32 5 PÇ. 12,5/80X18 – 12 LONAS – DIANTEIRO 
RETROESCAVADEIRA

Forerunner 
– R4 999,00 4.995,00

34 5 PÇ. 20X10.00-8 – TRASEIRO Rota21 – 
PT38 1.030,00 5.150,00

TOTAL 111.729,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
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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. 28/2017, 
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$ 111.729,00 (Cento e onze mil setecentos e vinte e nove 
reais)
7.  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.
8 – 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 Março de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP 
RAQUEL DE SOUZA CARDOSO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 78
PROCESSO 046/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 28/2017 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS 
TIPOS DE PNEUS, PARA A FROTA MUNICIPAL
Aos 31 dias do mês de Março de 2017, de um lado a PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, com 
sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, inscrita 
no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA res-
ponsável pelo Pregão Presencial nº 28/2017, e de outro lado, a 
empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante deno-
minada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 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: PNEU BOM LTDA EPP 
CNPJ nº: 21.609.270/0001-74
Endereço: RUA LUIZ COSTA, 400 – SALA 01 – SÃO CRISTOVAO 
– TAPEJARA – RS – CEP: 99.950-000
Telefone: 54-3344-1193
Representada por STHEFANO PANIZZON – CPF: 004.811.410-30

Item Quant. 
Estimada Unidade Descrição Marca Preço Unit 

(R$)
Preço Total 

(R$)

27 15 PÇ. 1400X24 – 12 LONAS – 
MOTONIVELADORA

Brasplus/
G2L2 1.750,00 26.250,00

29 7 PÇ. 19,5X24 – 12 LONAS – TRASEIRO 
RETROESCAVADEIRA Malhotra/R4 1.970,00 13.790,00

TOTAL 40.040,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a 
partir da data de sua publicação.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 28/2017, 
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$ 40.040,00 (Quarenta mil e quarenta reais)
7.  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.
8 – 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 Março de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NE-
GRA P/ DETENTORA(S) PNEU BOM LTDA EPP STHEFANO PA-
NIZZON 
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Aos dez dias do mês de 
abril do ano de dois mil e de-
zessete (10/04/2017), às vin-
te horas (20h00), no Palácio 
Primavera Deputado Ricardo 
Nagib Izar, Praça Sesquicente-
nário, Centro, Serra Negra, SP, 
teve início a reunião de posse 
dos membros do Conselho 
Municipal de Turismo de Ser-
ra Negra – SP - COMTUR. 

A lista de presentes 
seque logo depois deste do-
cumento e é parte integrante 
desta ATA. 

Os trabalhos forma 
abertos pela senhora Maria 
Cecília Camano Murr que fez 
referência às leis municipais 
2.928/2005 e 3.606/2016 que 
fazem referência à criação 
do COMTUR de Serra Negra – 
SP e do decreto municipal nº 
4.616 de 28 de março de 2017 
que nomeia os membros do 
COMTUR de Serra Negra. 
Também lembrou os conse-
lheiros que se trata de função 
não remunerada. 

A seguir o senhor pre-

feito municipal de Serra Ne-
gra Sidney Antônio Ferrares-
so declarou empossados os 
membros do COMTUR de 
Serra Negra, quais sejam: 
Representantes da Prefeitura 
Municipal: Titular: Maria Ce-
cília Camano Murr; Suplente: 
Daniel Santos Mendes; Re-
presentantes da Câmara Mu-
nicipal: Titular: Luiz Gustavo 
Tomaleri Corsetti; Suplente: 
Benedito Tonholi Neto; Repre-
sentantes da Associação Co-
mercial, Industrial e Agrícola 
de Serra Negra – ACIA: Titular: 
José Luiz Gomes Machado; 
Suplente: Rogério Lemos da 
Silva; Representantes do Con-
sórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento do Polo Tu-
rístico do Circuito das Águas 
Paulista: Titular: Juliano Beli-
ni; Suplente: Eduardo da Silva 
Oliveira Júnior; Representan-
tes da Associação de Hotéis 
de Serra Negra – ASHORES: 
Titular: Perseu Beraldi Testa; 
Suplente: José Nicodemos 
Ambrósio do Nascimento; 

Representantes do Sindicato 
Rural: Titular: José Eduardo 
Guideti Malagodi; Suplente: 
Fátima Aparecida Marchi Gal-
vani Guidetti; Representantes 
da Sociedade Civil: Titular: 
Ronaldo Joffe; Suplente: Ro-
gério de Matos; Titular: Luiz 
Guilherme Dinani; Suplente: 
Francisco de Assis Bertan Jú-
nior; Titular: Maria Regina 
Oliveira Marchi; Suplente: 
Nelson Bruni; Titular: Carlos 
Alberto Valentino; Suplente: 
Gerson Pinton Cordeiro; Ti-
tular: José Milton Dallari 
Soares; Suplente: Reinaldo 
Antônio Tomaleri; Titular: 
José Antônio Campos Dini; 
Suplente: Rodrigo Brunhara; 
Titular: Paulo Francisco C. 
Ferraresso; Suplente: Djone 
Ramalho Carinta; Titular: José 
Vicente Rodrigues; Suplente: 
Marcus Vinicius de Castro 
Pandolfi. 

Em seguida o prefeito 
Sideney Antônio Ferraresso 
e o vice-prefeito Rodrigo Pe-
legrini Magaldi explanaram 

aos presentes sobre a impor-
tância atual do COMTUR para 
obtenção de recursos estadu-
ais e federais. Também apre-
sentaram um balanço dos 
cem primeiros dias do gover-
no municipal e algumas pro-
jeções da administração para 
os próximos meses. 

Os conselheiros foram 
convocados para a reunião 
de escolha da mesa diretora 
do COMTUR no dia dezessete 
de abril de 2017 (17/04/2017). 

Nada mais havendo a 
tratar a reunião foi dada por 
encerrada. Eu Maria Cecília 
Camano Murr, que secretariei 
a reunião, lavrei a presente 
ata que vai assinada por mim 
e pelo senhor prefeito muni-
cipal Sidney Antônio Ferrares-
so.

Maria Cecília Camano Murr
Secretária designada da reu-
nião
 
Sidney Antônio Ferraresso
Prefeito municipal

ATA da reunião de posse dos membros do Conselho 
Municipal de Turismo de Serra Negra – SP.

Reunião Ordinária rea-
lizada em 17 de abril de 2017

Em 17 de abril de 2017, 
às 18h26min, no Palácio Pri-
mavera Deputado Ricardo 
Nagib Izar, localizado na Pra-
ça Sesquicentenário, Centro, 
Serra Negra, Estado de São 
Paulo, teve inicio a Reunião 
Ordinária do Conselho Muni-
cipal de Tursimo – COMTUR 
de Serra Negra. 

A lista de presença 
vai anexa a este documen-
to, sendo parte integrante da 
ATA DE REUNIÃO.

A sessão foi presidida 
pela Secretária Municipal de 
Turismo de Serra Negra, se-
nhora Maria Cecília Camano 
Murr, sendo secretariada pelo 
senhor Carlos Alberto Valenti-
no.

A Ordem do Dia cons-
tava exclusivamente da elei-
ção da Mesa Diretora do 

COMTUR. A presidente infor-
mou que apenas uma chapa 
foi apresentada dentro do 
prazo estipulado, tendo a se-
guinte formação: 

Presidente: Juliano Be-
lini; 

Vice-presidente: Paulo 
Francisco C. Ferraresso; 

Secretário: Carlos Al-
berto Valentino;  

Secretár io-adjunto: 
José Vicente Rodrigues; 

Tesoureiro: José Eduar-
do Guidetti Malagodi; 

Tesoureiro-adjunto: 
José Antônio Campos Dini.

O senhor José Nicode-
mos Ambrósio do Nascimen-
to solicitou à presidente que 
cada membro da chapa se 
apresentasse, falando sobre 
suas atividades laborais, o 
que foi acatado e feito.

Pediu a palavra o se-
nhor José Luiz Gomes Macha-

do, questionando a presiden-
te sobre a possibilidade ou 
não de um membro indicado 
pelo Consórcio Intermunici-
pal para o Desenvolvimento 
do Polo Turístico do Circuito 
das Águas Paulista ter repre-
sentante no COMTUR e poder 
concorrer a cargo na mesa 
diretora. Fazendo referência 
às leis municipais 2.928 de 
28 de dezembro de 2005 e 
3.606 de 12 de março de 2013 
que tratam da formação do 
COMTUR. No entendimento 
do senhor José Luiz Gomes 
Machado, o Consórcio não 
está no rol de entidades pos-
síveis de ter conselheiros na 
entidade. A esse questiona-
mento seguiu-se um debate 
em que vários dos presentes 
usaram a palavra.

Por fim, decidiu-se pela 
finalização da reunião sem a 
eleição da mesa diretora. A 

presidente comprometeu-se 
a consultar a Procuradoria Ju-
rídica da Prefeitura de Serra 
Negra sobre o assunto. Assim 
que estivesse de posse do pa-
recer/manifestação da referi-
da Procuradoria, convocaria 
uma reunião extraordinária 
para apresentar o resultado e 
dar continuidade ao processo 
de eleição da mesa diretora.

Nada mais havendo a 
tratar, a senhora presidente 
deu por encerrados os tra-
balhos às 19h11min. Lavrou-
-se esta ATA a que se refere 
a Reunião do Conselho Mu-
nicipal de Turismo de Serra 
Negra, que vai assinada pelos 
conselheiros abaixo listados.

Conselheiros

Maria Cecilia Camano Murr
 Secretaria de Turismo Serra 
Negra

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE SERRA NEGRA
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Reunião Extraordinária 
realizada em 24 de abril de 
2011

No dia 24 de abril, às 
18h10min, no Palácio Prima-
vera Deputado Ricardo Nagib 
Izar, localizado na Praça Ses-
quicentenário, centro, Serra 
Negra, Estado de São Paulo 
teve início a reunião extra-
ordinária do Conselho Mu-
nicipal de Turismo de Serra 
Negra – COMTUR. A lista de 
presentes segue logo após 
este documento e é parte in-
tegrante desta ATA.

A reunião foi presidida 
pelo senhor Juliano Belini e 
secretariada pelo senhor Car-
los Alberto Valenitno.

Da Ordem do dia cons-
tava a análise de projetos 
da Prefeitura Municipal de 
Serra Negra que necessitam 
de aprovação do COMTUR 
para celebração de convê-
nios com o Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos – 
DADETUR. O assessor da Se-
cretaria de Obras da Prefeitu-
ra, senhor Jorge César Ioriatti 
esteve presente e fez uma 
explanação sobre os projetos 
em pauta.

Votações
O projeto que trata de 

investimento de R$645.262,39 
para instalação de 306 lâm-
padas de Led em 40 vias do 
centro da cidade foi aprovado 
pela unanimidade dos pre-
sentes.

O projeto que trata de 
investimento de R$256.776,17 
para revitalização do Parque 
das Fontes Santo Agostinho 
e da reforma da área de sani-
tários daquele fontanário foi 
aprovado pela unanimidade 
dos presentes.

O projeto que tra-
ta de investimento de 
R$1.150.052,81 para infraes-

trutura, recapeamento e/ou 
pavimentação asfáltica nas 
vias: Rua Marisa Marchi S. 
Ioriatti – Nova Serra Negra; 
Rua Professor José Lafran-
chi – Nova Serra Negra; Rua 
Osvaldo Tomazi – Nova Serra 
Negra; Rua Leonel Antunes – 
Centro; Rua Eliseu Franco de 
Godoy/Paul Harris – Centro; 
Rua José Sidney Giraldo – Por-
tal da Serra; e Rua José Pupo 
Nogueira – Portal da Serra foi 
aprovado pela unanimidade 
dos presentes.

Aproveitando a pre-
sença do representante da 
Secretaria de Obras, os con-
selheiros fizeram vários ques-
tionamentos a respeitos da 
pretensões futuras da admi-
nistração municipal.

Ficou acertado que o 
COMTUR convidaria o senhor 
prefeito Sidneuy Antônio 
Ferraresso para a próxima 
reunião para que pormenori-

zasse suas intenções futuras 
para o turismo e os conse-
lheiros pudessem elaborar 
propostas a respeito.

O senhor presidente 
convocou os conselheiros 
para a próxima reunião a ser 
realizada no dia 24 de maio 
de 2017, às 18h30, no Palácio 
Primavera Deputado Ricardo 
Nagib Izar.

Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente 
deu por encerrada a reunião. 
Lavrou-se a presente ATA que 
se refere à Reunião extraordi-
nária do Conselho Municipal 
de Turismo de Serra Negra 
que, após lida e aprovada, vai 
assinada por todos os conse-
lheiros presentes.

Juliano Belini
Presidente

Carlos Alberto Valentino
 Secretário-executivo

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE SERRA NEGRA - COMTUR

Reunião Ordinária reali-
zada em 24 de abril de 2011

No dia 24 de abril, às 
18h10min, no Palácio Primave-
ra Deputado Ricardo Nagib Izar, 
localizado na Praça Sesquicen-
tenário, centro, Serra Negra, 
Estado de São Paulo teve início 
a reunião ordinária do Conse-
lho Municipal de Turismo de 
Serra Negra – COMTUR. 

A lista de presentes se-
gue logo após este documento 
e é parte integrante desta ATA. 

A reunião foi presidi-
da pela senhora Maria Cecília 
Camano Murr, que abriu os 
trabalhos e designou o senhor 
Carlos Alberto Valentino para 
secretaria-la.

Da Ordem do Dia cons-
tava a continuidade do proces-
so de eleição da mesa diretora 
do COMTUR. Todos os presen-
tes foram informados por ofí-
cio à respeito da solução dada 
para o questionamento feito na 
reunião anterior sobre a possi-
bilidade de Consórcio Intermu-
nicipal para o Desenvolvimen-

to do Polo Turístico do Circuito 
das Águas ter direito a repre-
sentação no COMTUR de Serra 
Negra. A Prefeitura de Serra Ne-
gra expediu o decreto munici-
pal 4.616 de 18 de abril de 2017, 
retificando as nomeações dos 
membros do COMTUR, ficando 
assim estabelecido: Represen-
tantes da Prefeitura Municipal: 
Titular: Maria Cecília Camano 
Murr; Suplente: Daniel San-
tos Mendes; Representantes 
da Câmara Municipal: Titular: 
Luiz Gustavo Tomaleri Corset-
ti; Suplente:Benedito Tonholi 
Neto; Representantes da As-
sociação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Serra Negra – 
ACIA: Titular: José Luiz Gomes 
Machado; Suplente:Rogério 
Lemos da Silva; Representan-
tes da Associação de Hotéis 
de Serra Negra – ASHORES: 
Titular: Perseu Beraldi Testa; 
Suplente: José Nicodemos Am-
brósio do Nascimento; Repre-
sentantes do Sindicato Rural; 
Titular: José Eduardo Guideti 
Malagodi; Suplente: Fátima 

Aparecida Marchi Galvani Gui-
detti; Representantes da So-
ciedade Civil: Titular: Ronaldo 
Joffe; Suplente: Rogério de 
Matos; Titular: Luis Guilherme 
Dinanni; Suplente: Francisco 
de Assis Bertan Júnior; Titular: 
Maria Regina Oliveira Marchi; 
Suplente: Nelson Bruni; Titular: 
Carlos Alberto Valentino; Su-
plente: Gerson Pinton Cordei-
ro; Titular: José Milton Dallari 
Soares; Suplente: Reinaldo 
Antônio Tomaleri; Titular: José 
Antônio Campos Dini

Suplente: Rodrigo Bru-
nhara; Titular: Paulo Francisco 
C. Ferraresso; Suplente: Djone 
Ramalho Carinta; Titular: Julia-
no Belini; Suplente: Marcus Vi-
nicius de Castro Pandolfi.

Com a situação resolvi-
da, a presidente informou que, 
apenas uma chapa havia sido 
registrada dentro do novo pra-
zo estabelecido: 12h00 do dia 
24 de abril. A composição foi 
a seguinte: presidente: Juliano 
Belini; secretário: Carlos Alber-
to Valentino; Tesoureiro: José 

Eduardo Guideti Malagodi.
Colocada sob aprecia-

ção, a chapa foi eleita por acla-
mação pela unanimidade dos 
conselheiros presentes.

Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente elei-
to convocou uma reunião ex-
traordinária a realizar-se ime-
diatamente após esta e deus 
por encerrada a reunião com o 
objetivo de Analisar projetos da 
Prefeitura de Serra Negra que 
demandam autorização do 
COMTUR para formalização de 
convênio com o Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias. 

Lavrou-se esta ATA que 
se refere à Reunião do Conse-
lho Municipal de Turismo de 
Serra Negra que após lida e 
aprovada vai assinada por to-
dos os conselheiros presentes.

Juliano Belini
Presidente

Carlos Alberto Valentino
 Secretário-executivo

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE SERRA NEGRA - COMTUR
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A Secretaria Municipal da Fazenda solicita aos contribuintes 
abaixo relacionados (Autônomos, Indústrias, Prestadores de Serviço 
e Comércio em Geral) a providenciarem a retirada dos carnês devol-
vidos pelos CORREIOS, que por estarem com endereços de entrega 
desatualizados encontram-se a disposição junto ao Setor de Tributa-
ção.

VENCIMENTO Parcela ÚNICA E 1ª Parcela 28/04/2017

523943 FLAVIO LEOPOLDO SERRÃO

343880 MACAQUINHOS RESTAURANTE LTDA ME

549927 POUSADA VILA TRES LTDA ME

322794 BENEDITO FARIA DE LIMA

545743 CENTRO DE DIGIT. E PROC. DE DADOS PJS LTDA ME

342052 D`CARLO BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME

144240 ECOMAX- COM ARTEF SOLO - CIMENTO LTDA ME

343621 ESPAÇO INTEGRADO DE SAUDE LTDA

522175 JOSÉ ARI DO AMARAL

546044 JOSÉ CARLOS ALMEIDA BORSON

340028 JOSÉ DOMINGES GASPARDI

525656 JOSÉ RONISERE SANTOS

343292 LANCHONETE E SORVET SERRANA LTDA ME

325975 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

340381 M. R. COLATTO COUROS LTDA EPP

343741 MARIA AP BARROS JAQUETA ARTIGOS DE VIAGEM

341988 MARIA JUDITE MEDEIROS DE SOUZA

548411 OSVALDO KLEIN MARAUCCI NETO

320821 PAULO DE LIMA OLIVEIRA

548111 RODRIGO VICENZUTO SILOTTO E CIA LTDA ME

524714 ROMEU COLETTI GODOY

548623 ROSANGELA APARECIDA VAZ PEREZ ME

343530 S. M. COLLATO ME

344353 STARMED COM ATAC E VAREJISTA DE UNIFORMES 
LTDA

323229 TEREZINHA APARECIDA PINTO DE SOUZA

ISS & TAXAS 2017

A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que 
os “CORREIOS” já entregaram os carnês de ISS & TAXAS 
2017.

Autônomos, Indústrias, Prestadores de Serviço e 
Comércio em Geral que não receberam o seu carnê pe-
dimos a gentileza de retirá-lo no Setor de Tributação de 
2ª a 6ª feira, das 13h às 18h. Ou se preferir utilize o site da 
Prefeitura Municipal (www.serranegra.sp.gov.br) em “Se-
cretaria Municipal da Fazenda” no ícone “CIDADÃO ON-
-LINE” e imprima seu carnê gratuitamente. 

A Parcela ÚNICA ou a 1ª Parcela tem o seu venci-
mento em 28 de abril de 2017.

Impostos em dia. Bom para Você, Bom 
para a Cidade!!!

ISS & TAXAS 2017

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
SERRA NEGRA/SP.

Processo nº 007/2017. HOMOLOGAÇÃO do Pregão 
Presencial nº 01/2017 – Ata de Registro de Preços de Mate-
riais de Consumo Diversos. 

Considerando o que dos autos constam, bem como 
o parecer do Diretor Jurídico, nos termos do art. 43, inciso 
VI, da Lei Federal nº 8666/93, combinado com o art. 7º, 
inciso V, da Lei Municipal nº 3612/2013, RATIFICO todos 
os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela da seguinte forma e ao(s) 
licitante(s): Lote 01: deserto. Lote 02: itens 01 ao 50 - ven-
cedor: Irineu Valentim Tonelotto – ME, no valor total esti-
mado de R$ 4.547,84. Lote 03: Itens 01 ao 10, 13 ao 16, 19, 
22 ao 32, 34 ao 52, 54, 55, 57 ao 63, 65 ao 68, 70 ao 74, 76 
ao 80, 82 ao 87, 89, 90, 92 ao 100, 102, 106, 107, 110 ao 116 
- vencedor: Irineu Valentim Tonelotto – ME, no valor total 
estimado em R$ 18.181,27. Itens 11,12,17, 20, 21, 33, 53, 
56, 64, 69, 75, 81, 101, 103 ao 105, 108, 109, 117 - vencedor: 
Ricardo Gonçalves Itapira – ME, no valor total estimado 
em R$ 21.375,90. Itens: 18 – fracassado e 88 e 91 - anula-
dos. Lote 04: itens 01 ao 04, 06, 08 ao 10 - vencedor: Irineu 
Valentim Tonelotto – ME, no valor total estimado em R$ 
2.961,60. Itens 05 e 07 - vencedor: Ricardo Gonçalves Ita-
pira – ME, no valor total estimado em R$ 1.798,00. LOTE 
05: Itens 01 ao 04 - vencedor: João Francisco Prando – ME, 
no valor total estimado em R$ 4.820,00. Serra Negra, 27 de 
abril de 2017. Vereador FELIPE AMADEU PINTO DA FON-
SECA - Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da Secretaria de 
Saúde promoveu nesta 
quinta-feira, 27 de abril, 
às 9h, no Palácio Prima-
vera, localizado na Praça 
Sesquicentenário, s/n, 
Centro, o terceiro en-
contro do projeto social 
“Transformando Desafio 
em ação- Produzindo 
Mudanças! Da socieda-
de que temos à socieda-
de que queremos”  #todosporto-
dosserranegra. 

O encontro é continuação 
da palestra proferida pelo Prof. 
Ricardo Galhardo Blanco, sobre 
Dependência Química- Mitos, 
Verdades e Desafios. “A droga 
da dependência”. Neste terceiro 
encontro o tema drogas foi traba-
lhado com o objetivo de elaborar 
estratégicas de ações na comu-
nidade. 

O palestrante Mauro Do-
nizete de Santana contou a sua 
experiência com o mundo das 
drogas e a prostituição e o pales-

trante Fabio Magalhães da Silva, 
coordenador do projeto Amor 
Exigente, do Fundo Social de 
Solidariedade, contou um pou-
co da sua história também na 
vivência das drogas e salientou a 
importância deste projeto como 
um alerta e conscientização da 
sociedade.  Cerca de 50 pessoas 
compareceram para as ativida-
des do dia.

A Secretaria de Saúde 
promoverá o quarto encontro do 
projeto social “Todos por todos 
Serra Negra” no dia 25 de maio 
de 2017, no Palácio Primavera, às 
9h. Entrada Franca

Aconteceu o 3º encontro 
do projeto Todos por 

Todos Serra Negra
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA PRI-

MEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LE-
GISLATIVA, DA DÉCIMA SÉ-
TIMA LEGISLATURA.

Aos dezessete dias do 
mês de abril, do ano de dois 
mil e dezessete, às 
19h39min, a Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra/SP, re-
alizou 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 Ricar-
do Favero Fioravanti – 1º Se-
cretário da Mesa Diretora, 
sua 11ª Sessão Ordinária, 
da 01ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente ses-
são. Em seguida convidou a 
todos, para juntos, rezarem 
o Pai-Nosso. Após, passou-
-se ao EXPEDIENTE: onde 
foi lida, discutida, votada e 
aprovada, por unanimidade 
(10 votos), a ata da 10ª ses-
são ordinária, da 01ª sessão 
legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, realizada em 10 de abril 
de 2017. EXPEDIENTE DO 
PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL: - Ofício nº 238/2017, 
em resposta ao requeri-
mento nº 235/2017, de auto-
ria dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Roberto 
Sebastião de Almeida, Pau-
lo Sérgio Osti. - Ofício nº 

232/2017, em resposta ao 
requerimento nº 225/2017, 
de autoria dos vereadores 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Roberto Sebastião de Al-
meida, Paulo Sérgio Osti. - 
Ofício nº 222/2017, em res-
posta ao requerimento nº 
212/2017, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Roberto Sebastião 
de Almeida, Paulo Sérgio 
Osti. - Ofícios nºs 236 e 
239/2017, em resposta aos 
requerimentos nºs 217 e 
216/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono. - Ofício nº 241/2017, 
em resposta ao requeri-
mento nº 227/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pin-
to Giachetto. - Ofício nº 
249/2017, em resposta ao 
requerimento nº 236/2017, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto. - Ofí-
cio nº 248/2017, em respos-
ta ao requerimento nº 
233/2017, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa. EXPEDIENTE DE 
DIVERSOS: - Ofício nº 
038/2017 do SERPREV – Ser-
viço de Previdência Social 
dos Funcionários Munici-
pais de Serra Negra, enca-
minhando para apreciação, 
nos termos do inciso X, do 
artigo 33, da Lei Municipal 
nº 2612/2001, os Balancetes 
de Despesa e Receita, junta-
mente com os boletins de 
Caixa do FRAP (Fundo de 
Reservas de Aposentado-
rias e Pensões) e FAS (Fun-
do de Assistência à Saúde), 
referente ao mês de março 
de 2017. - Da Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, enca-
minhando Relatório nº 
004/17, de conclusão de 
mandato da atual Diretoria, 
apresentando balanço da 
atual gestão e dados finan-
ceiros. - Ofício nº 477/2017 
da Delegacia de Polícia do 
Município de Serra Negra, 
agradecendo pelo requeri-
mento de congratulações e 

aplausos de nº 154/2017, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono. Atencio-
samente, Dr. Rodrigo Canta-
dori - Delegado de Polícia 
Titular. - Convite do Deputa-
do Estadual Davi Zaia, para 
a Frente Parlamentar “Fran-
co Montoro” em apoio ao 
Parlamentarismo e para a 
abertura da Exposição Fran-
co Montoro, no andar Mo-
numental da Assembleia 
Legislativa, às 16h00min do 
dia 27 de abril de 2017. - 
Correspondências recebi-
das no período de 11 a 17 
de abril de 2017. MENSA-
GENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICI-
PAL: - Mensagem nº 
014/2017, encaminhando o 
projeto de lei nº 23/2017, 
que altera referência sala-
rial do cargo de secretária, 
regido pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos de 
Serra Negra. PROJETOS DE 
LEIS DE AUTORIA DOS VE-
READORES: - Projeto de Lei 
nº 21/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que torna obrigató-
ria, no Município de Serra 
Negra, a realização dos exa-
mes de aferição da pressão 
arterial e de temperatura 
corporal, durante todos os 
atendimentos e consultas 
médicas realizadas na Rede 
Municipal da Saúde. - Proje-
to de Lei nº 22/2017, de au-
toria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
dispõe sobre a proibição de 
ações, atos, atitudes e pos-
turas que possam caracteri-
zar Assédio Moral, no âmbi-
to da Administração Pública 
do Município de Serra Ne-
gra/SP e dá outras providên-
cias. Todos os documentos 
ficaram à disposição dos 
vereadores junto à Mesa Di-
retora. Em seguida, foi pro-
ferida à leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 
411/2017, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-

nhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de colocar uma 
lombada na Rua Erina Rosá-
lia Mathedi Santos, altura do 
número 121, Loteamento 
Los Pinos. Indicação nº 
412/2017, de autoria do ve-
reador Paulo Sérgio Osti, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de informatiza o Ce-
mitério Jardim da Saudade. 
Indicação nº 413/2017, 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, 
com a maior urgência pos-
sível, no sentido de ser reali-
zada limpeza geral e com-
pleta (com corte do mato, 
poda de árvores, corte do 
bambueiro, retirada de ga-
lhos e árvores, corte da gra-
ma, retirada de dejetos, lim-
peza geral do ribeirão, etc.), 
no espaço público perten-
cente à municipalidade, 
que tem seu início na Tra-
vessa Izaltino Antonio Pulli-
ni (final da Rua Juca Cintra), 
Centro, Serra Negra/SP, vez 
que o local está todo aban-
donado sujo e com mato 
extremamente alto, sendo 
aquele local atualmente uti-
lizado para o consumo de 
drogas e a prática de atos 
ilícitos, bem como vêm sur-
gindo animais e insetos pe-
çonhentos, gerando muitos 
transtornos e contratempos 
aos moradores próximos 
àquele local. Indicação nº 
414/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de colocar pelo menos 02 
(duas) lombadas na Rua 
Nossa Senhora das Brotas, 
pois os motoristas estão tra-
fegando com seus veículos 
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em altíssima velocidade. In-
dicação nº 415/2017, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica, 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de, com urgên-
cia, melhorar a sinalização 
na Rua José Bonifácio, prin-
cipalmente no acesso para 
o Mercado Cultural pois es-
tão ocorrendo vários aci-
dentes naquela área. Indi-
cação nº 416/2017, 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, com 
urgência, os reparos neces-
sários na cobertura do abri-
go do ponto de ônibus loca-
lizado na entrada do Parque 
Turístico. Indicação nº 
417/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser totalmente reforma-
do, além de ser realizada 
toda a manutenção neces-
sária, no Campo de Futebol 
Antonio Carlos Spinhardi, 
Bairro das Três Barras, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
418/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de ser criada uma 
“Academia de Ginástica ao 
Ar Livre” no Bairro das Três 
Barras. Indicação nº 
419/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de ser criada uma 
“Academia de Ginástica ao 
Ar Livre” no Parque Represa 
Santa Lídia. Indicação nº 
420/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-

chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser lavada a cobertura 
azul da Feira de Artesanato 
“Therezinha de Jesus Mielli 
Fioravanti”, situada na Pra-
ça Sesquicentenário, ao 
lado da Rodoviária. Indica-
ção nº 421/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em todas as ruas e vias pú-
blicas que não possuem pa-
vimentação asfáltica no 
município de Serra Negra/
SP, vez que com as últimas 
chuvas várias ruas e vias pú-
blicas estão cheias de bura-
cos e desníveis, em alguns 
trechos intransitáveis. Indi-
cação nº 422/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora 
em todas as estradas muni-
cipais que não possuem pa-
vimentação asfáltica no 
município de Serra Negra/
SP, vez que com as últimas 
chuvas as estradas munici-
pais estão cheias de bura-
cos e desníveis, algumas in-
transitáveis. Indicação nº 
423/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser cortado o mato que 
está tomando conta do 
Campo de Futebol Firmino 
Fazolim, Recanto Querên-
cia, Serra Negra/SP, vez que 
o local está totalmente 
abandonado e sem qual-
quer infraestrutura. Indica-
ção nº 424/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 

Fioravanti, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser cortado o 
mato em toda a extensão 
da Rua Coronel Pedro Pen-
teado e demais ruas cen-
trais do nosso município, 
vez que a situação está ver-
gonhosa para uma cidade 
turística como Serra Negra. 
Indicação nº 425/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que indi-
ca, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reti-
rado o mato e os galhos de 
árvores que encontram-se  
despejados na Rua Angelo 
Fávero, Loteamento Jardim 
Primavera, Serra Negra/SP, 
vez que foram cortados pela 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra, CPFL e pela Em-
presa Renascer RCE e joga-
dos há tempos no local, de 
modo que o mato e galhos 
já estão secos e até o mo-
mento não foram retirados. 
Indicação nº 426/2017, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que indi-
ca, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser rea-
lizado o corte do mato e 
limpeza geral em toda a ex-
tensão da Rua Angelo Fáve-
ro, Loteamento Jardim Pri-
mavera, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 427/2017, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser rea-
lizada a manutenção nos 
brinquedos da Terra da Ma-
gia, situada na Praça Ses-
quicentenário, Serra Negra/
SP. Indicação nº 428/2017, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-

nhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de disponibilizar pa-
vimentação asfáltica em 
toda a extensão da Estrada 
Municipal Carlos Cagnassi, 
até o Bairro dos Leais, Serra 
Negra/SP, vez que se encon-
tra em precário estado de 
conservação. Indicação nº 
429/2017, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficia-
do a Empresa Renascer, 
para que realize a manuten-
ção necessária em todas as 
lâmpadas das ruas localiza-
das no Loteamento Jardim 
do Salto, visto que muitas 
delas estão acendendo e 
apagando à noite. Indica-
ção nº 430/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica, na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que estude as 
possibilidades de ser forma-
da uma academia ou par-
que infantil na área de lazer 
que atualmente está sem 
qualquer destinação útil no 
Loteamento Suiza Park, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
431/2017, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de ser construído 
um campinho na área de 
lazer que atualmente está 
sem qualquer destinação 
útil no Loteamento Suiza 
Park, Serra Negra/SP. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presiden-
te determinou o encami-
nhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas 
cabíveis. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, pas-
sou-se ao GRANDE EXPE-
DIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: Reque-
rimento nº 279/2017, de au-
toria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o douto e 
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soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se a rua que passa 
atrás da Igreja de São João 
Batista, Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial 
e quais os melhoramentos 
nela existentes. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 280/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, 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 dos setores 
competentes, informe a 
esta Casa de Leis se a Praça 
situada no Alto da Serra, 
Serra Negra/SP, possui de-
nominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 281/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, 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 dos setores 
competentes, informe a 
esta Casa de Leis se há pos-
sibilidade legal, bem como 
a intenção por parte da atu-
al administração municipal, 
de realizar a notificação dos 
proprietários de todos os 
imóveis do nosso município 
que estiverem com suas 
calçadas intransitáveis para 
passagem dos pedestres. 
No caso de serem realiza-
das estas notificações, in-
formar em que data come-
çarão a ser procedidas pela 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
282/2017, de autoria do ve-
reador Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita, na 
forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano 

Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta 
Casa de Leis, se estão inclu-
ídas na relação dos serviços 
públicos a serem executa-
dos, o recapeamento asfál-
tico de toda a extensão da 
Estrada Municipal Carlos 
Cagnassi, Serra Negra/SP, 
que se encontra em precá-
rio estado de conservação. 
Em caso positivo, em que 
data será realizada esta im-
portante obra. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). REQUERIMENTOS 
DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento 
nº 276/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o senhor GILBERTO 
TAMELINI, gerente da Sa-
besp de Serra Negra/SP, pe-
las excelentes ações, traba-
lhos e serviços realizados 
em prol do nosso município 
e de toda a população, sen-
do um exemplo de determi-
nação, demonstrando mui-
ta eficiência e conhecimento 
na realização do seu traba-
lho, que possui relevante 
interesse público, por tratar-
-se de serviço essencial 
prestado em favor de toda a 
comunidade. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais 
seja dada ciência ao home-
nageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
277/2017, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos, 
apresentando homenagem 
póstuma ao saudoso LUIZ 
RIELLI, pelos relevantes 
serviços prestados em prol 
do desenvolvimento de Ser-
ra Negra, deixando registra-
do que este vereador está 
sempre à disposição da Fa-
mília Rielli, inclusive para 
colaborar na campanha 
para confecção de um bus-
to do senhor Luiz Rielli, para 

ser instalado em um local 
público de destaque, bem 
como para as homenagens 
a este que foi uma das pes-
soas mais importantes para 
o desenvolvimento turístico 
de Serra Negra. Parabéns e 
muito obrigado pelo rele-
vante trabalho realizado. 
Segue abaixo um pouco da 
história do saudoso Luiz 
Rielli. LUIZ RIELLI: Os pri-
meiros imigrantes italianos 
começaram a chegar ao 
Brasil na década de 1870. 
Porém, foi entre as décadas 
de 1880 e 1910 que houve o 
maior fluxo de italianos 
para o território, principal-
mente para as regiões Sul e 
Sudeste. Em processo de 
extinção da escravatura 
abriu as fronteiras aos imi-
grantes predominantemen-
te italianos. Em Serra Negra, 
clima, água em abundân-
cia, solo fértil e topografia 
montanhosa propício para 
o cultivo do café. “Italianos 
Bem-vindos”. Aqui se aloja-
ram e fincaram raízes. Com 
coragem, determinação, ár-
duo trabalho e suor lavra-
ram a terra bruta para o 
plantio. Formaram os cafe-
zais e a florada branca co-
bria as serras. O fruto de co-
loração rubro contrastava 
com o verde intenso das fo-
lhagens. O café era o princi-
pal produto de exportação, 
trazendo riqueza ao nosso 
país. Ninguém previu o de-
sastre econômico. Em 24 de 
outubro de 1929, na “quin-
ta-feira negra”, a queda da 
bolsa de valores de Nova 
York estremeceu o mundo. 
O Brasil sentiu o terrível gol-
pe. O segmento cafeeiro, 
nosso principal produto de 
exportação, entrou em co-
lapso. Nosso café nos na-
vios, carga inútil, era atirada 
ao mar. Armazéns portuá-
rios estava, entulhados. Nos 
terreiros e tuias um produto 
sem valor. O desespero se 
alastrou culminando em ca-
sos de suicídio. Serra Negra, 
tendo como principal pro-
duto o café, que alternativa 
de sobrevivência teria? En-
tra em cena, na minha mo-

desta opinião mais impor-
tante que o fundador 
“Lourenço Franco de Olivei-
ra”, alguns percalços que a 
história vai ter de ser rees-
crita. Refiro-me a Luiz Rielli. 
Nasceu na comuna de Ca-
reggine, Parochia de Capric-
chia, Provícia de Lucca, Itá-
lia, a 26 de agosto de 1887, 
vindo para o Brasil em 1907. 
Este grande homem foi, 
sem dúvida, uma das mais 
importantes personalidades 
de nossa amada Serra Ne-
gra. Em 1930, um ano após 
o grave acontecimento, en-
tra em cena Rielli, um ser 
iluminado e observador 
atento. As nascentes jorra-
vam, em sua propriedade, 
água pura e cristalina. En-
viou amostras para análise 
em laboratório de renome. 
Laudo: água da mais pura e 
nobre procedência. Radioa-
tiva, seus componentes efi-
cazes para diversas patolo-
gias. Esta importante 
descoberta fez Serra Negra 
tomar novos rumos e novos 
horizontes se abriram. Ini-
ciou-se o engarrafamento 
do precioso líquido e sua 
distribuição em todo o terri-
tório nacional. A fama de 
Serra Negra atravessou 
fronteiras. Construções de 
hotéis e seguimentos para 
dar suporte àqueles que vi-
nham se tratar de seus ma-
les físicos através das nos-
sas águas medicinais. 
Também houve períodos de 
veraneio, para se desfrutar 
das belezas naturais. Tudo 
isso alavancou o progresso, 
e já não estávamos mais 
restritos à produção cafeei-
ra como nosso principal ga-
nho. Luiz Rielli, seus filhos e 
a extração de seu precioso 
líquido. Houve ampliação 
da unidade de engarrafa-
mento. Um acontecimento 
que abalou a Serra Negra 
provinciana. No dia 23 de 
março de 1953, aos 66 anos 
de idade, Luiz Rielli foi so-
terrado pelo desmorona-
mento do barranco, junta-
mente com outras pessoas. 
Fim trágico. Esta foi uma 
pequena, porém “grandio-
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sa” narrativa. Há uma ruela 
que leva seu nome “Luiz 
Rielli”, a popular “Rua do 
Sapo”. Muito pouco por sua 
grandiosidade. Serra Negra, 
seu passado e presente de-
vem muito a ele. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 278/2017, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o PM MATEUS LIMA 
BARATELLA, pelos relevan-
tes serviços prestados no 
município de Serra Negra/
SP, na área da segurança 
pública, merecendo esta 
Casa de Leis reconhecer e 
aplaudir todo o excelente 
trabalho realizado em prol 
da nossa população. Ma-
teus Lima Baratella é nasci-
do em 18/12/1975 em Serra 
Negra, filho de Savério Car-
los Baratella e Neusa Lima 
Baratella. Ingressou na Polí-
cia Militar em 14/08/2000, 
cursando por 12 meses o 
Curso de Formação de Sol-
dados na cidade de Campi-
nas, formando-se em 
31/08/2001, vindo trabalhar 
em Serra Negra, trabalhan-
do também por alguns perí-
odos em Bragança Paulista, 
Águas de Lindóia e Monte 
Alegre do Sul, sendo pro-
movido a Cabo da Polícia 
Militar em 07/09/2015, e vem 
trabalhando ultimamente 
em Serra Negra/SP. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais seja dada ciência ao 
homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 283/2017, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os dedicados pro-
prietários da ADEGA SILOT-
TO, situada no Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP, 
que vem proporcionando 
momentos agradáveis com 
a degustação e a venda de 
excelentes vinhos e cacha-

ças, resgatando as tradições 
dos nossos antepassados 
nesta brilhante arte, além 
de um bem montado mu-
seu, tudo isso na proprieda-
de da família Silotto, que 
nos leva de volta ao passa-
do, tendo, inclusive, a Ade-
ga Silotto sido tema de im-
portante reportagem 
transmitida no dia 16 de 
abril de 2017, no Canal SBT, 
divulgando o brilhante tra-
balho realizado e, conjunta-
mente, a nossa Estância Tu-
rística à nível nacional. Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais seja dada ciência 
aos homenageados. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 290/2017, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os senhores IS-
LAN e SANDRO, pela exem-
plar e belíssima organiza-
ção da IX Dancing Days, 
realizada no dia 15 de abril 
de 2017, no Espaço Infinito 
Eventos, que mereceu elo-
gios de todos os munícipes 
e turistas que participaram 
do evento, tendo sido coro-
ado de pleno êxito e suces-
so. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos homenageados. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). REQUE-
RIMENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 284/2017, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da se-
nhora Francisca de Lurdes 
Moraes Zochio. Requeri-
mento nº 285/2017, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento da senhora Bereni-
ce de Oliveira Melo. Reque-
rimento nº 286/2017, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, 

votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Izaira Rosa Baptista Ber-
loffa. Requerimento nº 
287/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimen-
to do senhor Saulo Vieira. 
Requerimento nº 288/2017, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Ismael João Vido. Re-
querimento nº 289/2017, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Euclides Minossi Cagnacci. 
Os requerimentos de pesar 
são de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, 
sendo os mesmos deferidos 
pelo Presidente, determi-
nando fosse oficiado às fa-
mílias enlutadas. ORADO-
RES: usaram da palavra os 
vereadores Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, Eduardo 
Aparecido Barbosa, Paulo 
Sérgio Osti, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Se-
bastião de Almeida e Leo-
nel Franco Atanázio. Não 
havendo mais nenhum ve-
reador inscrito como Ora-
dor no Grande Expediente, 
passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada 
nominal dos vereadores, 
verificou-se estarem pre-
sentes os vereadores Eduar-
do Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, pas-
sou-se à discussão e à vota-
ção do projeto constante da 
pauta. I – Discussão e vota-
ção única do projeto de lei 

nº 15/2017, de autoria do 
vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que dá 
denominação ao Centro de 
Fisioterapia localizado entre 
as Ruas Nossa Senhora das 
Brotas e Reinaldo Polidoro, 
Loteamento Alto das Pal-
meiras, Serra Negra/SP, com 
o nome de “CENTRO DE FI-
SIOTERAPIA GABRIEL AU-
GUSTO ALVES PEGORARI”. 
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). Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia e não havendo nenhum 
vereador inscrito nas Expli-
cações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou 
os senhores vereadores 
para a próxima sessão ordi-
nária que será realizada no 
dia 24 de abril de 2017, se-
gunda-feira, às 19:30 horas, 
declarando encerrada a 
presente sessão às 
21h15min. Para constar 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 
parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estân-
cia de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para to-
dos 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-
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Campanha do Agasalho: Fundo
Social inicia distribuição de roupas

A Prefeitura Municipal abriu 
no dia 10 de abril, as inscrições 
aos servidores municipais para se 
candidatarem a eleição dos mem-
bros da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) gestão 
2017/2018, de acordo com a Norma 
Regulamentadora (NR-5), aprovada 
pela Portaria n° 8 de 23/02/1999 do 
Ministério do Trabalho.

O objetivo da CIPA é a pro-
moção e divulgação da segurança e 
saúde dos servidores para prevenir 
e evitar os acidentes de trabalho.

As inscrições podem ser fei-
tas até dia 30 de abril pelo e-mail: 
tiago.nunes@serranegra.sp.gov.br 
ou pelo telefone: (19) 3842-2815 
(falar com Tiago Técnico de Segu-
rança).

Estão abertas as 
inscrições para 
a eleição dos 

membros da CIPA

O Fundo Social 
de Solidariedade de 
Serra Negra está aber-
to para a distribuição 
de roupas às famílias 

cadastradas na Cam-
panha do Agasalho 
2017.

Se você ainda 
não se cadastrou vá 

até Av. João Gerosa, 
Nº 98, Centro, horário 
comercial ou solicite 
informações pelo tele-
fone (19)3842-2466.
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As pessoas que se en-
contram em situação de rua 
têm se tornado cada vez 
mais um desafio nas grandes 
cidades expandindo-se para 
municípios menores, como é 
o caso de Serra Negra.

Diversos estudos apon-
tam que são vários os moti-
vos que levam uma pessoa a 
abandonar sua casa e perma-
necer nas ruas. O mais citado 
tanto na biografia quanto no 
próprio relato dessa popula-
ção é a sensação de liberda-
de que as ruas trazem, sem 
cobranças e regras. Outro 
ponto fundamental é o fato 
de que a maioria das pesso-
as que se encontram nessa 
situação apresenta proble-
mas com álcool, drogas e 
algumas situações transtorno 

mental. 
Consequentemente os 

vínculos familiares são fragi-
lizados ou até mesmo rom-
pidos e a rua passa a ser um 
local “acolhedor” para quem 
já perdeu as expectativas e 
objetivos de vida.

Atualmente existem 
serviços no município de 
Serra Negra, tanto na área da 
Assistência Social, quanto na 
área da Saúde que trabalham 
especificamente com esse 
público considerando suas 
fragilidades, dificuldades, 
mas também suas potenciali-
dades. Temos o CREAS (Cen-
tro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social) e 
o CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), que através de 
uma parceria buscam atuar 

conjuntamente no sentido de 
promover a autonomia dos 
indivíduos e fortalecer ou re-
estabelecer seus vínculos fa-
miliares de modo a facultar-
-lhes que deixem de utilizar 
os espaços públicos como 
forma de moradia.

Os atendimentos vêm 
sendo realizados segundo o 
modelo de “Consultório de 
Rua”, no qual profissionais 
de psicologia, serviço social 
e enfermagem se deslocam 
até os locais onde comu-
mente se encontram o públi-
co alvo e buscam ouvir suas 
demandas e fazer os encami-
nhamentos necessários.

O CREAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) visa à mobilização 
de familiares e outras pesso-

as que compõem a rede de 
suporte social, buscando ate-
nuar eventuais conflitos que 
possam estar influenciando 
na fragilização dos vínculos e 
intermediar a reaproximação 
entre as partes. Além disso, o 
serviço promove a emissão 
de documentos para aque-
les que os perderam ou se-
quer os têm, resgatando a 
cidadania e identidade dos 
mesmos. Também se busca 
facilitar o acesso aos quais 
as pessoas atendidas possam 
ter diretos, como o Programa 
“Bolsa Família” e o BPC (Be-
nefício de Prestação Continu-
ada), sendo o CRAS (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) o principal parceiro 
nesse quesito.

Já o CAPS oferece 
tratamento em meio aber-
to para o uso abusivo de ál-
cool e drogas, assim como 
transtornos mentais, poden-
do este serviço acolher esse 
público diariamente em suas 
oficinas e atendimentos, 
bem como providenciar a in-
ternação psiquiátrica para os 
casos mais graves, nos quais 
as demais alternativas se 
mostram ineficazes.

Segundo a secretaria 
da Assistência e Desenvolvi-
mento Social, as abordagens 
de rua estão sendo realizadas 
todas as quartas-feiras, ou 
mediante acionamento de 
diversos órgãos municipais 
ou da própria população. Du-
rante as abordagens se faz o 
levantamento da demanda, 
identificação e possíveis en-
caminhamentos.

Prefeitura usa modelo “Consultório de Rua” 
para atender pessoas em situação de rua

Faça o seu agendamento da vacinação 
Febre Amarela pelo WhattsApp

Para viabilizar o serviço de con-
vocação de agendamento para 
a vacinação contra a Febre 
Amarela, a secretaria de Saúde 
criou um grupo no whattsApp- 
vacina Febre Amarela - telefone 
(19) 99679-1443, para facilitar o 
chamamento, além de evitar o 
congestionamento das linhas 

telefônicas, possibilitando um 
melhor atendimento à popula-
ção.
Para o agendamento, o contato 
também pode ser feito pelos te-
lefones abaixo:
 
Moradores do Alto das Palmei-
ras- fone: (19)3842-2339

Moradores da Vila Dirce - fone: 
3892-5591
Moradores do São Luiz- fone: 
3842-2337
Moradores do Centro e demais 
localidades/ Unidade Firmino - 
fone: (19)3842-2622
No dia da vacinação (pré-agen-
dada), os munícipes deverão 

comparecer na Unidade de 
Saúde Drº Firmino Herminio 
Cavenaghi no horário agen-
dado, localizado na Rua Dr. 
Firmino Herminio Cavenaghi, 
s/n, Centro, sendo necessária a 
apresentação de comprovante 
de residência, documento com 
foto e cartão SUS.
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A Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo lança a partir do dia 
10 de abril, a ficha de ca-
dastro para artistas de di-
versas áreas como música, 
artes visuais, artes cênicas 

e dança.
Segundo a secretá-

ria de Turismo,  “o objetivo 
é ter posse de cadastros 
para que esses artistas 
consigam se profissionali-
zarem e participarem dos 
eventos locais”, disse.

O cadastro ficará 
disponível até dia 12 de 
maio e deve ser feito  pes-
soalmente na Secretaria 
de Turismo, localizada no 
Palácio Primavera – Depu-
tado Ricardo Nagib Izar, 
Praça Sesquicentenário, 

s/n, Centro. De segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. 
Os interessados devem 
estar munidos de CNPJ, 
nomes dos integrantes e 
documento de identidade, 
release (texto com infor-
mações e fotos) e DVD.

Secretaria de Turismo lança ficha 
de cadastro para artistas

SOBRE O 
CURSO:
O Curso Técnico em Hospeda-
gem terá duração de 1 ano e 
meio e irá acontecer em Serra 
Negra no período Noturno na 
Escola Profissionalizante José 
Franco de Godoy, Praça Lions 
Internacional, 80 – Centro, sob 
administração da Unidade de 
Amparo – ETEC João Belar-
mino e Parceria da Prefeitura 
Municipal de Serra Negra por 
meio da Secretaria da Educa-
ção e Cultura – Escola Profis-
sionalizante.
 
O TÉCNICO EM HOSPEDA-
GEM é o profissional que atua 
na recepção e governança em 
meios de hospedagem. Exe-
cuta atividades operacionais 
de recepção e atendimento 
a clientes, serviços de anda-
res, atendimento no setor de 
room-service, comercializa-
ção e marketing de produtos 
turísticos além da realização 

dos serviços e reservas. Orien-
ta suas ações pelos critérios 
de qualidade na prestação de 
serviços, dando suporte ao 
hóspede durante sua estada, 
valorizando as características 
culturais, históricas e ambien-
tais do local de sua atuação.

 
INSCRIÇÕES:
Realize sua inscrição no site 
www.vestibulinhoetec.com.br
Período de inscrições: de 11 
de abril de 2017 a dia 12 de 
maio de 2017, até 15h.
É necessário ensino Médio 
Completo ou estar matricula-
do na 2ª ou 3ª série do ensino 
médio.
O curso é gratuito e a taxa de 
inscrição do vestibulinho é de 
R$30,00. São 40 vagas! 
Central de Informações ao 
Candidato: 0800 772 2829 / 19 
3807 2288
www.vestibulinhoetec.com.br
www.etecjoaobelarmino.
com.br

CURSO GRATUITO 
DE TÉCNICO EM 

HOSPEDAGEM EM 
SERRA NEGRA

A Prefeitura Munici-
pal por meio da Secretaria da 
Educação e Cultura oferece 
gratuitamente os cursos de 
Manipulação e Higienização 
de Alimentos no mês de abril e 
o curso de Mecânico de Motos 
será no mês de maio. 

O Prefeito Municipal 
vem demonstrando preocupa-
ção em qualificar os morado-
res de Serra Negra e conquis-
tou mais dois cursos gratuitos 
em reunião na última terça-fei-
ra, 07, firmando parceria com 
o coordenador de Ensino Téc-
nico Tecnológico e Profissio-
nal, Deizo de Souza, do Gover-
no do Estado de São Paulo por 
meio do programa Via Rápida  
Emprego, conforme indicação 
do Deputado Estadual Edmir 
Chedid (DEM) que afirmou, 
“as carretas são instrumentos 
para democratizar o estudo 
profissionalizante no Estado”.

As capacitações terão 
início nos meses de abril e 
maio. A carreta ficará instala-
da na Av. Laudo Natel, Centro. 
Haverá três períodos, manhã, 
tarde e noite e são 25 vagas 
para cada período, informou a 
diretora da Escola Profissiona-
lizante. 

O Prefeito Municipal ex-
plicou que as aulas serão mi-
nistradas por professores do 
Centro Paula Souza no interior 
da unidade móvel, de segunda 
à sexta-feira. “Esta é uma opor-
tunidade para os que procu-
ram por uma qualificação rá-
pida ou aos que simplesmente 
desejam se aprimorar nesta 
atividade profissional”, 

afirmou.
O curso de Manipulação 

de Higienização de Alimentos 
terá aulas introdutórias e prá-
ticas, abordando a prática de 
manipulação e noções básicas 
de higiene para lidar com ali-
mentos, respeitando normas 
técnicas, de segurança, higie-
ne e saúde no trabalho. 

Já o de Mecânico de 
Motos, o profissional poderá 
realizar diagnóstico, manuten-
ção e instalação de equipa-
mentos, dispositivos e acessó-
rios em motos, além de avaliar 
e buscar melhorias quanto à 
emissão de gases poluentes e 
às condições gerais de funcio-
namento e segurança da moto, 
podendo atuar em oficinas 
mecânicas, locadoras de mo-
tos, concessionárias, dentre 
outras.

As inscrições devem ser 
realizadas pela Internet (www.
viarapida.sp.gov.br) -  selecio-
nar a cidade de SERRA NE-
GRA. Para outras informações, 
o interessado deverá entrar em 
contato com a Escola Profissio-
nalizante, fone (19) 3842.

Via Rápida Emprego
Coordenada pela Se-

cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, o programa Via 
Rápida Emprego é uma ação 
do governo de São Paulo que 
oferece formação profissional 
gratuita para os cidadãos que 
buscam ingressar no mercado 
de trabalho ou abrir o próprio 
negócio. Os participantes dos 
cursos recebem material didá-
tico gratuito.

Prefeitura Municipal 
oferece cursos gratuitos de 

Manipulação e Higienização de 
Alimentos e Mecânico de Motos  
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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


