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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A Prefeitura Municipal de 
Serra Negra por meio da secreta-
ria de Turismo juntamente com 
as autoridades e organizadores 
do carnaval já deu início aos pre-
parativos para o Serra Folia 2017. 
A festa ocorrerá de 25 a 28 de 
fevereiro em três endereços: Av. 
Laudo Natel; Praça Prefeito João 
Zelante e na Praça Sesquicen-
tenário onde serão fiscalizados 
pelas autoridades que definiram 
a proibição da circulação de pes-
soas com garrafas e copos de vi-
dros na festa. 

As autoridades ainda in-
formam que durante a festa, 
objetos cortantes, pontiagudos, 
armas branca ou de fogo, bas-
tões e similares estão proibidos.  
Também será vedada a utiliza-
ção de carrinhos como os de 
supermercado, de feira, de sor-
vete, de bebês ou semelhantes 
que possuam rodinhas e sirvam 
para carregar bebidas e alimen-
tação no local do festejo. Caixa 
de isopor e ou categoria similar, 
como collers com alça estarão li-
beradas, desde que não tenham 
pertences de vidro. Está proibida 
também a entrada de carrinhos 
com caixa de som ou equipa-
mento sonoro no local. 

Será proibida ainda, sob 
as penas da Lei, venda e con-
sumo de bebidas alcoólicas a 
crianças e adolescentes, ficando 
os proprietários dos estabeleci-
mentos e os representantes dos 

menores advertidos de 
que responderão a pro-
cesso nos termos da Le-
gislação Penal e Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente (ECA).

Ao falar sobre o 
evento, o vice-prefeito 
ressalta que, “apesar da 
crise financeira que as-
sola o nosso país, a nossa 
proposta vai além, vamos 
fazer um carnaval com 
menos recursos, há de 
se observar a singela de-
coração pela cidade; va-
mos proporcionar diver-
são gratuita a população 
com incentivo ao turismo 
e desenvolvimento eco-
nômico  do município 
e ainda vamos destinar 
parte dos recursos que 
poderiam ser gastos com o car-
naval para a compra de mate-
riais necessários para as áreas da 
Saúde e da Educação”, explicou. 

A responsável pela pasta 
da secretaria de Turismo e presi-
dente da Comissão Organizado-
ra do Serra Folia 2017, informou 
que foram realizadas diversas 
reuniões com as autoridades da 
cidade e região, com o objetivo 
de promover uma festa com in-
fraestrutura e segurança adequa-
da para satisfazer a população e 
visitantes da nossa cidade. 

Sobre a infraestrutura e 
segurança, a secretária infor-

mou que haverá cerca de 40 ba-
nheiros químicos espalhados na 
Av. Laudo Natel e atrás do Paço 
Municipal. Foram contratados 80 
seguranças particulares que aju-
darão na proteção juntamente 
com a Guarda Civil Municipal e 
o reforço de homens da Polícia 
Civil Militar, além da equipe do 
Conselho Tutelar no suporte à 
fiscalização nas ruas do municí-
pio. O corpo de bombeiros colo-
cará viaturas à disposição para 
auxiliar na segurança do evento. 
Ambulâncias estarão estaciona-
das em locais estratégicos para 
atender eventuais emergências, 

além de um posto fixo de aten-
dimento da Secretaria Municipal 
de Saúde na Av. Laudo Natel.   

Para o Prefeito Municipal, 
“a medida é de caráter preventi-
vo e tem por objetivo zelar pela 
integridade física e moral da po-
pulação, além de garantir a segu-
rança dos munícipes e visitantes 
que irão se aglomerar nos locais 
do evento para participar das fes-
tividades de carnaval”, afirmou. 

A abertura do carnaval 
terá a presença das autoridades 
da cidade, às 15h, na Av. Laudo 
Natel, onde se dará por aberto o 
entretenimento carnavalesco.

Garrafas e copos de vidros serão proibidos 
no carnaval Serra Folia 2017

A equipe municipal da 
Vigilância Sanitária da Secretaria 
da Saúde dará início à operação 
a ação de rotina à orientação e 
prevenção de alimentos e bebi-
das junto aos estabelecimentos 
comerciais de alimentação do 
município.

A coordenadora respon-
sável informou que a equipe 
visitará os estabelecimentos da 
região central, constituídos na 
Praça de Alimentação da Ses-
quicentenário, da Coronel Pedro 
Penteado, da Av. Laudo Natel e 
da Rua 7 de Setembro. 

 O objetivo é orientar 
os proprietários de estabeleci-
mentos de forma a promover 
a adoção de comportamentos, 
atitudes e práticas sanitárias 
com o objetivo de diminuir, eli-
minar, intervir ou prevenir ris-

cos sobre problemas de saúde 
pública. “Essa prevenção visa 
às condições sanitárias e as 
boas práticas com os alimen-
tos”, ressalta também que a 
orientação se faz necessária so-
bre a proibição da venda de ál-
cool para menores de 18 anos, 
assim como devem ter afixação 
dos avisos de proibição dentro 
do estabelecimento. 

Também ressalta a proibi-
ção de fumar em local fechado, 
de acordo com a Lei Estadual 
13.541 de 07 de maio de 2009. 

Para seguir as normas 
estabelecidas por lei, o estabe-
lecimento deve seguir o modelo 
disponível no site WWW.alcoo-
paramenoreseproibido.sp.gov.
br (bebida) WWW.leiantifumo.
sp.gov.br  e serem fixados em 
locais de ampla visibilidade no 

estabelecimento, para que todos 
possam vê-los.

 
Para denúncias utilize os 

serviços nos sites: WWW.alco-
oparamenoreseproibido.sp.gov.
br (bebida) e WWW.leiantifumo.
sp.gov.br  (cigarro).

Vigilância Sanitária visitará estabelecimentos 
comerciais de alimentação
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Decreto no 4.600 de 15 de fevereiro 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 3.972, de 6 
de dezembro de 2016,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.449052.01
Equipamento e material permanente.......................R$ 5.000,00
04.01.12.363.0005.2.007.339036.01
Serv. terceiros – Pessoa Física.....................................R$ 5.000,00
04.01.12.363.0005.2.007.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.................................R$ 7.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...............................R$ 100.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..............................R$ 15.000,00
Total............................................................................R$ 132.000,00

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

01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo....................................................R$ 5.000,00
04.01.04.122.0005.2.005.449052.01
Equipamento e material permanente........................R$ 2.000,00
04.01.12.363.0005.2.007.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 10.000,00
06.01.28.846.0010.0.003.339047.01
Obrigações trib. e contributivas..............................R$ 100.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.339030.01
Material de consumo..................................................R$ 15.000,00
Total...........................................................................;R$ 132.000,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
15 de fevereiro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.601 de 15 de fevereiro de 2017
(Declara ponto facultativo e dá outras providências)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, 
DECRETA:

Art. 1o Fica facultativo o ponto nas repartições públicas mu-
nicipais, os dias 27 e 28 de fevereiro (segunda e terça-feira) e 
no dia 1o de março (quarta-feira de cinzas), até as 13h00, com 
exceção dos serviços essenciais, que são:

A Limpeza Pública; e

O PROTUR – Posto de Referência e Orientação ao Turista, no 
Palácio Primavera, Deputado Ricardo Nagib Izar – Praça Ses-
quicentenário.

Art. 2o Havendo necessidade, a qualquer momento o Senhor 
Prefeito Municipal poderá convocar qualquer funcionário.

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, 
15 de fevereiro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.602 de 15 de fevereiro 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 3.995, de 15 
de fevereiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), que será destinado para aten-
der despesas com o termo de colaboração a ser celebrado 
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Am-
paro – APAE, para disponibilização, pela entidade, de quinze 
vagas sociais para internação de menores.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota-
ção orçamentária:

04.01.12.365.0005.1.003.449051.01
Obras e Instalações....................................................R$ 33.000,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
15 de fevereiro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.603 de 21 de fevereiro 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 3.996, de 21 
de fevereiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
4.558,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), para 
atender despesas com o Convênio “Escola de Beleza”.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto, correrão por conta do superávit financeiro verificado no 
exercício anterior, motivado pelo Convênio celebrado com o 
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
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, 
21 de fevereiro de 2017

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei no 3.995 de 15 de fevereiro de 2017
Projeto de Lei no 7/2017

(Dispõe sobre a autorização para formalização de 
termo de colaboração e dá outras providências) 

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 
termo de colaboração com a entidade denominada Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo – APAE, 
com vigência para o ano de 2017, para disponibilização, pela 
entidade, de 15 (quinze) vagas sociais para internação de 
menores, mediante o repasse mensal no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), em 11 (onze) meses, totalizando o valor anual 
de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
§ 1o O pagamento mensal de que dispõe o caput deste artigo, 
independe da utilização das vagas.
§ 2o A entidade deverá seguir as determinações e regulamen-
tos constantes do termo de colaboração a ser celebrado com 
o Município, o qual terá validade até a data de 31 de dezembro 
de 2017.
Art. 2o Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 33.000,00 (trinta 
e três mil reais), para atender as despesas do termo de cola-
boração de que trata esta Lei.

Art. 3o As despesas decorrentes com execução desta Lei, cor-
rerão por conta da anulação parcial da seguinte dotação orça-
mentária:

04.01.12.365.0005.1.003.449051.01
Obras e Instalações....................................................R$ 33.000,00
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
15 de fevereiro de 2017.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Lei no 3.996 de 21 de fevereiro de 2017
Projeto de Lei no 8/2017

(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$ 4.558,00 (quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais), para atender despesas 
com o Convênio “Escola de Beleza”.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta do superávit financeiro verificado no exer-
cício anterior, motivado pelo Convênio celebrado com o Fun-
do Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.
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, 
21 de fevereiro de 2017.
Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

EDITAL

A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, através da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégi-
ca, torna público que no próximo dia 3 de março de 2017, às 
10h00, no Palácio Primavera, Dep. Ricardo Nagib Izar, localiza-
do na Praça Sesquicentenário, s/no, será realizada a Audiên-
cia Pública, para discussão e recebimento de propostas para 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – L.D.O., para o 
exercício financeiro de 2017.

Serra Negra, 20 de fevereiro de 2017

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra
Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRA Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017 - Ano VIII - n.º 527
05

NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura do Município de Serra Negra através da Secretaria 

Municipal da Fazenda NOTIFICA os proprietários de estabelecimen-
tos comerciais, industriais, prestadores de serviços e autônomos, 
constantes da relação abaixo, para apresentação de documentação 
faltante e/ou adequações exigidas nos procedimentos administrati-
vos requeridos através de pedido formal, até o dia 17 de março de 
2017 sob pena de aplicação de medidas oficiais e judiciais. 

A presente publicação não gera direitos acessórios aos abaixo 
relacionados.

Caso já tenha providenciado, desconsiderar a presente noti-
ficação.

Serra Negra, fevereiro de 2017

Secretaria Municipal da Fazenda

A.A.B. MENEGATTI FERRARESSO ME (MORHUA)

ACQUAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA EPP

ADRIANO CANHASSI BROTTO ME (FILIAL)

ANA MARIA BELO BERTOLINI ME (FILIAL)

ANDERSON BUENO RODRIGUES ME

ANTONIO ALBERTO FINETO DE LIMA

APARECIDO MARCOS DA ROCHA VASCONCELOS

CARLOS ROBERTO DA SILVA COSTA

CARMO APARECIDO GODOY DE PAULA ME

CASA DE RECUP E INTEG SOCIAL DE SN

CASSIO SALOMÃO MOLINA & CIA LTDA ME

COLATTO & SILVA LTDA ME

CONCRIEL PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

EDENILSON DOS SANTOS CHAVES

EDMAR XAVIER

EDUARDO COELHO NUNCIARONI

ELIANE C. V. GODOY & CIA LTDA ME

ELIETE CAROLINE SIQUEIRA

ELZA PINTO DE GODOY ME

EMPREEITEIRA MITTESTAINER LTDA EPP

EUNICE MENDES DOS SANTOS

FARIA E BATISTA LTDA

FEDEL E OLIVEIRA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

G.G INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOSLTDA ME

GILSON GALDINO DE FARIAS RESTAURANTE ME

GIULIANO DE OLIVEIRA LUGLI

GLAUCO FAVERO

GRUPO ESPIRITA LUZ E CARIDADE

GUERRA FIORAVANTE & FRANCO LTDA ME

HOTEL FAXZENDA SANTA MARIA LTDA ME

HOTEL MOINHO DE PEDRA

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

IGREJA MISSIONARIA UNIDA DE S.N

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

IND E COM DE CONFECÇÕES FEDEL LTDA

INSTITUTO EVANGELICO DO BRASIL IEB

J.S. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

JD DE SOUZA E FILHOSLTDA ME

JOSE AUGUSTO LUPPI BAPTISTA

JOSÉ BENEDITO PEREIRA 

JOSÉ CLOVIS VENACIO

JOSÉ EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS

JOSÉ LUIZ GOMES MACHADO POUSADA ME

JULIANO APARECIDO JUSTINO

JURACI  IGNACIO 

LAURA CORREA CIAMBELLI

LEILA APARECIDA MOREIRA

LUCIANA MUCHACHITO DE CARVALHO ME

LUCIANO HENRIQUE DE CARVALHO

LUGOBONE &CIA LTDA ME

LUMEAR ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA ME

MA FERRAGENS E FERRAMENTAS SERRA NEGRA LTDA

MADALENA DE SOUZA INVENCIONI

MARCHI & ALVES ME

MARCIO ANDRADE BARBOSA CAVALCANTI ME

MARCIO ROBERTO DIAS ME

MARCOS ROBERTO SOARES PEREIRA & CIA LTDA ME

MARIA CRISTINA JORGE DE GODOY

MARIA RITA DE FATIMA LEME FRANCA

MARIANA GUEDES MANGEON

MARIO APARECDO BONA

MAURO JAIME OLIVOTO

MINOX PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA

ORG NÃO GOV TRILHAS DA SERRA  EDU CULT E  CIDA

PAULA LUCIANE POLIDORO

PIFON MID E COM DE ARTESANATO MADEIRA LTDA

QUOTA MILLE COM EXP E IMP LTDA EPP

RAFAEL GUESDES MENEGATTI ME

RAMON  ATHOS ROMANO

REGINA CELIA PAGANINI FORTUNATO

RESTAURANTE LA TERRAZZA LTDA ME

ROBERTO CIAMBELLI POSTALLI FILHO

RODRIGO VICENZUTO SOLOTTO E CIA LTDA ME

ROSELY GUANDALINI PEREIRA

ROSSANA DI SCHIAVI

SARAGIOTTO & SARAGIOTTO LTDA EPP

SOUZA CENTRO AUT. E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

STARMED COME ATAC A E VAREJ  DE UNIFORMES LTDA ME

SUMAN &SCHIAVO LTDA ME (CHOPP 40)

TERESA CRISTINA CESAR FERNANDES VASCONCELLOS

VALDECIR MOREIRA DE OLIVEIRA ME

VAREJÃO MODAS E VESTUARIO LTDA

VERA ALICE APARECIDA DE GODOI BATISTA

VERA LUCIA GIRALDI DE SOUZA ME

Até 10/3
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NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura do Município de Serra Negra através da Secretaria 

Municipal da Fazenda NOTIFICA os proprietários de estabelecimen-
tos comerciais, industriais, prestadores de serviços e autônomos, 
constantes da relação abaixo, para a imediata retirada dos livros e 
talonários fiscais colocados a disposição da municipalidade para fins 
de fiscalização e que se encontram liberados no setor de tributação 
de 2ª a 6ª feiras das 08:00 as 11:30 hs e das 13:00 as 18:00 hs. 

A não retirada até o prazo de 17 de março de 2017 permitirá 
que o município inutilize a documentação.

A presente publicação não gera direitos acessórios aos abaixo 
relacionados.

Desconsiderar caso já tenha providenciado a retirada.
Serra Negra, fevereiro de 2017

Secretaria Municipal da Fazenda

140243 AZEVEDO & SCHIAVO DIAS LTDA

526058 DAYANA BRUNHARA REZENDE

543473 EST METALICAS REFUGIO DA SERRA LTDA ME

343373 GODOY & ALVES LTDA ME

528540 GUILHERME BRITO DIAS

525301 JILVAN MACHADO ALVES CORREA

568879 JOAO MARCELO DE GODOY

527020 JOSE ANTONIO DOS SANTOS

525896 JOSE CARLOS VICENTINI JR

524717 JOSÉ DOS SANTOS TORRES

342308 JOSE ENRIQUE ACCORSI FERRAGENS ME

528173 JOSE ROBERTO BEARARI

528747 LAURA REGINA ESTEVES FRASSON

528105 LUCIANA BENEDITA SILVA RAMOS

528591 LUCIARA APARECIDA MARTINS GODOI

525121 LUIS FERNANDO RONCATTI BONFIN

525702 LUIZ FREDERICO XAVIER DE MORAES

544705 MARCOS CESAR MOREIRA SERRA NEGRA ME

548380 MINGRONE E ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA

343704 PAULO ALBERTO BEARARI FACCION-ME

568199 RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA LIMA

523283 ROBERTO ANTONIO POLIDORO

525706 ROSANGELA MACHADO LEME

568578 SERGIO PEREIRA DA CRUZ

343732 VAGNER DE CARVALHO PISCINAS ME

525379 VICENTE DO CARMO ROMANO

Até 10/3

AUTORIZAÇÃO

Fica autorizada a Unidade Pública Dispensadora - 
Farmácia Municipal Central, através do número de Cre-
denciamento 0001/2014 – ViSa, atendendo a Resolução 
RCD nº 11, de 22 de março de 2011, a dispensar a substân-
cia Talidomida e o medicamento que a contenha.

Conforme Resolução RDC 11/2011 – Art 12 – Pa-
rágrafo Único: o credenciamento das unidades públicas 
dispensadoras, possui validade de 01 (um) ano e deve ser 
renovado após o término deste prazo.

Serra Negra-SP, 20 de fevereiro de 2017.

Nanci Geraldo Marchi
CRBio 43151/01-D
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A presidente do Fun-
do Social de Solidariedade e 
primeira-dama  está à frente 
de três campanhas solidá-
rias permanentes, são elas: 
Campanha do Leite da Pas-
toral da Criança; a Campa-
nha do Papel Higiênico do 
Hospital Santa Rosa de Lima 
e a mais recente Campanha 

do Lacre de Latinhas para a 
instituição Lions Clube de 
Serra Negra. 

O interessado pode-
rá entregar a sua doação na 
sede do Fundo Social, locali-
zada na Av. João Gerosa, 98, 
Centro ou na sede da Melhor 
Idade, localizada na Rua José 
Bonifácio, 315, Centro.

Participe das Campanhas 
Permanentes do Fundo 
Social de Solidariedade
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPIS). 
DATA: 14/03/2017 – 14h00min. PREGÃO PRESENCIAL N. 
027/2017. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RES-
SOLAGEM A FRIO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL. DATA: 
16/03/2017 – 14H00M. Edital completo deverá ser retirado 
gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura 
da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à Praça John F. 
Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, 
devendo o interessado trazer sua mídia específica para có-
pia (cd/dvd, pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 24 de Fevereiro de 2017. 
Dr SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal
 
EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 15/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – WILLY MARCOLINO DOS ANJOS
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016

EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 12/2015
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
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016

EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 18/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – VIAÇÃO PRINCESA DO VALE LTDA EPP
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016

EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – LLBS TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016
EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ALCIDES INACIO PIFFER
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-

LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016
EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – JOAO NUNES DA SILVA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016
EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – JOSE GERALDO PATRICIO
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016
EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ITAMAR GOMES DA SILVA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016
EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E 
VIAGENS LTDA
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO-
LAR
PRAZO: 12 MESES
DATA: 30/12/2016

EXTRADO DE CONTRATO
CONVITE N° 02/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CELIA DE FATIMA BUENO DA SILVA DE MO-
RAES ME
OBJETO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MAR-
MITEX).
VALOR: 66.528,00
DATA: 13/02/2017

EXTRADO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTI-
GOS DE PAPELARIA LTDA ME
OBJETO – AQUISIÇÃO DE SULFITE A4.
VALOR: 66.528,00

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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DATA: 13/02/2017

EXTRADO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS  N° 08/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MAXIPRINT EDITORA LTDA
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO APOSTILADO 
METODO FONICO PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL E 1° ANO FUNDAMENTAL.
VALOR: 306.760,60
DATA: 26/12/2016

EXTRADO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 02/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – PRIME ASFALTO LTDA EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE ASFALTO ENSACADO.
VALOR: 6.200,00
DATA: 13/02/2017

EXTRADO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS 09/2016 N° 02/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – MIRANDA RODRIGUEZ E PALAVERI ADVOGA-
DOS
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E 
ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATI-
VO, PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL.
VALOR: 120.000,00
DATA: 13/02/2017

EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 34/2014
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – E. L. GARCIA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK 
INTERNET DEDICADO DE 10 MBPS
PRAZO: 12 MESES
DATA: 13/01/2017

EXTRADO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N° 04/2017
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – PAPA’S COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALI-
MENTOS EIRELI EPP
OBJETO – AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO REFORÇADO.
VALOR: 5.925,00
DATA: 13/02/2017

EXTRADO 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: 06/01/2017

EXTRADO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA – ASUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MESPECIALIZADA 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFAL-
TICA E RECAPE EM RUAS DO MUNICIPIO.
VALOR: 304.166,72
DATA: 06/02/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02
PROCESSO 001/2017 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 001/2017 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FORNECI-
MENTO DE CESTAS BÁSICAS 

Aos 06 dias do mês de Fevereiro 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 001/2017, e de outro lado, 
a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante de-
nominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a 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: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 
CNPJ nº: 53.437.315/0001-67
Endereço: RUA 07, 159 – CENTRO – CORUMBATAI – SP – CEP: 
13.540-000
Telefone: 19-3577-9700
Representada por JOSE MARCELO CATTAI – CPF: 190.253.298-
88

ITEM QUANT UND DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO 
PRODUTO

PREÇO 
UNIT 
(R$)

PREÇO TOTAL 
(R$)

01 02 Pct

Arroz beneficiado, 
longo fino, polido, 
tipo 01, primeira 
q u a l i d a d e , 
acondicionado em 
pacote de 5 kg.

Sereno 11,99 23,98

02 03 Kg

Feijão carioquinha, 
classe cores, tipo 01, 
com identificação 
do produto, marca 
do fabricante em 
pacote de 1 kg. 

Dona Pepa 3,49 10,47

03 04 Frs

Óleo comestível 
vegetal de soja, 
refinado, sem 
colesterol em 
embalagem de 900 
ml. 

Coamo 3,43 13,72
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ITEM QUANT UND DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO 
PRODUTO

PREÇO 
UNIT 
(R$)

PREÇO TOTAL 
(R$)

04 02 Pct

Macarrão tipo 
espaguete e tipo 
parafuso com ovos, 
composto de sêmola 
de trigo, ovos, 
corantes natural de 
urucum, pacote de 
500 grs. 

Paulista 1,44 2,88

05 02 Lt/cx/
und

Extrato de tomate, 
embalagem com no 
mínimo 130 grs. 

Bonare 0,46 0,92

06 05 Pct

Açúcar refinado 
especial, rápida 
dissolução, sacarose 
de cana de açúcar 
em pacote de 1 kg.

Guarani 2,34 11,70

07 01 Pct

Sal refinado e 
iodado, para 
consumo doméstico 
em pacote de 1 kg. 

Marfim 0,54 0,54

08 01 Pct

Farinha de milho em 
flocos, enriquecida 
com ferro e ácido 
fólico, na cor 
amarela, isenta 
de sujidades, 
parasitas e larvas, 
a c o n d i c i o n a d a 
em saco plástico, 
atóxico com 500 grs. 

Sinha 1,05 1,05

09 01 Pct

Fubá de milho de 
boa qualidade em 
embalagem de 500 
grs. 

Zanin 0,60 0,60

10 01 Pct
Farinha de trigo, tipo 
1, sem fermento em 
pacote de 1 kg. 

Nonita 1,35 1,35

11 02 Lt / und
Sardinha em óleo 
em embalagem de 
125 grs. 

Palmeira 1,74 3,48

12 01 Kg

Café torrado e 
moído, embalado a 
vácuo, com selo de 
pureza e qualidade, 
extra forte, em 
embalagem de 500 
gr. 

Tradição 13,33 13,33

13 02 Cx

Gelatina sabores 
variados em pó em 
embalagem de no 
mínimo 30 grs. 

Apti 0,47 0,94

14 01 Pct

Doce de leite, 
consistência firme, 
de corte ou em pasta, 
em embalagem de 
no mínimo 400 grs. 

Frimesa 3,92 3,92

15 2 Pct

Biscoito tipo waffer 
sabor chocolate em 
embalagem de no 
mínimo 140 grs. 

Bauducco 1,51 3,02

16 01 Und

Leite em pó integral, 
leite não modificado, 
i n s t a n t â n e o , 
enriquecido com 
vitamina D, em 
embalagem de 400 
grs. 

Romano 7,02 7,02

17 01 Und

Caixa para 
acondicionamento 
em papelão 
resistente.

Novacki 2,08 2,08

18 01 Pct Sabão em pó, em 
embalagem de 1 kg. Alla 3,94 3,94

19 02 Und

Sabonete em 
barra de 90 grs, 
dermatologicamente 
testado. 

Flor de Ypê 0,801 1,60

20 01 Und 

Creme dental com 
flúor e cálcio de no 
mínimo 70 gr, no 
sabor menta. 

Ice Frech 0,90 0,90

ITEM QUANT UND DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO 
PRODUTO

PREÇO 
UNIT 
(R$)

PREÇO TOTAL 
(R$)

21 01 Pct

Sabão em pedra 
glicerinado neutro 
dermatologicamente 
testado com 5 
unidades de 200 grs, 
cada um no total de 
1 kg. 

Minuano 4,15 4,15

22 01 Und 

D e t e r g e n t e 
líquido neutro 
dermatologicamente 
testado em 
embalagem de 500 
ml. 

Minuano 1,18 1,18

23 01 Und 

Caixa para 
acondicionamento 
em papelão 
resistente.

Novacki 0,71 0,71

TOTAL 113,48

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. 001/2017, 
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$ 1.361.760,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e um mil, 
setecentos e sessenta 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, 06 de Fevereiro de 2017.
DR. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO PREFEITO MUNICIPAL 
P/ PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA P/ DETENTORA(S) COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 
JOSE MARCELO CATTAI
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA SEGUNDA SES-

SÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA DÉ-
CIMA SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos treze dias do mês de 
fevereiro, do ano de dois mil e 
dezessete, às 19h30min, a Câ-
mara Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/SP, 
realizou em sua sede localiza-
da na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, s/nº, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidência 
do vereador Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, e secreta-
riando os trabalhos o vereador 
Ricardo Favero Fioravanti – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
sua 02ª Sessão Ordinária, da 
01ª Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Eduardo Apa-
recido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Em 
seguida convidou a todos, para 
juntos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPEDIEN-
TE: onde foi lida, discutida, vo-
tada e aprovada, por unanimi-
dade (10 votos), a ata da 01ª 
sessão ordinária, da 01ª sessão 
legislativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 06 de fevereiro de 
2017. EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: - EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E OR-
ÇAMENTO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA 
NEGRA/SP. A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E OR-
ÇAMENTO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE SERRA 
NEGRA – ESTADO DE SÃO PAU-
LO, nos termos do artigo 9º, § 
4º, da Lei Complementar nº 
101/2000, faz saber que realiza-
rá audiência pública no dia 22 
de fevereiro de 2017, quarta-
-feira, à partir das 14h30min, na 
sede do Poder Legislativo, ins-
talada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/nº, Centro de 
Convenções “Circuito das 

Águas” – mezanino – salas 06 e 
07, quando será avaliado o 
cumprimento das metas fiscais 
estabelecidas pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, referente ao 
3º quadrimestre do exercício 
de 2016. Serra Negra, 06 de fe-
vereiro de 2017. Presidente da 
Comissão de Finanças e Orça-
mento da Câmara Municipal da 
Estância Hidromineral de Serra 
Negra/SP. - Ofício nº 0198/2017 
da Telefônica, em resposta ao 
ofício nº 014/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, esclarecendo que 
foi registrada interrupção no 
site que atende a região central 
do Município, no início de 2017, 
motivada por ocorrência pon-
tual e normalizada pela equipe 
de manutenção. Informa, tam-
bém, que será ampliada a ca-
pacidade da rede de dados 
para os usuários. Por fim, escla-
rece que no momento não há 
previsão para implantação de 
serviços via fibra ótica para o 
Município de Serra Negra. – 
Ofício nº 009/DI/17 da Associa-
ção da Santa Casa de Miseri-
córdia de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, propondo 
dias e horários, durante os me-
ses do ano de 2017, para serem 
realizadas reuniões entre os 
vereadores de Serra Negra e a 
diretoria do Hospital Santa 
Rosa de Lima, conforme se-
gue: 08/03/2017, 12/04/2017, 
10/05/2017, 14/06/2017, 
12/07/2017, 09/08/2017, 
13/09/2017, 11/10/2017, 
08/11/2017, 13/12/2017, todas 
no horário das 19:00 horas, 
sendo o local proposto para a 
realização das reuniões o audi-
tório do Hospital Santa Rosa de 
Lima. Solicita que, após avalia-
ção dos senhores vereadores, 
seja encaminhado retorno até 
03/03/2017, informando se con-
cordam com a proposta apre-
sentada. - Correspondências 
recebidas no período de 07 a 
13 de fevereiro de 2017. PRO-
JETOS DE LEIS DE AUTORIA 
DOS VEREADORES: - Projeto de 
Lei nº 010/2017, de autoria dos 
vereadores Maria Rita Mene-
gatti Pinton Tomaleri e Paulo 
Sérgio Osti, que denomina a 
Viela que liga as Ruas Boa Vista 
e José Rizzieri, Centro, Serra 
Negra/SP, com o nome de “VIE-
LA ALVARO FEDEL FRIZERA”. 
Todos os documentos ficaram 

à disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em se-
guida, foi proferida à leitura das 
INDICAÇÕES: Indicação nº 
071/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que indi-
ca ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de passar a máquina motonive-
ladora em toda a extensão da 
Estrada Municipal Hilda Beraldi 
de Almeida, Bairro Belo Hori-
zonte, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 072/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem desen-
tupidos todos os bueiros da 
Rua Romano Poleto, Bairro das 
Palmeiras, Serra Negra/SP, vez 
que as águas estão ficando es-
tancadas em virtude dos buei-
ros estarem totalmente entupi-
dos. Indicação nº 073/2017, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser feita 
a cobertura para o ponto de 
ônibus, situado na Rua Luiz Pa-
dula, em frente ao número 86, 
Vila Dirce, Serra Negra/SP, sen-
do esta uma melhoria que há 
tempos os moradores estão 
aguardando. Indicação nº 
074/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de realizar operação tapa 
buracos em toda a extensão da 
Rua Irineu Baldini, Loteamento 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
075/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica  ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de asfaltar toda a extensão 
da Rua Leonel Fávero, Lotea-
mento Belvedere do Lago, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
076/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser feito o recapeamento 
asfáltico em toda a extensão da 
Rua Sebastião Pereira Dias, si-
tuada no Loteamento Parque 

Fonte São Luiz, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 077/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser feito 
o recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Rua Angelo 
Marchi, Centro, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 078/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser feito 
o recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Rua Eduar-
do Vichi, situada no Loteamen-
to Jardim Gustavo, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 079/2017, 
de autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser feito 
o recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Rua Pedro 
Silotto (Travessa da Rua 14 de 
Julho), Centro, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 080/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser feito 
o recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Rua Nossa 
Senhora das Brotas, Alto das 
Palmeiras, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 081/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser asfaltada 
(pavimentação asfáltica) toda 
a extensão da Rua Manoel Luiz 
Saragiotto, Loteamento São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 082/2017, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser asfaltada (pavimen-
tação asfáltica) toda a exten-
são da Rua Ida Fregonezi Valezi, 
Loteamento Nova Serra Negra, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
083/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser asfaltada (pavimen-
tação asfáltica) toda a exten-
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são da Rua Mathilde Arthuso 
Salomão, Centro, Serra Negra/
SP. Indicação nº 084/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
asfaltado (pavimentação asfál-
tica) o trecho faltante da Rua 
Sebastião Pereira Dias, São 
Luiz, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 085/2017, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de serem feitas todas as 
obras de infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica em toda a 
extensão da Rua Projetada, po-
pularmente conhecida como 
“Rua do Alemão”, Loteamento 
Placidolândia, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 086/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
feitas todas as obras de infraes-
trutura e pavimentação asfálti-
ca em toda a extensão da Rua 
Ondina de Oliveira Preto, Lote-
amento Portal da Serra, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
087/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de serem feitas todas as 
obras de infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica em toda a 
extensão da Rua Francisco 
Amabile, Loteamento Jardim 
Gustavo, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 088/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem feitas 
todas as obras de infraestrutu-
ra e pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Irineu 
Giraldi, Bairro das Posses, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
089/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de serem feitas todas as 
obras de infraestrutura e pavi-
mentação asfáltica em toda a 
extensão da Rua Santa Emília, 
Bairro das Posses, Serra Negra/
SP. Indicação nº 090/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, 

para que determine ao setor 
competente, no sentido de se-
rem feitas todas as obras de 
infraestrutura e pavimentação 
asfáltica em toda a extensão 
da Rua Attilio Bertolini, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 091/2017, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de, em caráter 
de urgência, serem realizadas 
todas as obras de infraestrutu-
ra e pavimentação asfáltica em 
toda a extensão da Rua Walde-
mar da Costa Gomes, Lotea-
mento Belvedere do Lago, Ser-
ra Negra/SP, vez que o local 
está em estado precário e 
cheio de erosões. Indicação nº 
092/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser cortado o mato em 
todos os canteiros que dividem 
a mão de direção da Avenida 
Juca Preto, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 093/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser feita uma 
lombada na Rua Antonio Silvei-
ra Patrício (nas proximidades 
da Serralheria, próximo ao cru-
zamento das Ruas Sebastião 
de Abreu e Antonio Poleto), 
Loteamento Colina dos Ipês, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
094/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser feita uma lombada 
na Rua Mauro da Cunha Canto 
(no trecho que é um aclive), 
Loteamento Colina dos Ipês, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
095/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, ou seja, o 
Departamento Municipal de 
Trânsito, no sentido de serem 
repintadas todas as faixas de 
pedestres e lombadas, bem 
como serem afixadas as placas 
necessárias e todas as demais 
demarcações de solo, em toda 
a extensão da Rua Nossa Se-
nhora das Brotas, Serra Negra/
SP. Indicação nº 096/2017, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, 

para que estude as possibilida-
des de ser construído novo 
ponto de ônibus na Avenida 
Juca Preto, Serra Negra/SP, nas 
proximidades dos novos pré-
dios da CDHU. Indicação nº 
097/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de ser construí-
do novo ponto de ônibus nas 
proximidades do cruzamento 
entre a Avenida Juca Preto e a 
Rua Santa Carolina, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 098/2017, 
de autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
reformado o ponto de ônibus 
situado na Avenida Juca Preto, 
próximo ao número 1500, pou-
co antes ao “Casco de Ouro”, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
099/2017, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser realizada toda a ma-
nutenção necessária no muro 
e no portão do Cemitério Jar-
dim da Saudade, com acesso 
através da Rua Nossa Senhora 
das Brotas, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 100/2017, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser reparada 
e nivelada a calçada que cir-
cunda o cemitério de Serra Ne-
gra, na Rua Nossa Senhora das 
Brotas, Serra Negra/SP, vez que 
munícipes estão caindo e se 
acidentando no local. Indica-
ção nº 101/2017, de autoria do 
vereador Leonel Franco Ata-
názio, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser realizada 
operação tapa buracos em 
toda a extensão da Rua Nossa 
Senhora das Brotas, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 102/2017, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
cortado o mato e varridas to-
das as ruas e calçadas, bem 
como ser realizada limpeza ge-
ral em todo o Loteamento Re-
sidencial das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 103/2017, 
de autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indica 

ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de ser 
cortado o mato e varridas to-
das as ruas e calçadas, bem 
como ser realizada limpeza ge-
ral em todo o Loteamento Pla-
cidolândia, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 104/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser cor-
tado o mato e varridas todas as 
ruas e calçadas, bem como ser 
realizada limpeza geral em 
todo o Loteamento Jardim Ser-
ra Negra, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 105/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser cor-
tado o mato e varridas todas as 
ruas e calçadas, bem como ser 
realizada limpeza geral em 
todo o Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 106/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser totalmen-
te limpo o córrego situado no 
Bairro das Três Barras, que 
passa perto do “Lairton” (con-
serto carros/ferro velho), vez 
que estão se formando logra-
douros de água parada, mal 
cheiro, mato alto, mosquitos - 
inclusive o transmissor da den-
gue, etc., sendo, portanto, caso 
de saúde pública. Indicação nº 
107/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de serem feitas todas as de-
marcações de solo em toda a 
extensão da Rua Nossa Senho-
ra das Brotas, Serra Negra/SP, 
vez que o local está muito peri-
goso, principalmente nas pro-
ximidades da Capela Nossa 
Senhora das Brotas, número 
76, onde recentemente houve 
acidente. Indicação nº 
108/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser realizada limpeza ge-
ral, corte do mato e toda a ma-
nutenção necessária na Praça 
João Nunciaroni, situada no 
Loteamento Vila Dirce, Serra 
Negra/SP, vez que os brinque-
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dos estão todos quebrados e as 
crianças estão saindo do local 
cheias de carrapatos. Indica-
ção nº 109/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica o Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser dedetiza-
do todo o Cemitério Jardim da 
Saudade, Serra Negra/SP, vez 
que o local está infestado de 
escorpiões, baratas e aranhas, 
que estão invadindo os imóveis 
vizinhos ao cemitério. Indica-
ção nº 110/2017, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de serem limpos 
e desentupidos todos os buei-
ros existentes na Avenida Juca 
Preto, vez que os mesmos es-
tão entupidos e infestados de 
baratas. Indicação nº 111/2017, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que indi-
ca ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser feita limpeza e desentu-
pimento dos bueiros da Rua da 
Saudade. Indicação nº 
112/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser feita limpeza e de-
sentupimento dos bueiros da 
Rua Dorival Pereira Moraes. In-
dicação nº 113/2017, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor competen-
te, no sentido de ser feita lim-
peza e desentupimento dos 
bueiros da Rua Belizária Maria 
de Jesus. Indicação nº 
114/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser feita limpeza e de-
sentupimento dos bueiros da 
Rua Petrópolis. Indicação nº 
115/2017, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro, 
que indica ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determine 
ao setor competente, no senti-
do de ser feita limpeza e de-
sentupimento dos bueiros da 
Rua Nossa Senhora das Brotas. 
Indicação nº 116/2017, de auto-
ria do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-

petente, no sentido de ser feita 
limpeza geral e corte do mato 
em todo o Parque Represa 
Doutor Jovino Silveira - Barra-
gem. Indicação nº 117/2017, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
realizados os consertos neces-
sários em todos os brinquedos 
que estão à disposição das 
crianças no Parque Represa 
Doutor Jovino Silveira - Barra-
gem. Indicação nº 118/2017, de 
autoria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
realizados os consertos neces-
sários em todos os brinquedos 
que estão à disposição das 
crianças na Terra da Magia - 
Praça Sesquicentenário. Indi-
cação nº 119/2017, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
realizados os consertos neces-
sários em todos os aparelhos 
da Academia ao Ar Livre situa-
da na Praça Sesquicentenário. 
Indicação nº 120/2017, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
feitas todas as obras de infraes-
trutura e pavimentação asfálti-
ca em toda a extensão da Es-
trada Municipal Antonio Perli, 
Bairro das Posses, Serra Negra/
SP. Em seguida, o Exmo. Sr. 
Presidente determinou o enca-
minhamento das indicações 
aos setores competentes para, 
dentro do possível, serem ado-
tadas as medidas cabíveis. PE-
QUENO EXPEDIENTE: usaram 
da palavra os vereadores Edu-
ardo Aparecido Barbosa e Re-
nato Pinto Giachetto. Não ha-
vendo mais nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expedien-
te, passou-se ao GRANDE EX-
PEDIENTE. REQUERIMENTOS 
DE INFORMAÇÕES: Requeri-
mento nº 082/2017, de autoria 
dos vereadores Eduardo Apa-
recido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, 
Renato Pinto Giachetto, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto 

Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono, que so-
licita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
D.E.R. - Departamento de Es-
tradas de Rodagem para que, 
em caráter de extrema urgên-
cia, sejam finalizadas as obras 
na Rotatória situada na Rodo-
via SP-360, no trecho denomi-
nado como Avenida Ariovaldo 
Viana, Serra Negra -SP, que dá 
acesso aos Loteamentos im-
portantes das Vertentes, Suíza 
Park e a outras importantes lo-
calidades, vez que a referida 
Rotatória há mais de uma ano 
está aguardando para ser defi-
nitivamente finalizada, pois da 
forma precária em que se en-
contra atualmente, certamente 
gerará graves acidentes, além 
do local tratar-se da entrada da 
Estância Turística de Serra Ne-
gra, cujo local está muito feio, 
com ares de abandono por par-
te do D.E.R. - Departamento de 
Estradas de Rodagem. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
083/2017, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que, com o auxílio dos se-
tores competentes, informe a 
esta Casa de Leis, se a rua po-
pularmente conhecida como 
“Rua Projetada”, que tem seu 
início na Via Angelo Zanini e 
término na Rua João Zanona, 
Loteamento Placidolândia, 
Serra Negra/SP, possui denomi-
nação oficial e quais os melho-
ramentos nela existentes. In-
formo que foi veiculada 
matéria no Jornal “O Serrano”, 
edição de 12/08/2016, onde 
consta que a rua pública acima 
discriminada, receberá pavi-
mentação asfáltica, que não 
possui denominação oficial e 
possui como referência a “Rua 
do Alemão”. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 085/2017, de au-
toria do vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se está na programação 
dos serviços públicos a serem 
executados, a pavimentação 
asfáltica de toda a extensão da 

Rua Ida Fregoneze Valezi, situa-
da no Loteamento Nova Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
086/2017, de autoria dos verea-
dores Leonel Franco Atanázio 
e Ricardo Favero Fioravanti, 
considerando que a Travessa 
São Benedito é uma via pública 
situada na região central do 
município de Serra Negra e, 
por isso, é muito movimentada 
e utilizada como rota alternati-
va; considerando que o leito 
carroçável da Travessa São Be-
nedito possui aproximadamen-
te 6 (seis) metros; consideran-
do que na Travessa São 
Benedito, de forma corriquei-
ra, são estacionados veículos 
em ambos os lados, inclusive 
sobre as calçadas; consideran-
do que a Travessa São Benedi-
to atualmente é de mão dupla; 
considerando que a fluidez do 
trânsito na Travessa São Bene-
dito há tempos está compro-
metida, gerando muitos con-
tratempos aos motoristas, 
pedestres e moradores do lo-
cal; considerando o abaixo as-
sinado em anexo, que contém 
cerca de 120 assinaturas, todas 
de cidadãos eleitores, residen-
tes e/ou instalados comercial-
mente na região próxima à Tra-
vessa São Benedito, que 
solicitam modificações neces-
sárias por motivos de seguran-
ça e otimização do trânsito no 
local; considerando o inteiro 
teor da matéria veiculada no 
Jornal “O Serrano”, (cópia em 
anexo), em que o munícipe, 
devidamente identificado, soli-
cita uma solução urgente com 
relação ao precário estado e 
perigo do trânsito na área da 
região da Travessa São Benedi-
to. Ante estas considerações, 
requeremos seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, no sentido de, com 
o auxílio dos departamentos 
competentes,  inclusive do De-
partamento Municipal de Trân-
sito para que encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações e 
documentos abaixo solicita-
dos, com relação à Travessa 
São Benedito, Centro, Serra 
Negra/SP: 1) Encaminhar estu-
do ou laudo técnico sobre a flu-
ência do trânsito nas duas 
mãos de direção da Travessa 
São Benedito, Serra Negra/SP. 
2) Existe algum estudo ou pro-
gramação para tornar a Traves-
sa São Benedito em mão de 
direção única? 3) Consideran-
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do que há vários anos os muní-
cipes residentes e/ou instala-
dos comercialmente na 
Travessa São Benedito e região, 
solicitam providências ao Po-
der Público Municipal, para 
que a Travessa São Benedito 
passe a ser exclusivamente 
como de mão única de direção 
(para acesso à Avenida Santos 
Pinto), requeiro seja informado 
se é viável e possível alterar 
como mão de direção única a 
Travessa São Benedito? Em 
caso positivo, qual a data pre-
vista para ocorrer esta impor-
tante mudança que beneficiará 
o trânsito em toda aquela re-
gião? Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Em seguida, 
o Exmo. Sr. Presidente suspen-
deu a presente sessão. Reto-
mados os trabalhos, passou-se 
ao Requerimento nº 088/2017, 
de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que soli-
cita, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se a Praça Pública 
situada na Rua Erina Rosália 
Mattedi Santos, Loteamento 
Los Pinos, Bairro das Posses, 
Serra Negra/SP, possui denomi-
nação oficial. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 089/2017, de au-
toria do vereador Paulo Sergio 
Osti, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que, com o auxílio 
dos setores competentes, in-
forme a esta Casa de Leis se a 
Estrada que tem seu início na 
SP-147 (que liga as cidades de 
Lindoia/Serra Negra/Socorro), 
e término no Bairro dos Rodri-
gues - Serra Negra/SP, com a 
extensão aproximada de 1 km, 
é de propriedade privada ou 
particular. Caso seja de pro-
priedade pública (Estrada Mu-
nicipal), informar se a mesma 
possui denominação oficial e 
qual é a sua “coordenada geo-
gráfica UTM”. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 090/2017, de au-
toria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 

setores competentes, informe 
a esta Casa de Leis se a rua re-
centemente aberta, que tem 
seu início na Estrada Municipal 
Sebastião de Godoy Bueno, até 
o cruzamento com as Ruas 
Benjamin Lopes Filho e Ese-
quias Marques, Loteamento 
Jardim Residencial das Posses, 
Serra Negra/SP, possui denomi-
nação oficial e quais os melho-
ramentos nela existentes. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
091/2017, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que soli-
cita, na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Rua “C” do Lotea-
mento Jardim Lucíola, possui 
denominação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requerimento 
nº 092/2017, de autoria do vere-
ador Paulo Sérgio Osti, que so-
licita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se a Rua “F” do Lotea-
mento Jardim Lucíola, possui 
denominação oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requerimento 
nº 093/2017, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que informe a esta 
Casa de Leis, se a Rotatória 
existente na entrada do Lotea-
mento Refúgio da Serra, que 
dá acesso à SP-360 e às Ruas 
João Postali, Joana Franco da 
Silveira e Luiz Ciambelli, possui 
denominação oficial. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
094/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se a Rotatória localiza-
da na confluência das Ruas 
Brasil, Ana Belmira de Moraes 
e Gerônimo Dias (antiga Estra-
da Velha), Loteamento Estân-

cia Suíça, Serra Negra/SP, pos-
sui denominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
095/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que informe a esta Casa 
de Leis, se a rotatória existente 
na Avenida Ana Belmira de No-
vaes, no cruzamento entre a 
Avenida Antonio Novaes e a 
Rua Irineu Perondini, Lotea-
mento Estância Suíça, possui 
denominação oficial. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
096/2017, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita, na forma regimen-
tal, após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que informe a esta Casa 
de Leis se possui denominação 
oficial a Estrada Municipal que 
tem seu início no entronca-
mento da Estrada Municipal 
Amatis José Franchi, defronte 
ao Pesqueiro Bonfim, passan-
do pela entrada da Cachoeira 
dos Sonhos e tendo seu térmi-
no na Estrada Municipal Basílio 
Silotto, Bairro da Ramalhada, 
Serra Negra/SP. Requeiro mais, 
seja informada quais são as co-
ordenadas geográficas UTM da 
referida Estrada Municipal e 
qual o seu tamanho/extensão 
(metros). Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 097/2017, de autoria 
do vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que informe 
a esta Casa de Leis, se a Pista 
de Skate localizada na Praça 
Sesquicentenário, Centro, Ser-
ra Negra/SP, possui denomina-
ção oficial. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 098/2017, de au-
toria do vereador Eduardo Apa-
recido Barbosa, que solicita, na 
forma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que, informe 
a esta Casa de Leis, se a viela 
que liga a Rua Luiz Possagnolo 
à Rua Matheus Mattedi, Lotea-
mento Vila Dirce, Serra Negra/

SP, é de propriedade pública e 
se possui denominação oficial. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
099/2017, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 
setores competentes,  informe 
a esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Rua 01” 
do loteamento que vem sendo 
formado entre as Ruas Gerôni-
mo Dias, Paulo Pimentel Man-
geon e Armínio Silotto, Serra 
Negra/SP, e quais os melhora-
mentos nela existentes. Re-
queiro mais, seja encaminha-
do cópia do croqui/planta do 
referido Loteamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
100/2017, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 
setores competentes, informe 
a esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Rua 02” 
do loteamento que vem sendo 
formado entre as Ruas Gerôni-
mo Dias, Paulo Pimentel Man-
geon e Armínio Silotto, Serra 
Negra/SP, e quais os melhora-
mentos nela existentes. Re-
queiro mais, seja encaminha-
do cópia do croqui/planta do 
referido Loteamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
101/2017, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 
setores competentes, informe 
a esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Rua 03” 
do loteamento que vem sendo 
formado entre as Ruas Gerôni-
mo Dias, Paulo Pimentel Man-
geon e Armínio Silotto, Serra 
Negra/SP, e quais os melhora-
mentos nela existentes. Re-
queiro mais, seja encaminha-
do cópia do croqui/planta do 
referido Loteamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
102/2017, de autoria do verea-
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dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 
setores competentes,  informe 
a esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Rua 04” 
do loteamento que vem sendo 
formado entre as Ruas Gerôni-
mo Dias, Paulo Pimentel Man-
geon e Armínio Silotto, Serra 
Negra/SP, e quais os melhora-
mentos nela existentes. Re-
queiro mais, seja encaminha-
do cópia do croqui/planta do 
referido Loteamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
103/2017, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 
setores competentes, informe 
a esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Rua 05” 
do loteamento que vem sendo 
formado entre as Ruas Gerôni-
mo Dias, Paulo Pimentel Man-
geon e Armínio Silotto, Serra 
Negra/SP, e quais os melhora-
mentos nela existentes. Re-
queiro mais, seja encaminha-
do cópia do croqui/planta do 
referido Loteamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
104/2017, de autoria do verea-
dor Eduardo Aparecido Barbo-
sa, que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto e 
Soberano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal para que, com o auxílio dos 
setores competentes,  informe 
a esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Rua 06” 
do loteamento que vem sendo 
formado entre as Ruas Gerôni-
mo Dias, Paulo Pimentel Man-
geon e Armínio Silotto, Serra 
Negra/SP, e quais os melhora-
mentos nela existentes. Re-
queiro mais, seja encaminha-
do cópia do croqui/planta do 
referido Loteamento. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
105/2017, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que solicita, na 
forma regimental, após ouvido 
o douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que informe 

a esta Casa de Leis se a via pú-
blica recentemente aberta e 
asfaltada, que tem seu início 
na Rua Amélia Massaro e tér-
mino na Rua Vereador Dirceu 
Thomazelli Guidetti, Lotea-
mento Alto das Palmeiras, Ser-
ra Negra/SP, possui denomina-
ção oficial e quais os 
melhoramentos nela existen-
tes. Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unanimi-
dade (10 votos). Requerimento 
nº 106/2017, de autoria da vere-
adora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que solicita, na 
forma regimental, após ouvido 
o douto e soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal, para que informe 
a esta Casa de Leis, se a Qua-
dra Poliesportiva localizada no 
início da Estrada Municipal Ma-
ria Catini Canhassi, no Núcleo 
Urbano do Bairro dos Leais, 
Serra Negra/SP, possui denomi-
nação oficial. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 107/2017, de au-
toria da vereadora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se o Balneário Municipal 
localizado no Centro de Con-
venções “Circuito das Águas” 
possui denominação oficial. 
Requeiro também, seja escla-
recido se a Lei Municipal nº 
160/1954 ainda está em vigor e 
se a denominação “Governa-
dor Lucas Nogueira Garcez” se 
refere ao Próprio Público onde 
atualmente funciona o Paço 
Municipal ou se refere ao Bal-
neário Municipal que funcio-
nou, há décadas atrás, naquele 
prédio público. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 108/2017, de 
autoria da vereadora Maria Rita 
Menegatti Pinton Tomaleri, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, para 
que, com o auxílio dos setores 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se a Academia do 
Conjunto Aquático Municipal 
“Sebastião Carlos de Andréa 
Colchetti” possui denomina-
ção oficial. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 125/2017, de au-
toria do vereador Leandro Gia-

notti Pinheiro, que solicita, na 
forma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Prefei-
to Municipal para que, com o 
auxílio dos setores competen-
tes, informe a esta Casa de Leis 
quais foram os valores finan-
ceiros totais anuais aprovados 
no orçamento público do mu-
nicípio de Serra Negra para as 
pastas do esporte, cultura, 
meio ambiente e agricultura, 
durante os exercícios de 2014, 
2015 e 2016, informando tam-
bém quais foram os gastos to-
tais anuais com as pastas aci-
ma discriminadas. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
126/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos setores 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis lista atualiza-
da contendo nomes, cargos e 
referências salariais de todos 
os servidores comissionados 
da Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra e autarquias munici-
pais. Requeremos também, 
seja encaminhada listagem de 
funcionários concursados mas 
que atualmente estão lotados 
em cargos de comissão junto à 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra e autarquias municipais, 
descrevendo, respectivamen-
te, os cargos em que estão lota-
dos. Posto em discussão e vota-
ção, foi rejeitado por maioria 
de votos (06x03), com a abs-
tenção do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa. Em segui-
da, o Exmo. Sr. Presidente sus-
pendeu a presente sessão. Re-
tomados os trabalhos, 
passou-se ao Requerimento nº 
128/2017, de autoria dos verea-
dores Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Roberto Sebastião de Al-
meida e Paulo Sérgio Osti, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal para 
que esclareça a esta Casa de 
Leis quais serão os valores ou a 
tabela de valores que serão re-
almente e efetivamente pagos 
aos estudantes, referente à aju-
da de custo aos estudantes 
(transporte) para o exercício 
de 2017. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-

nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 129/2017, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Roberto Sebas-
tião de Almeida e Paulo Sérgio 
Osti, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado à SABESP para que no 
prazo regimental de 15 (quin-
ze) dias, informe a esta Casa 
de Leis, em que fase se encon-
tram atualmente as obras para 
implantação da rede de esgoto 
que irá atender todo o Lotea-
mento Nova Serra Negra, Serra 
Negra/SP. Requeremos mais, 
seja informada qual a data pre-
vista para o término das obras 
de implantação de rede de es-
goto do Loteamento Nova Ser-
ra Negra. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Para 
constar, o requerimento de in-
formações de nº 127/2017 foi 
retirado por seus autores. Em 
seguida, os vereadores Eduar-
do Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Maria Rita Me-
negatti Pinton Tomaleri, Paulo 
Sérgio Osti, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti, Roberto Sebastião de Al-
meida e Wagner da Silva Del 
Buono, apresentaram o seguin-
te requerimento verbal: “que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobera-
no Plenário, seja oficiado à Sa-
besp de Serra Negra/SP, para 
que encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações e cópias 
dos documentos abaixo solici-
tados: 1) encaminhar cópia in-
tegral do Termo de Ajustamen-
to de Conduta - “TAC” firmado 
entre a Sabesp e o Ministério 
Público do Estado de São Pau-
lo, referente a realização das 
obras para disponibilizar a rede 
de esgoto para o Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Negra/
SP, esclarecendo, até a presen-
te data, qual parte do referido 
“TAC” já foi devidamente cum-
prida e qual(is) parte(s) ainda 
falta(m) para ser(em) 
cumprir(das), informando tam-
bém, qual a data limite e/ou 
prevista para o término desta 
obra, com a consequente dis-
ponibilização da rede de esgo-
to para todos os imóveis situa-
dos no Loteamento Nova Serra 
Negra. 2) Encaminhar cópias 
de eventuais outros Termos de 
Ajustamento de Condutas fir-
mados entre a Sabesp e o Mi-
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nistério Público do Estado de 
São Paulo, que ainda estejam 
pendentes de serem cumpri-
dos ou observados. 3) Encami-
nhar cronograma detalhado 
sobre as datas previstas e quais 
as respectivas obras estão e se-
rão realizadas para a disponibi-
lização da rede de esgoto em 
todos os Loteamentos ou Bair-
ros do Município de Serra Ne-
gra/SP que ainda não possuam 
essa benfeitoria (rede de esgo-
to), esclarecendo em que fase 
se encontram cada uma delas, 
ou seja, quais as respectivas 
obras já foram efetivamente re-
alizadas e quais obras ainda 
serão realizadas, respectiva-
mente, informando se as obras 
estão seguindo e respeitando 
as datas/cronogramas? Por 
quê? ” Posto em discussão e 
votação, o requerimento verbal 
de informações, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Em questão de ordem, o verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida solicitou a prorrogação 
da presente sessão ordinária 
por mais 02 (duas) horas. Posto 
em votação, o pedido de pror-
rogação da sessão, foi aprova-
do por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 084/2017, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a experiente e dedi-
cada “Chef LUCIANE BRUNI” 
que vem brilhantemente se 
destacando em sua deliciosa 
profissão, ministrando aulas 
práticas espetaculares e apre-
sentando programas culinários 
da mais alta qualidade, ensi-
nando e agradando, de forma 
prática e didática, a alquimia 
no preparo dos alimentos, 
agradando a todo o seu públi-
co, parabenizando também a 
competente Chef “Lu Bruni” 
por divulgar o nome da nossa 
querida cidade de Serra Negra 
em todo o Estado de São Paulo 
e também à nível do Brasil. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à ho-
menageada. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 087/2017, de au-
toria do vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o dedicado 
servidor público municipal AN-
TONIO CARLOS BUERSE, po-

pularmente conhecido como 
“Sombra”, pelos relevantes tra-
balhos há anos realizados em 
prol do município de Serra Ne-
gra/SP, sempre realizando suas 
funções de tratorista de forma 
exemplar e com vasta experi-
ência, merecendo seu trabalho 
ser reconhecido e aplaudido 
pela Câmara Municipal de Ser-
ra Negra. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência ao homenageado. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
109/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com o senhor 
EDVALDO MOREIRA LOPES, 
conhecido como “TCHUBA”, 
pela doação de um veículo 0 
km, bem como pelo empenho 
na realização da Ação Entre 
Amigos, que juntamente com a 
ONG REVIVER, irá arrecadar 
considerável quantia financei-
ra, que será integralmente des-
tinada para a reforma dos apar-
tamentos do Hospital Santa 
Rosa de Lima, de Serra Negra/
SP, que irá beneficiar direta-
mente a população. Parabéns 
pela iniciativa e que Deus con-
tinue lhe abençoando! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao homena-
geado e à ONG REVIVER. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
110/2017, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações e 
aplausos para com a ONG RE-
VIVER, que presta relevantes 
serviços e ações que visam aju-
dar a manutenção do Hospital 
Santa Rosa de Lima, bem como 
pelo empenho e dedicação na 
realização da Ação Entre Ami-
gos, que irá arrecadar conside-
rável quantia financeira, que 
será integralmente destinada 
para a reforma dos apartamen-
tos do Hospital Santa Rosa de 
Lima, de Serra Negra/SP, que 
irá beneficiar diretamente a 
população. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência a todos os Diretores da 
ONG REVIVER, ao Represen-
tante do Ministério Público de 
Serra Negra, extensivo a todos 
os colaboradores da ONG RE-
VIVER. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 111/2017, de autoria 

do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com o 
proprietário da  FAZENDA NATA 
DA SERRA, que no último dia 3 
realizou a ativação de sua usi-
na de energia elétrica por pai-
néis solares. Chamada de ener-
gia fotovoltaica, consiste na 
captação da radiação solar e 
sua conversão em energia elé-
trica. Na propriedade rural fo-
ram necessários cerca de 200 
m2 de área para a instalação, o 
que será suficiente para suprir 
todas as necessidades da fa-
zenda. A energia é gerada 
como corrente elétrica contí-
nua e um aparelho a transfor-
ma para alternada, possibili-
tando o uso em todos os 
equipamentos, inclusive ele-
trodomésticos. Todo o proces-
so foi conduzido pela empresa 
Solution Eficiência Energética. 
Segundo o diretor Adalberto 
Popovici o investimento se 
paga em cerca de seis anos e o 
equipamento tem garantia de 
vida útil de 25 anos e uma ma-
nutenção bastante simples. O 
consumidor passa a pagar ape-
nas a taxa de disponibilidade 
do sistema. Popovici explicou 
que a energia excedente é en-
viada à rede da CPFL e se 
transforma em créditos que 
podem ser usados pelo usuário 
posteriormente ou em outra 
propriedade. O cálculo é feito 
pelo sistema e pode ser confe-
rido por um APP para smar-
tphone ou computador. Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ho-
menageado. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 112/2017, de au-
toria do vereador Ricardo Fave-
ro Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os PRODUTORES DE 
CAFÉS ESPECIAIS DO CIRCUI-
TO DAS ÁGUAS PAULISTA, que 
no último dia 8 de fevereiro 
participaram do evento promo-
vido pelo Sebrae-SP, em Cam-
pinas, que teve como objetivo 
promover a internacionaliza-
ção das empresas brasileiras 
na Europa, África e Ásia. Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos ho-
menageados: Rosana Marchi - 
Café São Geraldo; Regina Mar-
chi - Café Santa Rosa; Silvia 
Fonte - Café Fonte, produtores 
da cidade de Serra Negra e 
Beto Mercadante - Café 7 Se-

nhoras, produtor da cidade de 
Socorro. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Requeri-
mento nº 124/2017, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos para com a 
experiente e dedicada FLÁVIA 
ANDRADE, manicure que vem 
ministrando cursos em sua 
área, inclusive foi transmitido 
pela TV, através do Canal Band, 
cujos cursos vem ensinando e 
colaborando com o crescimen-
to profissional de muitas pes-
soas. Parabéns pelo trabalho 
realizado! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja dada 
ciência à homenageada. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade (10 
votos). REQUERIMENTOS DE 
PESAR: Requerimento nº 
113/2017, de autoria da Câmara 
Municipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Claudio 
Borges dos Reis. Requerimento 
nº 114/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da senho-
ra Emília de Napole Somma. 
Requerimento nº 115/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Benedita 
Maria dos Santos Moreira. Re-
querimento nº 116/2017, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor Mauro Fantini Luppi. 
Requerimento nº 117/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Dionisio Cas-
taldelli Fazolin. Requerimento 
nº 118/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor 
Luiz Frederico Xavier de Mora-
es. Requerimento nº 119/2017, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Lázaro Libe-
rato Godoy Ramalho. Requeri-
mento nº 120/2017, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
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EXTRATO DE CONTRATO

 Contrato n. 01/2017.

Contratante: Câmara Municipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra – SP
  
Contratada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados 
em administração pública, consistente em fornecer dia-
riamente, via correio eletrônico ou website, o boletim 
de publicações em nome da Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP.

Modalidade: Dispensa de Licitação.

Valor: R$ 2.160,00 (Dois mil, cento e sessenta reais), valor 
anual, pago em parcela única, com desconto.

Vigência: 12 meses – (18 de janeiro de 2017 a 17 de ja-
neiro de 2018).

Serra Negra, 18 de janeiro de 2017.

Assinaturas:

P/Contratante: Vereador Felipe Amadeu Pinto da Fonse-
ca – Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.

P/Contratada: Jéssica Ibanhes Pereira (Supervisora Ad-
ministrativa) – Griffon Brasil Assessoria Ltda.

Testemunhas:

RG: 22.811.153-5                           RG: 15.265.166

Visto do Departamento Jurídico:

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

Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Lurdes Aparecida de Fá-
tima Paganini. Requerimento 
nº 121/2017, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do senhor 
Heliodoro Roque Geraldo. Re-
querimento nº 122/2017, de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Amélia Cortelazzo. 
Requerimento nº 123/2017, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Yolanda 
Francisca Carraro Faez. Os re-
querimentos de pesar são de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado às 
famílias enlutadas. Não haven-
do nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Expe-
diente, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada no-
minal dos vereadores, verifi-
cou-se estarem presentes os 
vereadores Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pinhei-
ro, Leonel Franco Atanázio, 
Maria Rita Menegatti Pinton To-
maleri, Paulo Sérgio Osti, Rena-
to Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Haven-
do número regimental, passou-
-se à discussão e à votação dos 
projetos constantes da pauta. I 
– 1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 008/2017, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza a abertura 
de crédito adicional especial 
no valor de R$ 4.558,00 (quatro 
mil, quinhentos e cinquenta e 
oito reais), para atender despe-
sas com o Convênio “Escola de 
Beleza”. Primeiramente foi 
proferida a leitura dos parece-
res elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Finanças e Or-
çamento. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). II- 2ª Dis-
cussão e votação do projeto de 
lei nº 007/2017, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a autorização 

para formalização de Termo de 
Colaboração com a Entidade 
denominada Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Amparo – APAE e dá 
outras providências, com vi-
gência para o exercício de 
2017, para disponibilização, 
pela Entidade, de 15 (quinze) 
vagas sociais para internação 
de menores, mediante o repas-
se mensal no valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), totali-
zando, em 11 (onze) meses, o 
valor de R$ 33.000,00 (trinta e 
três mil reais). Em se tratando 
de segunda discussão e vota-
ção, foi dispensada a leitura 
dos pareceres. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado na 
Ordem do Dia, passou-se às 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: usa-
ram da palavra os vereadores 
Leandro Gianotti Pinheiro, Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
Renato Pinto Giachetto, Leonel 
Franco Atanázio e Ricardo Fa-
vero Fioravanti. Na qualidade 
de Presidente da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, usou da 
palavra o vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca, advertin-
do o vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que estava presente 
no Plenário, sobre a sua con-
duta e falta de postura durante 
a presente sessão ordinária, 
com a Carta de Advertência 
que possui o seguinte teor: 
CARTA DE ADVERTÊNCIA. Na 
qualidade de Presidente da Câ-
mara Municipal da Estância de 
Serra Negra, venho por meio 
desta advertir o Vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, filiado ao 
Partido Verde, nos termos do 
artigo 93 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, pela atitude antidemo-
crática direcionada contra mi-
nha pessoa durante os traba-
lhos legislativos da Sessão 
Ordinária realizada no dia 13 
de fevereiro de 2017. Venho 
nesta oportunidade repudiar 
veementemente as atitudes 
antidemocráticas do Vereador 
citado, sendo que o mesmo au-
feriu as seguintes palavras con-
tra minha pessoa: “Escolinha 
do Professor Raimundo, o Se-
nhor está querendo me ensi-
nar”. Na qualidade de Presi-
dente desta Casa de Leis, não 
posso aceitar a continuidade 
de tais atitudes, no sentido de 
piadas, deboches, motivo pelo 
qual, esta presidência adverte 

o Vereador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, filiado ao Partido Verde. 
Ressalto, na qualidade de Pre-
sidente, que estou tomando 
esta medida de advertência, a 
fim de corrigir os discursos 
ofensivos, com tom de ironia 
pela frase mencionada acima. 
Sugiro ao nobre Vereador, que 
procure estudar o Regimento 
Interno desta Casa e a Lei Or-
gânica do Município de Serra 
Negra. Vereador Felipe Ama-
deu Pinto da Fonseca - Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serra Negra/SP. Ciente - Verea-
dor Leandro Gianotti Pinheiro. 
Não havendo mais nenhum ve-
reador inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais havendo 
a ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e con-
vocou os senhores vereadores 
para a próxima sessão ordiná-

ria que será realizada no dia 20 
de fevereiro de 2017, segunda-
-feira, às 19:30 horas, declaran-
do encerrada a presente ses-
são às 23h55min. Para constar 
eu, (a) vereador Ricardo Fave-
ro 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 encontra-
-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO - MARÇO 2017 

Data 
 

Dia da semana Farmacia 

1 Quarta-feira Naturalis - (19) 3892-8169 
2 Quinta-feira Popular - (19) 3892-5051 
3 Sexta-feira Central - (19) 3892-2202 
4 Sábado Vip - (19) 3892-5972 
5 Domingo Rubi - (19) 3892-2169 
6 Segunda-feira São Luiz - (19) 3892-2783 
7 Terça-feira São Jose - (19) 3892-1520 
8 Quarta-feira Danilo - (19) 3892-2418 
9 Quinta-feira Serrana - (19) 3892-5300 
10 Sexta-feira Naturalis - (19) 3892-8169 
11 Sábado Popular - (19) 3892-5051 
12 Domingo Central - (19) 3892-2202 
13 Segunda-feira Vip - (19) 3892-5972 
14 Terça-feira Rubi - (19) 3892-2169 
15 Quarta-feira São Luiz - (19) 3892-2783 
16 Quinta-feira São Jose - (19) 3892-1520 
17 Sexta-feira Danilo - (19) 3892-2418 
18 Sábado Serrana - (19) 3892-5300 
19 Domingo Naturalis - (19) 3892-8169 
20 Segunda-feira Popular - (19) 3892-5051 
21 Terça-feira Central - (19) 3892-2202 
22 Quarta-feira Vip - (19) 3892-5972 
23 Quinta-feira Rubi - (19) 3892-2169 
24 Sexta-feira São Luiz - (19) 3892-2783 
25 Sábado São Jose - (19) 3892-1520 
26 Domingo Danilo - (19) 3892-2418 
27 Segunda-feira Serrana - (19) 3892-5300 
28 Terça-feira Naturalis - (19) 3892-8169 
29 Quarta-feira Popular - (19) 3892-5051 
30 Quinta-feira Central - (19) 3892-2202 
31 Sexta-feira Vip - (19) 3892-5972 
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O Prefeito Municipal 
de Serra Negra, assinou em 
15 de Fevereiro o Decreto nº 
4.601, que declara ponto fa-
cultativo nas repartições pú-
blicas municipais nos próxi-

mos dias, segunda-feira (27) 
e terça-feira (28) de fevereiro 
e na quarta-feira de Cinzas 
(1º de março) até as 13h. 

A decisão, porém, não 
se aplica aos serviços essen-

ciais como Limpeza Pública 
e PROTUR – Posto de Refe-
rência e Orientação ao Tu-
rista, no Palácio Primavera 
Deputado Ricardo Nagib Izar 
– Praça Sesquicentenário, os 

quais terão expediente nor-
mal nos dias mencionados. 
Havendo necessidade, o Pre-
feito Municipal poderá con-
vocar qualquer funcionário 
público.

Prefeitura decreta ponto facultativo em 
decorrência das festividades do Carnaval

A Secretaria de Sane-
amento e Recursos Hídricos 
declarou em reunião na úl-
tima quarta-feira, 22/02, que 
poderá colaborar com os 
municípios do Circuito das 
Águas e da Região Bragantina 
na elaboração de programas 
e projetos que tenham por fi-
nalidade promover melhorias 
às áreas urbanas atingidas 
por enchentes. 

Esta atividade resultará 
ainda em benefícios a Jarinu 
(Região Administrativa de 
Campinas) e Mairiporã (Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo).

A confirmação ocor-
reu numa reunião entre o 

deputado Edmir Chedid e o 
secretário Benedito Braga, 
responsável pela Pasta e o 
Prefeito Municipal de Serra 
Negra. Também participaram 
o superintendente do Depar-
tamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE), Ricardo Bor-
sari, a gerente do Departa-
mento de Recursos Hídricos 
Metropolitanos da Sabesp, 
Mara Ramos, e o superinten-
dente de Regulação da Sa-
besp, Marcel Costa Sanches, 
além de técnicos da Secreta-
ria, do DAEE e dos assessores 
da Sabesp.

Os municípios foram 
representados por prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores, 

além de secretários e che-
fes de departamento. “Todos 
puderam relatar as dificulda-
des orçamentárias, que pre-
judicam o andamento dos 
programas e projetos, e os 
problemas decorrentes das 
enchentes à comunidade, 
principalmente a que vive 
em situação de vulnerabili-
dade social. Os municípios 
precisam estar preparados e, 
para isso, o apoio do Estado 
é fundamental”, disse Edmir 
Chedid.

Para o Prefeito Muni-
cipal de Serra Negra, “conta-
mos com o apoio do gover-
no, uma vez que o município 
não possui verbas suficientes 

para realizar tamanhas obras 
e solucionar o problema de 
enchentes”, ressaltou.

A Secretaria e o DAEE 
deverão intensificar as ações 
a partir de março a fim de ga-
rantir agilidade às atividades 
que serão desenvolvidas em 
parceria com os municípios. 
Para o superintendente do 
DAEE, será preciso empenho 
conjunto para se garantir re-
sultados positivos que pos-
sam resultar efetivamente em 
benefícios à comunidade. “O 
governo do Estado vai dispor 
de sua infraestrutura para co-
laborar com as atividades dos 
municípios”, garantiu Ricardo 
Borsari.

Prefeito Municipal busca apoio do 
Governo do Estado para resolver 

problemas de Enchentes no município  
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A Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra 
por meio do Fundo So-
cial de Solidariedade 
em parceria com a se-
cretaria de Turismo pro-
move nesta sexta-feira, 
24 de fevereiro, o Baile 
de Carnaval da Melhor 
Idade, das 14h às 17h, 
na sede onde são rea-
lizadas as atividades do 
grupo da Melhor Idade. 
A entrada é gratuita.

Além do Baile de 
Carnaval, o Fundo Social 
de Solidariedade ofere-
ce juntamente com a 
secretaria de Esportes e 
Lazer, secretaria de As-
sistência Social e secre-
taria de Saúde, aulas de 
ginástica, pilates, hidro-
ginástica, tricô, crochê, 
coral, dança, fanfarra e 
começarão a ter aulas 
de artesanato. Também 
oferece palestras com 
temas sobre saúde, chá 
da tarde, passeios e bai-

les dos aniversariantes 
do mês. 

Para a presidente 
do Fundo Social de So-
lidariedade e primeira-
-dama, “estamos muito 
contentes com a união 
das secretarias que vem 
desenvolvendo a cria-
ção de práticas e traba-
lhos em benefício dos 
grupos da Melhor Idade, 
e estimulam atividades 
importantes de convívio 
social, uma vez que mui-
tas dessas pessoas são 
sozinhas ou têm seus 
familiares distantes”, sa-
lientou.

Para participar 
do grupo da Melhor 
Idade, precisa ter  55 
anos ou mais e fazer a 
inscrição na sede, que 
está localizada na Rua 
José Bonifácio, 315, 
centro, fone (19) 3892-
1753. Todas as ativida-
des oferecidas são gra-
tuitas.

Fundo Social promove 
baile de carnaval da 
melhor idade nesta 

sexta-feira (24)

Prefeito Municipal assina decreto que prevê 100% de 
ajuda de custo do transporte para estudantes

O Prefeito Municipal de Serra Negra assinou no último dia 
3 de fevereiro o decreto que prevê 100% de ajuda de custo do 
Transporte para os estudantes que cursarem Universidades, Fa-
culdades e Escolas Técnicas em outros municípios.

O auxílio transporte será concedido a estudantes domici-
liados no município, regularmente matriculados em cursos de 
nível superior e escolas técnicas profissionalizantes localizadas 
em outras cidades.

Os interessados deverão apresentar no setor de Trans-
portes da secretaria municipal de Educação e Cultura os se-
guintes documentos para cadastramento: ficha cadastral do 
estudante; cópia simples do comprovante de residência e do-
micílio no município de Serra Negra; cópia simples do docu-
mento de identidade; cópia simples do CPF; cópia simples do 
título de eleitor; termo de compromisso e responsabilidade; 
atestado de matrícula relativo ao curso que frequentar; con-
trato do transporte; e número da conta corrente e agência no 
nome do beneficiado.

Os estudantes que já possuem cadastro junto a Prefei-
tura Municipal devem entregar o comprovante de matrícula, 
comprovante de endereço e o requerimento com os dados 
atualizados.

O prazo para entrega da documentação no Setor de Trans-
portes é: 1º semestre – até o dia 24 de fevereiro de 2017; e 2º 
semestre – de 19 de junho de 2017 a 14 de julho de 2017.

Mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, os beneficiários 
com a ajuda de custo deverão entregar os documentos abaixo 
no Setor de Transportes, relativos ao mês imediatamente ante-
rior: comprovante de pagamento da unidade escolar autenticado 
mecanicamente e, na falta deste, o boletim de frequência; e nota 
fiscal de pagamento pela prestação de serviço, emitido pelo pro-
prietário de ônibus e/ou van, constando origem e destino e placas 
do veículo, não sendo aceitos recibos e outros tipos de compro-
vantes de pagamento.

Na hipótese do transporte ser realizado através de veículo 
próprio ou da família, o valor da ajuda de custo será também de 
100% do estabelecido na tabela (abaixo).

A concessão da ajuda de custo de que trata a Lei no 3.992, 
de 31 de janeiro de 2017, para o exercício de 2017, a ser repassa-
da ao estudante, corresponderá a 100% (cem por cento) da tabe-
la da Prefeitura Municipal.

A ajuda de custo será efetivada através de reembolso ao 
estudante beneficiário em conta própria, junto a Caixa Econômi-
ca Federal, até o dia 20 do mês subsequente, ficando o valor do 
benefício mensal de cada interessado limitado conforme tabela 
abaixo:

 
I – Amparo   R$ 166,00
II – Pedreira   R$ 171,00
III – Socorro   R$ 182,00
IV – Bragança Paulista   R$ 284,00
V – Campinas  R$ 397,00
VI – Itatiba  R$ 301,00
VII – Jaguariúna  R$ 227,00
VIII – Mogi Guaçu  R$ 284,00
IX – Espírito Santo do Pinhal R$ 307,00
X – Monte Alegre do Sul  R$ 159,00
XI – Itapira  R$ 162,00

Para o Chefe do Executivo, “a nossa tabela não sofria rea-
juste há 3 anos, e agora os valores estão acessíveis para acolher as 
necessidades de transporte dos estudantes”, salientou o Prefeito.   

Os interessados deverão apresentar os documentos neces-
sários no setor de Transportes da secretaria municipal de Educa-
ção e Cultura, sito a Praça XV de Novembro, s/n, Centro - Mercado 
Cultural. 
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Shows do Festival de Verão 2017 levaram 
muita gente às praças centrais da cidade


