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Acontece a Festa de encerramento 
da Família do CRAS com a peça de 

repertório La fille Mal Gardée

Crianças do Educandário 
apresentam o Concerto de Natal 

Sarau faz homenagem 
aos doadores de piano

Secretaria da Saúde tem 
novo responsável durante 
férias do titular da pasta
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PAT de Serra Negra 
oferece 10 vagas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
de Serra Negra está com 10 oportunidades 

para diferentes áreas. 

São elas:

- Barman

- Camareira de hotel

- Costureira 

- Cozinheiro

- Empregada domestica

- Faxineira ( 3x por semana)

- Garçom

- Recepcionista de hotel

- Supervisor de cozinha industrial

- Tecnico em nutrição
 

 O posto de atendimento fica na Rua José Boni-
fácio, no Centro da cidade, e funciona das 8h30 
às 11h e das 13h às 16h. Os interessados devem 

comparecer no posto munidos de RG, CPF e car-
teira de trabalho.

A secretaria Municipal de 
saúde de Serra Negra por meio 
da Vigilância em Saúde Ambien-
tal informa que o mutirão de 
coleta de pneus que aconteceu 
nos dias 16, 17 e 18 de novembro 
teve um resultado positivo e sa-
tisfatório. Foram recolhidos 498 
pneus velhos e enviados para 
o posto de coleta credenciado 
– CISBRA (Consórcio Intermuni-
cipal do Saneamento Básico do 
Circuito das Águas). 

O propósito da coleta foi 
uma ação em prol no combate 
aos criadouros do mosquito Ae-
des Aegypt, transmissor da Den-
gue, Zika e Chikungunya, uma 
vez que pneus velhos tendem 
acumular água e favorecer a pro-
liferação do inseto.  

O último levantamento 
atualizado da Secretaria Munici-
pal de Saúde indica que foram 
registrados de janeiro de 2016 
até hoje, 84 notificações suspei-
tas de dengue, sendo: 28 casos 

positivos, 54 casos negativos e 02 
aguardam resultados laborato-
riais no município.

De acordo com a prefeitu-
ra, nos períodos mais chuvosos, 
os pneus estão entre os objetos 
com maior concentração de 
larvas do Aedes Aegypti. Lem-
brando que os ovos do mosqui-
to transmissor resistem por até 
1 ano, só esperando a próxima 
chuva para eclodir. A forma mais 
eficaz para combater a doença 
sempre é eliminando os pos-
síveis criadouros. Os ovos do 
Aedes Aegypti (mosquito trans-
missor da Dengue) são pretos, 
parecidos com terra, por isso é 
importante limpar com palha de 
aço qualquer recipiente ao ar li-
vre e que possa acumular água, 
não esquecendo calhas e buei-
ros. 

Denúncias anônimas po-
dem ser feitas à Vigilância em 
Saúde Ambiental f. (19)3842-
2005 r. 28.

Mutirão para coleta de Pneus 
foi positiva e satisfatória
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 3.966 de 8 de novembro de 2016

Projeto de Lei no 78/2016
Autoria: Vereador Ricardo Favero Fioravanti

(Dá nova redação ao artigo 2o, da Lei Municipal no 431, de 25 de mar-
ço de 1964, que autoriza a criação de “Feira Livre” em Serra Negra)

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 pro-
mulga a seguinte Lei: 
Art. 1o O artigo 2o, da Lei Municipal no 431, de 25 de março de 1964, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)
“Art. 2o Somente será permitida a comercialização de produtos na-
cionais, agrícolas, de criação, hortifrutigranjeiros, floriculturas, de 
artesanato, de artigos e produtos de indústrias manuais caseiras, de 
produtos alimentícios de consumo imediato, além de consertos e 
manutenção de utensílios domésticos.” 
(...)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 8 de 
novembro de 2016.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -
 

Lei no 3.967 de 17 de novembro de 2016
Projeto de Lei no 84/2016

(Revoga as Leis Municipais nos 3.466/2011, 
3.472/2011 e 3.719/2014, 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 pro-
mulga a seguinte Lei: 
Art. 1o Ficam revogadas as Leis Municipais nos 3.466/2011, 3.472/2011 
e 3.719/2014, que dispunham sobre a doação de imóvel ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 17 de 
novembro de 2016.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.559 de 8 de novembro de 2016
(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.882, de 8 de dezembro de 
2015,
DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
352.200,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais), para 
reforço das dotações orçamentárias, a saber:

01.01.04.122.0002.2.002.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..........................................R$ 25.000,00
01.01.04.122.0002.2.002.339030.01
Material de consumo...............................................................R$ 2.000,00
01.01.04.122.0002.2.002.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...........................................R$ 22.000,00
02.01.20.606.0003.2.003.319013.01
Obrigações Patronais...............................................................R$ 3.000,00
03.01.08.244.0004.2.004.319013.01
Obrigações Patronais...............................................................R$ 4.300,00
04.01.04.122.0005.2.005.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica.............................................R$ 3.500,00
04.01.08.243.0006.2.009.339030.01
Material de consumo.............................................................R$ 75.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.319003.01
Pensões...................................................................................R$ 15.000,00
08.01.04.122.0013.2.015.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil................................................R$ 500,00
08.01.04.122.0013.2.015.319013.01
Obrigações Patronais...............................................................R$ 8.500,00
09.01.04.122.0014.2.016.319013.01
Obrigações Patronais...............................................................R$ 6.800,00
10.01.04.122.0015.2.017.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..........................................R$ 29.000,00
10.01.04.122.0015.2.017.319013.01
Obrigações Patronais...............................................................R$ 5.500,00
11.01.10.301.0016.2.018.339030.02
Material de consumo..............................................................R$ 40.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.02
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica...........................................R$ 27.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.339039.01
Serv. terceiros – Pessoa Jurídica..........................................R$ 25.000,00
11.01.10.304.0016.2.021.319013.01
Obrigações Patronais..................................................................R$ 100,00
13.01.15.452.0018.2.023.339030.01
Material de consumo.............................................................R$ 60.000,00
Total.......................................................................................R$ 352.200,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, cor-
rerão por conta do excesso de arrecadação motivado pela transfe-
rência do recurso estadual Qualis Mais e pela anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias, sendo:

Excesso de arrecadação
Recurso estadual Qualis Mais ..............................................R$ 67.000,00
05.01.27.812.0009.2.012.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil............................................R$ 20.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.319001.01
Apos. reserv. rem. e reformas ...............................................R$ 50.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 10.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.319011.01 
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 16.600,00
09.01.04.122.0014.2.016.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 25.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 25.100,00
13.01.15.452.0018.2.023.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..........................................R$ 90.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.319013.01
Obrigações patronais.............................................................R$ 48.500,00
Total.......................................................................................R$ 352.200,00

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, 8 de 
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novembro de 2016

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.560 de 16 de novembro de 2016
(Atualiza o valor venal dos imóveis integrantes do 

Cadastro Imobiliário Municipal)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais,

DECRETA:

Art. 1o Ficam atualizados monetariamente em percentual correspon-
dente a 7,87%, os valores venais dos imóveis integrantes ao Cadastro 
Imobiliário do Município, para fins de cálculo dos tributos incidentes 
para o exercício de 2017.

Art. 2o Ficam, ainda, atualizados, no mesmo percen tual mencionado 
no artigo 1o, todos os tributos, emolumentos e preços públicos prati-
cados pela Municipalidade.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2017.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 16 de 
novembro de 2016.

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.561 de 16 de novembro de 2016
(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.882, de 8 de dezembro de 
2015,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

04.01.12.365.0005.2.008.319013.05
Obrigações Patronais.............................................................R$ 52.000,00
11.01.10.301.0016.2.019.337170.05
Rateio p. part. em cons. público.........................................R$ 130.000,00
Total.......................................................................................R$ 182.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, cor-
rerão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias, sendo:

04.01.12.365.0005.2.008.319113.05
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias................................R$  52.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.319011.05

Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 84.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.319013.05
Obrigações patronais.............................................................R$ 44.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.319113.05
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias..................................R$ 2.000,00
Total.......................................................................................R$ 182.000,00

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 16 de 
novembro de 2016

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Decreto no 4.567 de 18 de novembro de 2016
(Abre um crédito adicional suplementar)

ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 3.882, de 8 de dezembro de 
2015,

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias, a saber:

11.01.10.301.0016.2.018.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica....................................................R$ 20.000,00
11.01.10.301.0016.2.019.337170.01 
Rateio p. part. em cons. público.........................................R$ 300.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.339039.01
Serv. terceiros – P. Jurídica..................................................R$ 330.000,00
Total........................................................................................R$ 650.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, cor-
rerão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orça-
mentárias, sendo:

02.01.20.606.0003.2.003.319011.01
 Venc. e vantagens fixas – P. Civil.........................................R$ 15.000,00
03.01.08.244.0004.2.004.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..........................................R$ 18.000,00
06.01.04.122.0010.2.013.319113.01
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias................................R$ 12.000,00
07.01.04.122.0012.2.014.319013.01
Obrigações patronais............................................................R$ 20.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 25.000,00
09.01.04.122.0014.2.016.319113.01
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias................................R$ 40.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.319013.01
Obrigações patronais...........................................................R$ 100.000,00
11.01.10.301.0016.2.018.319113.01
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias..............................R$ 220.000,00
11.01.10.302.0016.2.031.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 25.000,00
11.01.10.302.0016.2.031.319113.01
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias.................................R$ 22.000,00
11.01.10.304.0016.2.021.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil..........................................R$ 20.000,00
11.01.10.304.0016.2.021.319113.01
Obrig.Patronais – Intra-Orçamentárias.................................R$ 78.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.319011.01
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Venc. e vantagens fixas – P. Civil............................................R$ 30.000,00
12.01.23.695.0017.2.022.319013.01
Obrigações Patronais..............................................................R$ 15.000,00
13.01.15.452.0018.2.023.319011.01
Venc. e vantagens fixas – P. Civil...........................................R$ 10.000,00
Total........................................................................................R$ 650.000,00

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, 18 de 
novembro de 2016

Antonio Luigi Ítalo Franchi
- Prefeito Municipal -

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

José Alexandre Malagodi de Vasconcellos
- Secretário -

Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA TRIGÉSIMA OI-

TAVA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

Aos dezesseis dias do 
mês de novembro, do ano de 
dois mil e dezesseis, às 
19h38min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio, s/nº, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Edson B. O. 
Marquezini – 1º Vice-Presi-
dente, e secretariando os tra-
balhos o vereador José Luiz 
Bertevello – 2º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 38ª Sessão 
Ordinária, da 04ª Sessão Le-
gislativa, da 16ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, Demétrius Ítalo 
Franchi, Edson B. O. Marque-
zini, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, José Luiz Bertevello, 
Maria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono; 
com a ausência do vereador 
Danilo Francisco Andrade 
Guerreiro. Havendo número 
regimental, o Exmo. Sr. Presi-
dente declarou aberta a pre-
sente sessão. Em seguida 
convidou a todos, para jun-
tos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, passou-se ao EXPE-
DIENTE: onde foi lida, discuti-
da, votada e aprovada, por 
unanimidade (09 votos), a ata 
da 37ª sessão ordinária, da 
04ª sessão legislativa, da 16ª 
Legislatura, realizada em 07 
de novembro de 2016. EXPE-
DIENTE DO PODER EXECUTI-

VO MUNICIPAL: - Ofício nº 
375/2016, em resposta ao re-
querimento nº 531/2016, de 
autoria do vereador Nestor de 
Toledo Marchi, informando 
que a rua que se inicia no Km 
147, da Rodovia SP-360, senti-
do Amparo/Serra Negra e tér-
mino nas proximidades da 
Rua Francisco Saragiotto, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, não possui denomina-
ção oficial e possui apenas a 
rede de energia elétrica, sem 
iluminação pública. - Ofício 
nº 376/2016, em resposta ao 
requerimento nº 503/2016, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, encami-
nhando as informações soli-
citadas com relação a “Festa 
de Rodeio/2016” do Municí-
pio de Serra Negra/SP. - Ofício 
nº 378/2016, em resposta ao 
requerimento nº 519/2016, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, informando que a Acade-
mia do Conjunto Aquático 
Municipal “Sebastião Carlos 
de Andrea Colchetti”, não 
possui denominação oficial. - 
Ofício nº 380/2016, em res-
posta ao requerimento nº 
502/2016, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, informando que foi 
gasto com a construção do 
Posto de Saúde do Lotea-
mento Refúgio da Serra, a im-
portância de R$ 408.000,00 
(quatrocentos e oito mil re-
ais), com recursos do convê-
nio com o Ministério da Saú-
de e, com a reforma e 
ampliação do Posto de Saúde 
da Família “Dr. Francisco Vi-
cente Braga”, o valor de R$ 
349.800,00 (trezentos e qua-
renta e nove mil e oitocentos 
reais), com recursos do con-
vênio do Ministério da Saúde. 
- Ofício nº 381/2016, em res-

posta ao requerimento nº 
541/2016, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
encaminhando as informa-
ções solicitadas com relação 
à implantação de “Casa de 
Apoio”, no Município de Bar-
retos, para pacientes de Serra 
Negra em tratamento no Hos-
pital de Câncer de Barretos. - 
Ofício nº 382/2016, em res-
posta ao requerimento nº 
553/2016, de autoria do verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando cópia 
dos documentos solicitados, 
referentes às novas viaturas 
que foram destinadas à Guar-
da Civil Municipal de Serra 
Negra. EXPEDIENTE DE DI-
VERSOS: - EDITAL DE AUDI-
ÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA. A CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, 
através de sua Comissão Per-
manente de Política Urbana, 
de Meio Ambiente e de Cultu-
ra, Educação, Esporte e Turis-
mo, faz saber que, em confor-
midade com as disposições 
contidas nos artigos 77 a 82, 
especificamente no artigo 78, 
V e seu § 2º, todos do Regi-
mento Interno da Câmara 
Municipal de Serra Negra, se-
rão realizadas 03 (três) AUDI-
ÊNCIAS PÚBLICAS nos se-
guintes dias e horários: 1ª 
– 13/10/2016, quinta-feira, às 
19h30min; 2ª – 08/11/2016, 
terça-feira, às 19h30min; 3ª – 
17/11/2016, quinta-feira, às 
19h30min, no Plenário da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, instalada na Rua Nossa 
Senhora do Rosário, s/nº, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será 
analisado, avaliado e discuti-

do o projeto de lei nº 068, de 
1º de agosto de 2016, de auto-
ria do Vereador Roberto Se-
bastião de Almeida, que pre-
tende fixar com “zona 
exclusivamente residencial” 
a área que especifica, inte-
grante dos Loteamentos Altos 
da Bela Vista, Belvedere do 
Lago e Jardim Parque das Pal-
meiras, Serra Negra/SP. - Ofí-
cio da Empresa RCE Constru-
ções Elétricas, datado de 11 
de outubro de 2016, em res-
posta à indicação nº 510/2016, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, infor-
mando que a Empresa RCE 
presta serviços de manuten-
ção em pontos já existentes e 
não presta serviços de cons-
truções de novos pontos com 
instalação de braços, luminá-
rias e lâmpadas, conforme 
contrato de nº 020/2014 fir-
mado com a Prefeitura Muni-
cipal de Serra Negra. - Ofício 
nº 955/2016, da Secretaria de 
Estado da Educação – Direto-
ria de Ensino Região de Mogi 
Mirim Empresa RCE Constru-
ções Elétricas, em resposta à 
indicação nº 494/2016, de au-
toria do vereador Edson B. O. 
Marquezini, esclarecendo 
que a proposta de instalação 
de cobertura na quadra po-
liesportiva da Escola Estadual 
Professora Nair de Almeida 
está sendo encaminhada 
para análise da Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação. - Convi-
te do Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ra-
malho, para participação no II 
Congresso Internacional de 
Controle e Políticas Públicas, 
promovido pelo Instituto Rui 
Barbosa – IRB em parceria 
com este Egrégio Tribunal de 
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Contas do Estado de São Pau-
lo, que ocorrerá nos dias 30 
de novembro, 01 e 02 de de-
zembro, na Universidade 
Nove de Julho (UNINOVE), 
no campus Memorial, São 
Paulo - Capital. O evento tem 
o objetivo de debater a me-
lhoria da administração pú-
blica por meio do intercâm-
bio de experiências, 
multiplicação do conheci-
mento e apresentação de es-
tudos sobre a qualidade das 
políticas públicas. - Ofício 
RGDS4 – 39/16 da SABESP – 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Pau-
lo – Setor de Serra Negra, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 591/2016, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, enca-
minhando os números atuais 
dos imóveis comerciais e re-
sidenciais, de acordo com as 
faixas de consumo de água 
em todo o Município de Serra 
Negra/SP. - Ofício RGL 
4400/2016, da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo, encaminhando o re-
querimento nº 1986, de 
19/10/2016, de autoria do De-
putado Estadual Rodrigo Mo-
raes, com o seguinte teor: RE-
QUERIMENTO Nº 1986, DE 
2016. Requeiro, nos termos 
do 165, inciso VIII, da XIII 
Consolidação do Regimento 
Interno, que se registre nos 
anais desta Casa um voto de 
congratulações com a popu-
lação de Serra Negra, pela ex-
celente colocação conquista-
da pelos alunos das escolas 
públicas da cidade no IDEB 
2015 (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica). 
Requeiro, ainda, que desta 
manifestação dê-se ciência 
ao Senhor Prefeito Antonio 
Luigi Ítalo Franchi, Praça John 
Kennedy, s/n - Centro - Palá-
cio das Águas - CEP: 
13930.000, Prefeitura Munici-
pal Serra Negra/SP; e ao Se-
nhor Presidente da Câmara 
Municipal, à Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, s/n - Centro 
de Convenções – Centro - 
CEP 13930-000 - Serra Negra 
SP, e a Diretora Claudia Cristi-
na de Oliveira Costa da Esco-
la Estadual Professora Nair de 
Almeida. JUSTIFICATIVA: A 
imprensa de todo o Brasil 

enalteceu um fato inédito e 
exemplar: o pequeno municí-
pio do Estado de São Paulo, 
Serra Negra, conseguiu que 
suas escolas públicas empla-
cassem o primeiro lugar en-
tre as melhores escolas do 
Brasil, pelo Índice de Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica - IDEB 2015. Em primeiro 
lugar, tal fato se deve aos pro-
fissionais da educação que, 
como os próprios resultados 
comprovam, esforçaram-se 
para que seus alunos chegas-
sem a esse aproveitamento 
que é invejável até mesmo 
por países ricos, que vem in-
vestindo pesadamente em 
educação durante décadas e 
até séculos. Este feito tam-
bém denota a preocupação 
das autoridades municipais 
com a educação. A Escola Es-
tadual Professora Nair de Al-
meida, do Município de Serra 
Negra, obteve no IDEB 8,3, 
ultrapassando a meta de 6,02, 
em anos inicias. Essa direto-
ria de ensino pertence ao Mu-
nicípio de Mogi Mirim. A pre-
missa de que só com uma 
boa educação o país conquis-
tara as bases sólidas para um 
crescimento sustentável deve 
ser sempre repetida, uma vez 
que serve de alerta para todo 
administrador público. A Ci-
dade de Serra Negra já ven-
ceu a batalha mais difícil, 
agora é a perseverança e a 
busca pelo bom aproveita-
mento desses jovens estu-
dantes. Todo o Brasil deveria 
se espelhar nessa experiên-
cia. Os demais profissionais 
da educação de Serra Negra, 
bem como administração pú-
blica do município têm muito 
a nos ensinar na gestão públi-
ca da educação. Diante do 
exposto, apresento este voto 
de congratulações para que 
fique registrada nos anais da 
nossa Casa Legislativa essa 
grande conquista do Municí-
pio de Serra Negra. Sala das 
Sessões, em 19/10/2016. De-
putado Rodrigo Moraes. Cor-
respondências recebidas no 
período de 08 a 16 de novem-
bro de 2016, dentre elas os 
seguintes telegramas infor-
mando a liberação de verbas: 
Telegrama do Ministério da 
Educação – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-

cação – Presidência, comuni-
cando a liberação de recur-
sos financeiros à Prefeitura 
Municipal da Estância de Ser-
ra Negra/SP, destinados a ga-
rantir a execução de progra-
mas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, emitido(s) no mês de 
outubro de 2016, referentes 
ao(s) seguinte(s) 
Programa(s): Brasil Carinho-
so TD – parcela 001, no valor 
de R$  18.721,55. Brasil Cari-
nhoso TD – parcela 002, no 
valor de R$ 18.721,54. QUOTA 
– parcela 009, no valor de R$ 
78.659,19. PROJETOS DE LEIS 
DE AUTORIA DOS VEREADO-
RES: - Projeto de lei nº 
85/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que denomina a Rua “01” 
do Loteamento Colinas de 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
com o nome de “RUA JOSÉ 
PAULO PULINE PINTON”. - 
Projeto de Lei nº 86/2016, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que denomina a Rua “02” 
do Loteamento Colinas de 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
com o nome de “RUA 
OSWALDO SARAGIOTTO”. - 
Projeto de lei nº 87/2016, de 
autoria da vereadora Maria 
Rita Menegatti Pinton Toma-
leri, que denomina a rua “03” 
do Loteamento Colinas de 
Serra Negra, Serra Negra/SP, 
com o nome de “RUA NERCY 
MARINI”. - Projeto de Lei nº 
88/2016, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que denomina 
a rua “04” do Loteamento Co-
linas de Serra Negra, Serra 
Negra/SP, com o nome de 
“RUA PEDRO LEME DE AS-
SIS”. - Projeto de Lei nº 
89/2016, de autoria da verea-
dora Maria Rita Menegatti Pin-
ton Tomaleri, que denomina 
a rua “05” do Loteamento Co-
linas de Serra Negra, Serra 
Negra/SP, com o nome de 
“RUA CLAUDIO DE ANDREA 
CORSETTI”. Todos os docu-
mentos ficaram à disposição 
dos vereadores junto à Mesa 
Diretora. Em seguida, foi pro-
ferida à leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 561/2016, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 

ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada operação tapa 
buracos em toda a extensão 
da Estrada Municipal Antonio 
Renato Gasparini Marson, 
Bairro dos Leais, Serra Negra/
SP. Indicação nº 562/2016, de 
autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem tapados com massa 
asfáltica os enormes buracos 
existentes na Rua José Boni-
fácio, entre o Supermercado 
Dia e Supermercado Colora-
do Shopping, vez que quando 
há veículos estacionados à 
esquerda (sentido de quem 
sobe) não há espaço suficien-
te para passar dois veículos, 
por causa dos buracos, que 
vem causando prejuízos aos 
proprietários dos veículos. In-
dicação nº 563/2016, de auto-
ria do vereador Paulo Sérgio 
Osti, que indica, na forma re-
gimental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de ser fei-
ta limpeza geral, corte do 
mato e a retirada de areia 
acumulada no Ribeirão Serra 
Negra, no trecho atrás dos 
apartamentos da CDHU, situ-
ado na Avenida Juca Preto 
número 1345, fundos da pro-
priedade/horta da Família 
Mainente e adjacências, Bair-
ro das Palmeiras, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 564/2016, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser realizada 
operação tapa buracos, com 
massa asfáltica, na Rua José 
Bonifácio, no trecho entre o 
Supermercado Dia e o Colo-
rado Shopping. Indicação nº 
565/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser finalizado o 
serviço de manutenção na 
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Rodovia SP-360, principal-
mente no trecho na altura en-
tre os números 400 a 800 da 
Avenida Ariovaldo Viana, Ser-
ra Negra/SP, vez que os acos-
tamentos necessitam ser ni-
velados e pavimentados, 
especialmente nas entradas 
dos pontos/lojas comerciais 
existentes no local. Indicação 
nº 566/2016, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser trocada a tampa do buei-
ro na Rua Roberto Cazotto, 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, ao lado da quadra. 
Indicação nº 567/2016, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado à Empresa RCE para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de serem 
trocadas as lâmpadas quei-
madas em toda a extensão da 
Rua Roberto Cazotto, Lotea-
mento Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
568/2016, de autoria do verea-
dor Paulo Sérgio Osti, que in-
dica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine ao setor competente, 
no sentido de ser passada a 
máquina motoniveladora em 
toda a extensão da Avenida 
Rivaldavio L. do Nascimento, 
Loteamento Estância Clube 
Veraneio, Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP, vez que a 
referida avenida está intransi-
tável. Indicação nº 569/2016, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada as obras neces-
sárias para a cobertura do 
ponto de ônibus existente na 
Rua Arthur Neves Junior - Lo-
teamento Alto das Palmeiras, 
Serra Negra/SP, nas proximi-
dades do imóvel onde funcio-
na o Clube dos Passarinhei-
ros. Indicação nº 570/2016, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que indi-
ca, na forma regimental, seja 

oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de ser cortado o mato 
e realizada limpeza geral em 
ambos os lados da Estrada 
Municipal Basílio Silotto, Ra-
malhada, Serra Negra/SP, 
principalmente nas proximi-
dades da Capela de São Fran-
cisco, vez que o mato alto e a 
grande quantidade de galhos 
e sujeira está prejudicando e 
atrapalhando a passagem 
dos veículos, estreitando em 
muito o leito carroçável da-
quela Estrada Municipal 
onde, aliás, estão ocorrendo 
acidentes envolvendo veícu-
los automotores. Indicação 
nº 571/2016, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, a forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
competente, ou seja, o De-
partamento Municipal de 
Trânsito, no sentido de serem 
feitas todas as demarcações 
de solo e a fixação das placas 
necessárias - inclusive infor-
mando a velocidade máxima 
permitida -, em ambos os la-
dos da Estrada Municipal Ba-
sílio Silotto, Bairro da Rama-
lhada, Serra Negra/SP, 
principalmente nas proximi-
dades da Capela de São Fran-
cisco, local em que, aliás, es-
tão ocorrendo acidentes 
envolvendo veículos automo-
tores. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente determinou o 
encaminhamento das indica-
ções aos setores competen-
tes para, dentro do possível, 
serem adotadas as medidas 
cabíveis. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito no 
Pequeno Expediente, passou-
-se ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
597/2016, de autoria do verea-
dor  Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Departamen-
to de Estradas de Rodagem - 
DER, com sede no Município 
de Amparo/SP, para que, no 
prazo regimental de 15 (quin-
ze) dias, informe a esta Casa 
de Leis se foi regular e de 

costume o despejo de terra, 
depositada durante as obras 
realizadas ou de responsabili-
dade do DER, ao redor da SP-
360 - Rodovia Engenheiro Ge-
raldo Mantovani, que liga os 
Municípios de Serra Negra a 
Amparo, mais precisamente 
em frente da bonita Igreja si-
tuada na Fazenda de proprie-
dade da Família Dib, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP, 
bem como informe quais os 
procedimentos serão realiza-
dos para a retirada de toda 
aquela terra, solicitando tam-
bém, seja cortado o mato 
existente no local, vez que a 
grande quantidade de terra e 
o mato alto estão tampando a 
visão daquela Igreja que é 
centenária e o local é um 
ponto turístico de referência 
para a Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
598/2016, de autoria do verea-
dor Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado à Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB para que, no 
prazo regimental de 15 (quin-
ze) dias, informe a esta Casa 
de Leis se foi regular o despe-
jo de terra, depositada duran-
te as obras realizadas ou de 
responsabilidade do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem - DER, ao redor da SP-
360 - Rodovia Engenheiro 
Geraldo Mantovani, que liga 
os Municípios de Serra Negra/
SP a Amparo/SP, mais preci-
samente em frente da bonita 
Igreja situada na Fazenda de 
propriedade da Família Dib, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP, bem como informe 
quais os procedimentos po-
dem e devem ser realizados 
para a retirada de toda aquela 
terra, vez que está tampando 
a visão daquela Igreja que é 
centenária e o local é um 
ponto turístico de referência 
para a Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
599/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-

no, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado à SABESP para 
que informe a esta Casa de 
Leis, se está na programação 
dos serviços e obras a instala-
ção/disponibilização da rede 
de esgoto para todo o Lotea-
mento Residencial Suiza 
Park, Serra Negra/SP. Em caso 
positivo, informar qual a data 
prevista para a conclusão 
dessa importante obra para a 
população. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 600/2016, 
de autoria do vereador Paulo 
Sérgio Osti, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado à SABESP 
para que, no prazo regimen-
tal de 15 (quinze) dias, infor-
me a esta Casa de Leis em 
que data  e quais os serviços 
e obras serão realizadas  na 
rede de coleta e escoamento 
de água que está abandona-
da, totalmente arrebentada, 
irregular, causando erosões 
de grandes proporções e pro-
blemas ambientais nos fun-
dos da propriedade e horta 
da Família Mainente, Bairro 
das Palmeiras, Serra Negra/
SP. Vale ressaltar que aquela 
rede de coleta e escoamento 
de água está abandonada há 
aproximadamente 04 (qua-
tro) meses e vem causando 
contratempos, estragos e pre-
juízos de grande monta no 
imóvel particular de proprie-
dade da Família Mainente, 
vez que aquela rede coletora 
recebe as águas da Rua Dr. 
Jovino Silveira e parte do 
Bairro Alto das Palmeiras e 
Casas Populares, não poden-
do aquela rede coletora per-
manecer da forma abando-
nada em que se encontra 
atualmente. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 609/2016, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita, na forma regimental, 
seja oficiado à SABESP para 
que, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, informe a 
esta Casa de Leis qual(is) 
o(s) problema(s) está(ão) 
ocorrendo com a rede de es-
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goto existente na Rua Rober-
to Cazotto, Loteamento Par-
que Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP, vez que há esgoto 
escorrendo à céu aberto na-
quele local, gerando forte 
odor, podendo inclusive 
transmitir graves doenças, in-
formando também qual a 
data prevista para ser definiti-
vamente solucionado este 
problema que há anos vem 
ocorrendo naquela rua. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
612/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado à Empresa TIM 
para que, no prazo regimen-
tal de 15 (quinze) dias, enca-
minhe a esta Casa de Leis, 
relatório atualizado de con-
formidade teórico dos níveis 
de radiação eletromagnéticas 
de rádio frequência não ioni-
zantes da estação rádio base 
de serviço móvel especializa-
do - S.M.E. da antena celular 
instalada no imóvel situado 
na Via Sérgio Dei Santi, Bairro 
dos Francos, Serra Negra/SP, 
esclarecendo se a referida 
antena está totalmente legali-
zada com relação a legisla-
ção vigente, inclusive com as 
Leis Municipais nos 2618/2001 
e 3658/2013 (cópias em ane-
xo), bem como encaminhe 
cópia de toda documentação 
apresentada e dos alvarás, 
autorizações, permissões e 
laudos que autorizaram a ins-
talação daquela antena; con-
siderando que a população 
do Bairro dos Francos estão 
muito preocupados com rela-
ção aos níveis de radiação a 
que estão expostos, vez que 
pode gerar sérios danos à 
saúde humana. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
613/2016, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita, na forma re-
gimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se a antena de celular 

recentemente instalada no 
imóvel situado na Via Sérgio 
Dei Santi, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, esclarecendo 
se a referida antena está total-
mente legalizada com rela-
ção à legislação vigente, in-
clusive com as Leis 
Municipais nos 2618/2001 e 
3658/2013 (cópias em anexo), 
bem como encaminhe cópia 
de toda documentação apre-
sentada e dos alvarás, autori-
zações, permissões e laudos 
que autorizaram a instalação 
daquela antena, consideran-
do que a população do Bairro 
dos Francos estão muito pre-
ocupados com relação aos 
níveis de radiação a que es-
tão expostos, vez que pode 
gerar sérios danos à saúde 
humana. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 622/2016, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis por 
qual motivo, até a presente 
data, não foi disponibilizada 
energia elétrica para os imó-
veis situados na Rua José Al-
ves de Godoy Filho - Rua 
aberta no Loteamento Vila 
Dirce, que tem seu início en-
tre a Rua Antonio Spinhardi e 
a Estrada Municipal Hilda Be-
raldi de Almeida, com seu 
término na Rua Luiz Padula, 
Serra Negra/SP, vez que há in-
formações de que todas as 
instalações já foram realiza-
das há muito tempo. Requei-
ro mais, seja informado qual 
a data prevista para a disponi-
bilização da rede de energia 
elétrica aos imóveis situados 
na Rua José Alves de Godoy 
Filho, Vila Dirce, Serra Negra/
SP. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 623/2016, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita, 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado à 
C.P.F.L. para que, com o auxí-
lio dos setores competentes, 

informe a esta Casa de Leis 
por qual motivo, até a presen-
te data, não foi disponibiliza-
da energia elétrica para os 
imóveis situados na Rua José 
Alves de Godoy Filho - Rua 
aberta no Loteamento Vila 
Dirce, que tem seu início en-
tre a Rua Antonio Spinhardi e 
a Estrada Municipal Hilda Be-
raldi de Almeida, com seu 
término na Rua Luiz Padula, 
Serra Negra/SP, vez que há in-
formações de que todas as 
instalações já foram realiza-
das há muito tempo. Requei-
ro mais, seja informado qual 
a data prevista para a disponi-
bilização da rede de energia 
elétrica aos imóveis situados 
na Rua José Alves de Godoy 
Filho, Vila Dirce, Serra Negra/
SP. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por una-
nimidade (09 votos). Requeri-
mento nº 625/2016, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita, na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Departa-
mento de Estradas de 
Rodagem - D.E.R. para que, 
no prazo regimental de 15 
(quinze) dias, informe a esta 
Casa de Leis se existe algum 
projeto junto ao D.E.R., para 
ser melhorada a sinalização 
de trânsito na Rodovia SP-360 
- Geraldo Mantovani, que liga 
os municípios de Serra Ne-
gra/Lindóia, mais precisa-
mente no trecho que dá aces-
so ao Bairro da Ramalhada 
(Estrada Municipal Basílio Si-
lotto), Serra Negra/SP, local 
onde está a Capela de São 
Francisco, principalmente re-
alizando o corte do mato/ár-
vores ao lado da pista (que 
está prejudicando a visão dos 
motoristas), placas indicando 
a velocidade máxima permi-
tida para quem for adentrar 
no Bairro da Ramalhada e de-
mais placas aéreas e de sina-
lização de solo necessárias, 
vez que no local estão ocor-
rendo acidentes por falta da 
sinalização adequada, infor-
mando qual a data prevista 
para ser realizada a melhoria 
na sinalização de trânsito da-
quele trecho. Requeiro mais, 
seja informado se a Capela 
de São Francisco, situada na 
SP-360 (sentido Serra Negra/

Lindóia) será preservada, de-
sapropriada ou demolida 
pelo D.E.R., esclarecendo em 
que fase se encontra este 
procedimento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
626/2016, de autoria do verea-
dor Cesar Augusto Oliveira 
Borboni, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado à Provedoria do 
Hospital Santa Rosa de Lima, 
para que no prazo regimental 
de 15 (quinze) dias, informe a 
esta Casa de Leis qual o 
nome do médico ortopedista 
que esteve na retaguarda du-
rante o horário das 06h00min 
às 18h00min, do dia 16 de no-
vembro de 2016 (quarta-fei-
ra) no Hospital Santa Rosa de 
Lima.  Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 627/2016, de 
autoria do vereador Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Hospital Ana Cintra - Am-
paro/SP, para que no prazo 
regimental de 15 (quinze) 
dias, informe a esta Casa de 
Leis qual o (s) nome (s) do 
(s) médico (s) ortopedista (s) 
que realizaram os atendi-
mentos, inclusive na reta-
guarda junto ao Hospital Ana 
Cintra - Amparo/SP, ao duran-
te o horário das 06h00min às 
18h00min, do dia 16 de no-
vembro de 2016 (quarta-fei-
ra). Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 628/2016, de 
autoria do vereador Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Hospital Beneficência Por-
tuguesa - Amparo/SP, para 
que no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, informe a 
esta Casa de Leis qual o (s) 
nome (s) do (s) médico (s) 
ortopedista (s) que realiza-
ram os atendimentos, inclusi-
ve na retaguarda junto ao 
Hospital Beneficência Portu-
guesa - Amparo/SP, durante o 
horário das 06h00min às 
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18h00min, do dia 16 de no-
vembro de 2016 (quarta-fei-
ra).  Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 629/2016, de 
autoria do vereador Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado à  
UNIMED - Serra Negra/SP, 
para que no prazo regimental 
de 15 (quinze) dias, informe a 
esta Casa de Leis qual(is) 
o(s) nome(s) do(s) médico(s) 
ortopedista(s) que realizaram 
os atendimentos, inclusive na 
retaguarda junto a UNIMED - 
Serra Negra/SP, durante o ho-
rário das 06h00min às 
18h00min, do dia 16 de no-
vembro de 2016 (quarta-fei-
ra). Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 630/2016, de 
autoria do vereador Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, que 
solicita, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado à  
UNIMED - Amparo/SP, para 
que no prazo regimental de 
15 (quinze) dias, informe a 
esta Casa de Leis qual(is) 
o(s) nome(s) do(s) médico(s) 
ortopedista(s) que realizaram 
os atendimentos, inclusive na 
retaguarda junto ao durante o 
horário das 06h00min às 
18h00min, do dia 16 de no-
vembro de 2016 (quarta-fei-
ra). Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). RE-
QUERIMENTOS DE CONGRA-
TULAÇÕES E APLAUSOS. Re-
querimento nº 601/2016, de 
autoria do vereador Cesar Au-
gusto Oliveira Borboni, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com os atuan-
tes GUARDAS CIVIS MUNICI-
PAIS DE SERRA NEGRA, AM-
PARO E SOCORRO, pelo 
exemplar e dedicado traba-
lho realizado na área da segu-
rança pública, durante o Des-
file dos Cavaleiros e a Queima 
do Alho realizados no dia 06 
de novembro de 2016, no Mu-
nicípio de Serra Negra, even-
tos estes que transcorreram 
dentro da normalidade e 
muito seguros, devido ao au-

xílio e colaboração dos GCM’s 
das cidades acima mencio-
nadas, parabenizando pelo 
excelente trabalho realizado. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais seja dada ciência 
aos Comandantes das GCM’s 
dos Municípios de Serra Ne-
gra, Amparo e Socorro, exten-
sivo a todos os GCM’s que 
desempenharam suas fun-
ções no Município de Serra 
Negra, durante o dia 
06/11/2016. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 602/2016, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS TÉCNICOS DE RADIOLO-
GIA DO MUNICÍPIO DE SER-
RA NEGRA, pelo transcurso 
do Dia do Radiologista, co-
memorado no dia 08 de no-
vembro, parabenizando pe-
los relevantes serviços 
prestados à população. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais seja dada ciência para 
Flávia Cecilia Salzano Del 
Buono, André Luiz Angelo 
Gonçalves, Carlos Roque 
Della Guardia - Neto, extensi-
vo a todos Radiologistas do 
nosso Município. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
603/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o dedi-
cado PEDRO GIOVANY GO-
MES SCHAQUETTI, por ter 
completado 07 (sete) anos 
com seu Twitter “Pedro Gio-
vany”, sempre incluindo, 
com rapidez, notícias interes-
santes para a população Ser-
ranegrense, tonando-se um 
canal de referência em nosso 
Município. Parabéns pelo ex-
celente trabalho realizado! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais seja dada ciência 
ao homenageado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
604/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 

e aplausos para com o jovem 
EDSON RODRIGO DE OLIVEI-
RA CUNHA, por ter sido eleito 
para o cargo de Prefeito Muni-
cipal de Monte Alegre do Sul/
SP, com expressiva votação 
nas eleições municipais reali-
zadas em 02 de outubro de 
2016. Parabenizo também o 
jovem EDSON RODRIGO DE 
OLIVEIRA CUNHA, por ter 
sido eleito Presidente do Con-
sórcio Regional do Circuito 
das Águas Paulista, para o bi-
ênio 2017/2018, que integra 
os Municípios de Águas de 
Lindóia, Amparo, Holambra, 
Lindóia, Jaguariúna, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, Serra 
Negra e Socorro, de modo 
que, com toda a sua vasta ex-
periência na área, certamen-
te irá se esforçar ao máximo 
para fazer a nossa região 
crescer cada vez mais, princi-
palmente na área do turismo, 
trazendo desenvolvimento e 
oportunidades a todos. Ao jo-
vem Edson Rodrigo desejo 
que Deus continue lhe aben-
çoando, desejando muito su-
cesso nas novas e promisso-
ras empreitadas. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais 
seja dada ciência ao home-
nageado, extensivo a todos 
os integrantes do Consórcio 
Regional do Circuito das 
Águas Paulista, eleitos para o 
biênio 2017/2018. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
605/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor 
ANDRÉ EDUARDO BOZOLA 
DE SOUZA PINTO, por ter sido 
reeleito para o cargo de Pre-
feito Municipal de Socorro/SP, 
com expressiva votação nas 
eleições municipais realiza-
das em 02 de outubro de 
2016, desejando que a vossa 
administração continue sen-
do muito promissora! Da de-
cisão desta Casa, requeiro 
mais seja dada ciência ao ho-
menageado. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
606/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 

Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor 
JOSÉ IVO VILAS BOAS - “BIRO 
BIRO”, atual Presidente da 
Câmara Municipal de Ampa-
ro, por ter sido eleito Vice-
-Prefeito do Município de Am-
paro/SP nas eleições 
realizadas em 02 de outubro 
de 2016, desejando muito su-
cesso nessa nova e promisso-
ra empreitada. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais 
seja dada ciência ao home-
nageado. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). Re-
querimento nº 607/2016, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os seguintes verea-
dores eleitos nas últimas elei-
ções municipais realizadas 
em 02 de outubro de 2016, 
todos com expressiva vota-
ção: vereador Amarildo Ortiz 
de Souza (reeleito em Monte 
Alegre do Sul/SP, sendo o ve-
reador mais votado daquele 
Município); vereador Hélio 
Favoretto (eleito vereador no 
município de Amparo/SP); 
vereador Marcelo Duó (eleito 
vereador no Município de Pe-
dreira/SP); vereador Davi 
Neto (eleito vereador no Mu-
nicípio de Jaguariúna/SP). Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais seja dada ciência a to-
dos os homenageados. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
608/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor 
JESUS ADIB ABI CHEDID pela 
expressiva votação obtida no 
Município de Bragança Pau-
lista, durante as eleições rea-
lizadas em 02 de outubro de 
2016. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais seja dada ciên-
cia ao homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
610/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor 
FERNANDO FIORI DE GODOY, 
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por ter sido reeleito Prefeito 
do Município de Holambra/
SP, com expressiva votação 
nas eleições municipais reali-
zadas em 02 de outubro de 
2016, desejando muito suces-
so nessa promissora emprei-
tada. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais seja dada ciên-
cia ao homenageado. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
611/2016, de autoria do verea-
dor Edson B. O. Marquezini, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o senhor 
EMIL ONO, por ter sido eleito 
para o cargo de Vice-Prefeito 
do Município de Atibaia/SP, 
com expressiva votação nas 
eleições municipais realiza-
das em 02 de outubro de 
2016, desejando muito suces-
so nessa nova e promissora 
empreitada. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais seja dada 
ciência ao homenageado. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 624/2016, de autoria 
do vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a 4ª EDIÇÃO DO 
SERRA CAFÉ - 2016, realizada 
no Centro de Convenções 
Circuito das Águas, Serra Ne-
gra/SP, nos dias 11 e 12 de no-
vembro de 2016, evento este 
que contou com a exposição 
de máquinas e equipamen-
tos, cursos e palestras técni-
cas, degustação e venda de 
cafés da região, tudo com 
uma programação variada, 
além da Praça de Alimenta-
ção com Food Trucks, agra-
dando a todos que compare-
ceram e participaram do 
evento que foi muito bem or-
ganizado, sendo coroado de 
pleno êxito. Parabenizo a to-
dos os envolvidos na organiza-
ção e realização do 4º Serra 
Café 2016 pela dedicação e 
empenho, considerando que 
o evento Serra Café é muito 
importante para o município 
de Serra Negra e toda a nossa 
região. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais seja dada ciên-
cia ao Sindicato Rural de Serra 

Negra - realizador do 4º Serra 
Café 2016, bem como aos 
apoiadores: Governo Federal, 
Ministério da Agricultura e 
Abastecimento, Governo Mu-
nicipal de Serra Negra, Secre-
taria Municipal de Turismo, 
ACIA Serra Negra, Consórcio 
Intermunicipal do Circuito das 
Águas Paulista, CATI - Coorde-
nadoria de Assistência Técni-
ca Integral, Sindicato Rural do 
Município de Amparo, IBS - 
Instituto Biosistêmico, SENAR 
- Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural da Agricultura e 
Pecuária, FAESP - Federação 
da Agricultura e Pecuária do 
Estado de São Paulo, ao Ban-
co do Brasil, extensivo a todos 
que direta ou indiretamente 
contribuíram para a realiza-
ção do importante evento. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade 
(09 votos). REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 
614/2016, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Arthur Anghinoni. Requeri-
mento nº 615/2016, de autoria 
da Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-
nhor Emilio Bona Marcon. Re-
querimento nº 616/2016, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Paulo Fagun-
des do Nascimento. Requeri-
mento nº 617/2016, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Gislaine de Fáti-
ma Boeno de Santi. Requeri-
mento nº 618/2016, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
da senhora Mara Lúcia Frutu-
oso. Requerimento nº 
619/2016, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Cecilia Maria dos San-

tos. Requerimento nº 
620/2016, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Nelson Moreira da Silva. Re-
querimento nº 621/2016, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Margarida 
Maria de Lima. Os requeri-
mentos de pesar são de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse oficia-
do às famílias enlutadas. 
ORADORES: usaram da pala-
vra os vereadores Eduardo 
Aparecido Barbosa, Edson B. 
O. Marquezini e Roberto Se-
bastião de Almeida. Em ques-
tão de ordem, o vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti 
solicitou prorrogação da pre-
sente sessão ordinária por 
mais 01 (uma). Posto em vota-
ção o pedido de prorrogação 
desta sessão ordinária, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito 
como Orador no Grande Ex-
pediente, passou-se à ORDEM 
DO DIA. Realizada a chamada 
nominal dos vereadores, veri-
ficou-se estarem presentes os 
vereadores Cesar Augusto Oli-
veira Borboni, Demétrius Ítalo 
Franchi, Edson B. O. Marque-
zini, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, José Luiz Bertevello, Ma-
ria Rita Menegatti Pinton 
Tomaleri, Paulo Sérgio Osti, 
Ricardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação dos projetos constantes 
da pauta. I – 2ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
084/2016, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dis-
põe sobre a revogação das 
Leis Municipais n.º 3466/2011, 
3472/2011 e 3719/2014, refe-
rentes à doação de imóvel ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, e dá outras pro-
vidências. Em se tratando de 
segunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 

pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos).  
II – 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 011/2015, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
dispõe sobre a obrigatorieda-
de dos veículos locados ou 
próprios das empresas con-
cessionárias, permissionárias 
ou prestadoras de serviços à 
administração pública direta, 
indireta e autarquias do Muni-
cípio de Serra Negra, serem 
licenciados e emplacados no 
Município de Serra Negra/SP. 
Em questão de ordem, o ve-
reador Demétrius Ítalo Fran-
chi solicitou “Vista” do proje-
to de lei nº 11/2015. Posto em 
votação o pedido de “Vista”, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, passou-se às EXPLICA-
ÇÕES PESSOAIS: usaram da 
palavra os vereadores Cesar 
Augusto Oliveira Borboni e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presiden-
te agradeceu a presença de 
todos e convocou os senho-
res vereadores para a próxi-
ma sessão ordinária que será 
realizada no dia 21 de novem-
bro de 2016, segunda-feira, às 
19:30 horas, declarando en-
cerrada a presente sessão às 
23h15min. Para constar eu, 
(a) vereador José Luiz Berte-
vello, Secretário da Mesa Di-
retora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei confor-
me, ficando facultada a assi-
natura por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ínte-
gra 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 va-
lor oficial para todos os efei-
tos legais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-.
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ATA DA 3ª AUDIÊN-
CIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE POLÍTICA 
URBANA, DE MEIO AMBIEN-
TE E DE CULTURA, EDUCA-
ÇÃO, ESPORTE E TURISMO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA DE SERRA NEGRA/
SP, REALIZADA EM 17 DE 
NOVEMBRO DE 2016, PARA 
ANÁLISE, AVALIAÇÃO E DIS-
CUSSÃO DO PROJETO DE 
LEI Nº 068/2016, DE AUTO-
RIA DO VEREADOR ROBER-
TO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, 
QUE PRETENDE FIXAR COM 
“ZONA EXCLUSIVAMENTE 
RESIDENCIAL” A ÁREA QUE 
ESPECIFICA, INTEGRANTE 
DOS LOTEAMENTOS ALTOS 
DA BELA VISTA, BELVEDERE 
DO LAGO E JARDIM PARQUE 
DAS PALMEIRAS, SERRA NE-
GRA – ESTADO DE SÃO PAU-
LO. 

Às 19h30min, do dia 17 
de novembro de 2016, quinta-
-feira, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, si-

tuado na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, s/n.º, Centro de 
Convenções “Circuito das 
Águas” - Serra Negra/SP, reu-
niram-se em Audiência Públi-
ca o vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida e as pessoas 
constantes da lista de pre-
sença em anexo, para análi-
se, avaliação e discussão do 
projeto de lei nº 068/2016, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
pretende fixar como “zona 
exclusivamente residencial” a 
área que especifica, integran-
te dos Loteamentos Altos da 
Bela Vista, Belvedere do Lago 
e Jardim Parque das Palmei-
ras, Serra Negra/SP. Iniciados 
os trabalhos, considerando 
a ausência de todos os vere-
adores que compõem a Co-
missão Permanente de Políti-
ca Urbana, de Meio Ambiente 
e de Cultura, Educação, Es-
porte e Turismo da Câmara 
Municipal da Estância de Ser-
ra Negra, a presente Audiên-
cia Pública foi presidida pelo 

vereador Roberto Sebastião 
de Almeida. Primeiramente, 
foi entregue a cada um dos 
munícipes/pessoas presentes 
a cópia integral do projeto de 
lei nº 068/2016. Em seguida, 
foi debatido os aspectos ge-
rais e a intenção primordial 
do projeto de lei nº 068/2016, 
de modo que as disposições 
contidas no referido projeto 
foram devidamente analisa-
das e, em seguida, aprova-
das, por unanimidade, pelas 
pessoas/munícipes presentes 
nesta Audiência Pública. Em 
seguida, foi determinada a 
confecção de ata resumida 
desta Audiência Pública, sen-
do a mesma anexada aos au-
tos do processo n.º 101/2016, 
do Poder Legislativo do  Mu-
nicípio de Serra Negra/SP. 
Para constar, esta Audiência 
Pública foi integralmente gra-
vada e registrada em áudio 
e vídeo, cujo inteiro teor fica 
fazendo parte integrante des-
ta ata. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Exmo. Sr. Presi-

dente agradeceu a presença 
e a colaboração de todos in-
distintamente, esclarecendo 
que esta foi a terceira e últi-
ma Audiência Pública para 
análise, esclarecimentos e 
debates do projeto de lei nº 
068/2016, cumprindo com as 
determinações regimentais 
referentes a tramitação legis-
lativa do referido projeto de 
lei. Em seguida, declarou en-
cerrada a presente Audiência 
Pública. Para constar eu, (a) 
vereador Roberto Sebastião 
de Almeida, Presidente desta 
Audiência Pública, mandei 
lavrar esta ata, que após lida, 
conferida e achada confor-
me, vai devidamente assina-
da. Publique-se. NADA MAIS. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

Vereador ROBERTO 
SEBASTIÃO DE ALMEIDA

A Prefeitura Munici-
pal por meio da secreta-
ria de Educação e Cultura 
apresenta o Sarau Lítero-
-Musical  no próximo sá-
bado, dia 26 de novem-
bro, às 19h, no Centro 
Cultural Prefeito José Pe-
dro Salomão - o Mercado 
Cultural - Praça XV de No-
vembro, s/n. A entrada é 
gratuita. 

As apresentações 
serão de arranjos de pia-
no, poesia, cavaquinho/
pandeiro, coral,   violino 
e canto, mímica poética 
e dança do ventre. Ainda 
haverá uma homenagem 
ao casal doador do piano 
da marca Albert Schmölv,  
Braz Eduardo de Castro 
Blotta e esposa Dulcene 
Venturini Blotta.  

 O Sarau é um evento 
cultural e tem o significa-
do de finalidade literária, 
reunião festiva, noturna, 
para ouvir música, con-
versar e dançar. Com 
esse intuito, a professora 
de piano Rose Marie Mou-
tran, oferece aos partici-
pantes a oportunidade de 
se debruçar sobre os tex-
tos poéticos, estimulando 
a leitura como ação que 
desperta o imaginário e a 
criação.  

Para a diretora de 
Cultura, “agradecemos 
a filha do casal, Dulcene 
do Rosário Blotta Corbo, 
pela doação. Um gesto de 
solidariedade que só veio 
enriquecer ainda mais a 
cultura da nossa cidade”, 
disse.

Sarau faz homenagem 
aos doadores de piano
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Para responder pelo ex-
pediente da pasta da secretaria 
municipal de Saúde no período 
que perdurar as férias do secre-
tário titular, tomou posse na últi-
ma segunda-feira (22), a coorde-
nadora de Saúde. 

Durante a cerimônia na 
sede do Paço Municipal, o che-
fe do executivo ressaltou que “a 
pasta da saúde não é uma pasta 
fácil de administrar, que há mui-

to trabalho e é preciso ter muita 
paciência para desenvolver as 
tarefas”.

 A nova secretária elogiou 
a equipe de saúde com a qual 
já vinha atuando como enfer-
meira coordenadora e salientou, 
“garanto ao Prefeito que temos 
a mais competente equipe em 
Serra Negra, diria até mesmo 
ser a melhor que já trabalhei e, 
com ela, teremos condições de 

melhorar muito os serviços no 
município”.  

É formada pela Universi-
dade São Francisco de Bragança 
Paulista, possui MBA em Gestão 
e Gerenciamento em Saúde, é 
pós-graduada em Enfermagem 
do Trabalho. Atuou como En-
fermeira Supervisora do Pronto 
Socorro e em todas as clínicas 
do Hospital Santa Casa Anna Cin-
tra e Beneficência Portuguesa 

e como supervisora do pronto 
atendimento da cidade de Mon-
te Alegre do Sul, além de ter sido 
docente do curso de primeiros-
-socorros do SENAI. 

 O recente eleito vice-pre-
feito participou da cerimônia de 
posse com a presença do chefe 
de governo e chefe de gabinete, 
secretários, um representante do 
legislativo e assessores da área 
da saúde.

Secretaria da Saúde tem novo responsável 
durante férias do titular da pasta

A Prefeitura Municipal por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo traz para Serra Negra 
uma semana de Cultura Co-
letiva. Acontece de 10 a 17 
de Dezembro em diversos 
espaços espalhados pela ci-
dade. 

Sob os temas principais, 
Economia Criativa e Vega-
nismo, faremos uma sema-
na de eventos em diferentes 
formatos.

Músicos, escritores, ativis-
tas e formadores de opinião 
que vivem ou dedicam parte 
do seu tempo a essa cultura 
participarão através de pa-
lestras, workshops, exposi-
ções, filmes curta-metragem 
e shows.

Olha o tanto de coisa baca-
na que tem pela frente! 

{10 a 30.12} Expo PhotoGrá-

fika 

{10.12} Ô abre alas, 
Independência!

{11.12} Brunch Ve-
gano 

{12 a 15.12} Ei, tem 
pocket na praça! 

{12, 14, 15 e 16.12} 
Mostra Alternativa 
de Cinema

{13.12} Vai ter Sa-
rauê!

{16.12} Coquetel de Lan-
çamento do Livro “Poesia 
Suja”

{16.12} Festa Pré encerra-
mento Conexão Sampa-Rio!

{17.12} 1º Festival Action & 
Action

Vejas os pontos de venda 
dos ingressos “Festival Ac-
tion & Action”.

SERRA NEGRA
Holy Vision Tattoo Parlour - 
Rua Paulina, 75
Brothers Skate Shop - Av. 
23 de Setembro, 158 (Praça 
Sesquicentenário)

LINDÓIA
Hotel Santiago 33 - Av. 31 de 
Março, 845

PEDREIRA
Ciço Calçados - Rua Antônio 
Pedro, 404

AMPARO
Junior (11) 9.7386-2962

Outras Regiões:
Contato@coletivopense.
com.br
VENDAS ONLINE:
https://likestore.com.br/sto-
re/showcase/coletivopense 

Acontece nesta sexta-
-feira, 25 de novembro, às 
19h30min., em frente ao Fó-
rum Clóvis Beviláqua, o Con-
certo de Natal das crianças do 
Educandário Nossa Senhora 
Aparecida. As crianças se 
apresentam  em coral com 
canções natalinas para o pú-
blico presente, com o objetivo 

de trazer uma mensagem de 
carinho, alegria e sensibiliza-
ção e desejar um Feliz Natal 
para todos.  O concerto de Na-
tal acontece todos os anos e 
tem o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra por meio 
da secretaria de Educação e 
Cultura.

Concerto de Natal 
das crianças do 

Educandário acontece 
nesta sexta-feira (25) 

Confira a programação do Festival de 
Cultura Coletiva de 10 a 17 de Dezembro
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EXTRADO DE REALINHAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ALFALAGOS LTDA
OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS.
VALOR – R$ 1,533 VALOR UNITARIO DA AMBROXOL, CLO-
RIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML REF ITEM 12 - R$ 1,106 
VALOR UNITARIO DA DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 
0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML REF ITEM 42 - R$ 0,085 
VALOR UNITARIO DA NIMESULIDA 100 MG COMP REF 
ITEM 70
DATA – 20/10/2016

EXTRADO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
CONVITE N. 030/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  MS7 CONSTRUTORA EIRELI EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO.
DATA – 22/11/2016

EXTRADO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N. 008/2015
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRA-
PLANAGEM LTDA EPP
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRU-
TURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS 
DO MUNICÍPIO.
PRAZO – 60 DIAS
DATA – 18/11/2016

EXTRADO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2016
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CONTRATADA –  GS PRINT DIGITAL LTDA ME
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEC-
ÇÃO E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU E TAXAS DO ANO 
DE 2017.
VALOR – R$ 8.100,00
DATA – 24/11/2016

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2016. OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO 
E IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU E TAXAS DO ANO 

DE 2017. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 
8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Munici-
pal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. 
Pregoeiro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão 
em tela ao licitante: GS PRINT DIGITAL LTDA ME. PREÇO 
UNITÁRIO: R$ 0,45 (carnê). Serra Negra, 21 de Novembro 
de 2016. Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. Prefeito Mu-
nicipal. 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2016. OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DIVERSOS. Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei 
Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei 
Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados 
pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o 
pregão em tela aos licitantes: ALFALAGOS LTDA. ITENS: 17, 
25, 40, 41, 69, 78, 80, 90, 97, 98, 103, 104, 109, 117. VALOR 
TOTAL ESTIMADO: R$ 24.011,50. AGLON COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA. ITENS: 08, 85, 119. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$ 153.300,00. RAP APARECIDA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA. ME. ITENS: 04, 21, 22, 27, 33, 39, 
50, 52, 54, 55, 56, 65, 70, 79, 81, 83, 84, 99, 108, 114, 115, 
121, 129, 133. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 53.087,50. LU-
MAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 
ITENS: 37, 62, 91, 96, 100, 122. VALOR TOTAL ESTIMADO: 
R$ 9.920,00. MEDCENTER COMERCIAL LTDA. ITENS: 02, 
14, 32, 48, 59, 72, 86, 105, 106. VALOR TOTAL ESTIMADO: 
R$ 31.465,50. RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA. ITENS: 28, 29, 30, 64. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 
49.785,00. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 
ITENS: 03, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 42, 45, 53, 61, 66, 67, 68, 
87, 88, 89, 92, 101, 111, 112, 113, 118, 123, 124, 128, 131, 
132. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 151.345,00. CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. ITENS: 
26, 46, 49, 51, 76, 77, 82, 107. VALOR TOTAL ESTIMADO: 
R$ 25.518,50. MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMEN-
TOS LTDA. ITENS: 05, 95. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 
1.160,00. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. ITENS: 43, 44, 
125. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 13.450,00. INOVAMED 
COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. ITENS: 01, 10, 11, 12, 13, 
23, 38, 60, 73, 74, 75, 102. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 
52.314,50. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
LTDA. ITENS: 06, 07, 31, 58, 110, 130. VALOR TOTAL ES-
TIMADO: R$ 37.775,00. DIMASTER COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. ITENS: 63. VALOR TOTAL ESTIMA-
DO: R$ 3.500,00. ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODS. HOSP. LTDA. ITENS: 09, 35, 36. VALOR TOTAL ES-
TIMADO: R$ 21.800,00. DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO 
LTDA. ITENS: 34, 47, 57, 71, 93, 94, 116, 120, 126, 127. VA-
LOR TOTAL ESTIMADO: R$ 45.098,00. Serra Negra, 24 de 
Novembro de 2016. Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. 

AVISOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS, 
CONTRATOS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 25 de novembro de 2016 - Ano VIII - n.º 517
14

Prefeito Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 01 - PREGÃO PRESENCIAL N. 
030/2016. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNE-
CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 
2016 – 13h30min. Edital completo poderá ser retirado no 
balcão do setor de licitações desta Prefeitura, sito à Praça 
John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m 
às 18h00m ou pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 23 de Novembro de 
2016. Dr. ANTONIO L Í FRANCHI. Prefeito Municipal.  

AVISO DE LICITAÇÃO 02 - TOMADA DE PREÇOS N. 008/2016. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO APOSTILA-
DO MÉTODO FÔNICO PARA UNIDADES ESCOLARES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO FUNDAMENTAL, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. DATA: 16/DE-
ZEMBRO/2016 – 13h30min. CADASTRO: Para participar, os 
interessados deverão ser cadastrados nesta Prefeitura ou 
providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do 
recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 8.666/93). 
Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no bal-
cão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, 
Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) ou ainda poderá ser solicitado pelo e-mail 
licitaserranegra@gmail.com. Informações: (19) 3892-9600. 
Serra Negra, 24/11/2016. DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO FRAN-
CHI. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 03 - PREGÃO PRESENCIAL N. 
031/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PAS-
SEIO 0KM. DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2016 – 16h30min. 
Edital completo poderá ser retirado no balcão do setor de 
licitações desta Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m ou pelo 
site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-
9600. Serra Negra, 24/11/2016. Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO 
FRANCHI. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 04 - CARTA CONVITE N. 041/2016. OB-
JETO: FORNECIMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALA-
ÇÃO DE CENTRAL DE PABX PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE-
FÔNICA - CPCT COMPOSTA PARA ATENDER A TECNOLOGIA 
DE TELEFONIA TDM E IP. DATA: 08/12/2016 – 14H00MIN. Edital 
completo poderá ser retirado no balcão do setor de licitações 
desta Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, s/nº Centro, 
em dias úteis, das 13h00 às 18h00 ou solicitado pelo email 
licitaserranegra@gmail.com Informações: (19) 3892-9600. 
Serra Negra, 25 de Novembro de 2016. DARWIN DA CRUZ 
GONÇALVES. Secretário Municipal de Governo.

AVISO DE LICITAÇÃO 05 - TOMADA DE PREÇOS N. 
009/2016. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDI-
CA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DI-

REITO ADMINISTRATIVO, PARA DEFESA DOS INTERESSES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA: 29/DEZEMBRO/2016 
– 10h00min. Edital completo deverá ser retirado gratuita-
mente 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 específi-
ca para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) ou ainda poderá ser 
solicitado pelo e-mail licitaserranegra@gmail.com. Infor-
mações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 25/11/2016. DR. AN-
TONIO LUIGI ÍTALO FRANCHI. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 06 - PREGÃO PRESENCIAL N. 
032/2016. OBJETO: Contratação de INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS com-
preendendo a arrecadação de tributos Municipais (IPTU, 
ISS e Taxas), da Dívida Ativa e de outras receitas munici-
pais através de boletos (ficha de compensação), a partir do 
exercício de 2017, pelo meio da rede bancária (incluindo 
suas subsidiárias e postos de serviços), em todo território 
nacional, com extensão da prestação dos serviços de arre-
cadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os 
pontos de atendimento do BANCO, utilizando o sistema de 
cobrança adotado pela FEBRABAN (Federação Brasileira 
de Bancos). DATA: 09 DE DEZEMBRO DE 2016 – 14h00min. 
Edital completo poderá ser retirado no balcão do setor de 
licitações desta Prefeitura, sito à Praça John F. Kennedy, 
s/n, Centro, em dias úteis, das 13h00m às 18h00m ou pelo 
site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 3892-
9600. Serra Negra, 25/11/2016. Dr. ANTONIO LUIGI ÍTALO 
FRANCHI. Prefeito Municipal.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016 - CRE-
DENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEM EXCLUSI-
VIDADE, PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS 
RECEITAS MUNICIPAIS, EFETUADAS POR MEIO DE DOCU-
MENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM E SUA RES-
PECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. O MUNICÍPIO DA ES-
TÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA torna público 
que receberá, de 01/12/2016 à 12/12/2016, no horário das 
13h00min às 18h00min, documentação de credenciamen-
to de instituições financeiras para prestação de serviços 
bancários, sem exclusividade, de arrecadação de tributos 
e demais receitas municipais, efetuadas por meio de Docu-
mento de Arrecadação Municipal - DAM, em padrão FEBRA-
BAN, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda 
e sua respectiva prestação de contas em meio eletrônico, 
mediante as condições estabelecidas no edital de chama-
mento. 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, deven-
do o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/
dvd, pendrive, etc.) ou ainda poderá ser solicitado pelo e-
-mail licitaserranegra@gmail.com. Informações: (19) 3892-
9600. Serra Negra, 25/11/2016. DR. ANTONIO LUIGI ÍTALO 
FRANCHI. Prefeito Municipal.


