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      Teve início na 
quarta-feira, 15 de 
junho, o Festival 
de Inverno Serra 
Negra In Concert 
2022. Serão mais 
de 170 espetácu-
los realizados em 
46 dias  (encer-
ramento será em 

31 de julho); com 
previsão de 200 
mil visitantes que 
d e v e r ã o  g e r a r 
R$40 milhões em 
receitas no comér-
cio, hotelaria e de-
mais empreendi-
mentos do setor 
de serviços.

Festival de Inverno Serra 
Negra In Concert começou

    Na tarde de 15 de 
junho, foi aberta da 
Exposição Fontana Di 
Trevi em Serra Negra. 
No saguão do Palácio 
das Águas Antônio 
Luigi Ítalo Franchi 
(Bimbo), serranos 
e visitantes podem 
saber mais sobre a 
história de um dos 
pontos turíst icos 

mais visitados da 
Europa, em Roma 
(Itália), além de con-
hecer o processo de 
replicação em Serra 
Negra, com escala 
menor, por meio de 
uma obra que está 
em construção na 
Avenida Campos Ver-
gal, ao lado da Fonte 
dos Italianos.

Aberta Exposição 
Fontana Di Trevi 
em Serra Negra

Foi assinada na 
tarde desta terça-
feira, 14, a ordem 
de serviço para a 
construção de um 
complexo de saúde 
na Rua Pedro Vieira 
e Silva (ao lado do 
Posto Abelha). O 
investimento será 

de R$ 2,3 milhões, 
com recursos do 
Governo do Esta-
do. Além da uni-

dade de saúde, o 
complexo abrigará 
uma base do Ser-
viço Atendimento 

Móvel de Urgência 
(SAMU), que at-
enderá a região do 
Circuito das Águas.

Assinada ordem de serviço para construção 
de complexo de saúde no Centro

 Foto: Simulação ilustrativa do projeto

Palestra promovida por Fundo 
Social e Sebrae auxilia mulheres 

empreendedoras
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     Teve início na quarta-feira, 
15 de junho, o Festival de 
Inverno Serra Negra In Con-
cert 2022. Serão mais de 170 
espetáculos realizados em 46 

dias (encerramento será em 
31 de julho); com previsão 
de 200 mil visitantes que 
deverão gerar R$40 milhões 
em receitas no comércio, ho-

telaria e demais empreendi-
mentos do setor de serviços.
     A programação inclui 
teatro, dança, artesanato, 
recreação, esportes, pas-

seios, gastronomia e muitos 
concertos e shows musicais e 
pode ser conferida no site ofi-
cial da Prefeitura: serranegra.
sp.gov.br

Festival de Inverno Serra 
Negra In Concert começou
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     Foi assinada na tarde desta 
terça-feira, 14, a ordem de ser-
viço para a construção de um 
complexo de saúde na Rua Pedro 
Vieira e Silva (ao lado do Posto 
Abelha). O investimento será de 
R$ 2,3 milhões, com recursos 
do Governo do Estado. Além da 
unidade de saúde, o complexo 
abrigará uma base do Serviço 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), que atenderá a região do 
Circuito das Águas.

     O complexo substituirá a Uni-
dade de Saúde da Família Firmino 
Cavenaghi e terá uma capacidade 
operacional de cerca de 1400 
consultas mensais, 30% acima 
da atual, além dos atendimen-
tos com equipe multidisciplinar, 
entre psicólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas entre outros.
    Haverá também dispensário de 
medicação, odontologia, vacina e 
toda estrutura que contempla um 
posto de saúde.

Assinada ordem de serviço 
para construção de complexo 

de saúde no Centro

     Foram entregues os uniformes 
para os servidores do setor de 
transportes da Educação.
    Ao todo são oito camisetas 

polo, seis calças, duas bermudas 
masculinas, 12 camisetas polo 
femininas, oito calças helanca e 
duas bermudas femininas.

Novos 
uniformes são 
entregues para 

motoristas e 
monitores da 

Educação
EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br
Tiragem: 1.000 exemplares

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
sob n.º 08 – Pag. 16/17 – Livro B1

Diagramação e Impressão
Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” EIRELI.

Jornalista Responsável:
Tárcio da Costa Cacossi - MTB: 64.118

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13930-000
Fone: (19) 3892-9600
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     Na tarde de 15 de junho, foi 
aberta da Exposição Fontana Di 
Trevi em Serra Negra. No saguão 
do Palácio das Águas Antônio 
Luigi Ítalo Franchi (Bimbo), ser-
ranos e visitantes podem saber 
mais sobre a história de um dos 
pontos turísticos mais visitados 
da Europa, em Roma (Itália), 
além de conhecer o processo de 
replicação em Serra Negra, com 
escala menor, por meio de uma 
obra que está em construção na 
Avenida Campos Vergal, ao lado 
da Fonte dos Italianos.

     Esse fontanário temático tem 
como objetivos homenagear 
a cultura italiana e agir como 
indutor do turismo para o mu-
nicípio. Será um investimento de 
R$1.377.044,32, com recursos 
próprios e do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (Dadetur).
     A construção da fonte tem o 
objetivo de movimentar a econo-
mia do município, especialmente 
através do turismo e da indústria 
não poluente.
     Na exposição é possível saber 

mais da história da construção na 
Itália, uma obra de arte barroca 
idealizada pelo Papa Nicolau V, 
continuada pelo Papa Urbano VIII 
e concluída pelo Papa Clemente 
XII. Também são apresentados 
os conceitos usados para a re-
produção em Serra Negra.
     Quando concluída, a obra terá 
11 metros de altura, a partir do 
espelho d’água, e 20,70 metros 
de largura; o que representará 
aproximadamente 40% do ta-
manho da fonte original italiana.
     O espelho d’água terá nove 

bicos distribuidores e a cascata 
40 projetores de luz subaquática 
em led.  O conjunto de esculturas 
tem catorze peças produzidas por 
moldes de silicone e gesso, sobre 
esculturas de EPS, com finalização 
de revestimento em fibra de vidro 
e acabamento refinado.
     A exposição ficará disponível 
para visitação até a inauguração 
da obra e também integra a pro-
gramação do Festival de Inverno 
Serra Negra In Concert 2022, 
promovido pela Prefeitura, que 
vai até 31 de julho.

Aberta Exposição Fontana 
Di Trevi em Serra Negra

     O Fundo Social de Solidar-
iedade, em parceria com o 
Sebrae, promoveu na noite 
de terça-feira, 14, no Centro 
de Convivência da Melhor 
Idade, a palestra “Modelagem 
de Negócios - Canvas”, com 
a consultora de negócios 
Mônica Sartori. 
     O objetivo é instruir e 
preparar a mulher para o 
mercado de trabalho e apre-
sentar todos os recursos que 
ela tem para buscar apoio e 
informações sobre o negócio 
que quer montar.
     Com o tema “Empreend-
edorismo e Ideia de Negó-
cio”,  as empreendedoras 
receberam orientações sobre 
como utilizar o método Can-
vas, ferramenta para inovação 

e estruturação do modelo 
de negócio, empregando 
estratégias e ações com 
mais efetividade.
     Os nove componen-
tes do Canvas, que faz 
uma fotografia do negó-
cio, cobrindo as quatro 
principais áreas: clientes, 
oferta, infraestrutura e 
viabilidade financeira. É 
uma das ferramentas mais 
utilizadas para iniciar ou 
inovar em empresas.
     A palestrante expli-
cou como funcionam as 
etapas para empreender. 
As mulheres participantes 
puderam refletir sobre temas 
como imagem da empresa 
ou produto, concorrência, 
público-alvo, divulgação, 

fontes de receita, principais 
atividades, parcerias entre 
outros diferencias.
     As participantes tam-
bém fizeram perguntas e 

puderam interagir, tanto com 
a palestrante quanto entre si, 
contando histórias de vida e 
experiências em diferentes 
segmentos.

Palestra promovida por Fundo Social e 
Sebrae auxilia mulheres empreendedoras
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Atos Oficiais do Poder Executivo
 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25/2022 

 Vimos por meio deste, NOTIFICAR o senhor JOSÉ OSCAR 
LIMA SILVA a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência sobre 
a situação de SEU IMÓVEL localizado na RUA DOS ITALIANOS, s/nº, 
BAIRRO CENTRO, no prazo de 15 dias após a publicação deste. Na 
ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 
696/1972.  

Serra Negra, 20 de junho de 2022. 

Tiago Ferreira de Melo 
- Agente de Fiscalização e Posturas – 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 26/2022 

 Vimos por meio deste, NOTIFICAR a senhora RUTH A.M. 
PICCARDI a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência sobre a 
situação de SEU IMÓVEL localizado na RUA ANTONIO TESTA, s/nº, 
BAIRRO ESTÂNCIA SUÍÇA, no prazo de 15 dias após a publicação 
deste. Na ausência de manifestação, será aplicado o disposto na Lei 
Municipal Nº 696/1972.  

Serra Negra, 20 de junho de 2022. 

Tiago Ferreira de Melo 
- Agente de Fiscalização e Posturas – 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 27/2022 

 Vimos por meio deste, NOTIFICAR ao senhor JOSÉ 
FERNANDO CONTI a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência 
sobre a situação de SEU IMÓVEL localizado na RUA ROMEU 
ANTONIO RICCI, s/nº, BAIRRO NOVA SERRA NEGRA, no prazo de 15 
dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será 
aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 696/1972.  

Serra Negra, 20 de junho de 2022. 

Tiago Ferreira de Melo 
- Agente de Fiscalização e Posturas – 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2022 

 Vimos por meio deste, NOTIFICAR a senhora EZIO HENRIQUE 
PEREIRA AMARAL a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência 
sobre a situação de SEU IMÓVEL localizado na RUA PRIMO ATILIO 
TAFNER, s/nº, LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS, no prazo de 
15 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será 
aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 696/1972.  

Serra Negra, 20 de junho de 2022. 

Guilherme Antunes Vicente Alves 
- Agente de Fiscalização e Posturas – 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02/2022 

 Vimos por meio deste, NOTIFICAR a senhora NEILA SOARES 
FRAGA a comparecer ao Paço Municipal para tomar ciência sobre a 
situação de SEU IMÓVEL localizado na RUA JOSÉ FERNANDO RIELLI 
POSSAGNOLO, s/nº, LOTEAMENTO  RES. SERRA NEGRA, no prazo 
de 15 dias após a publicação deste. Na ausência de manifestação, será 
aplicado o disposto na Lei Municipal Nº 696/1972.  

Serra Negra, 20 de junho de 2022. 

Guilherme Antunes Vicente Alves 
- Agente de Fiscalização e Posturas – 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -   CMAS DE SERRA NEGRA 
Criado pela Lei Municipal nº 2.424/1998 – Alterado pela Lei nº 3.725 de 25/03/2014 

 

RESOLUÇÃO CMAS Nº. 07/2022 
de 09 de junho de 2022 

                                    

Dispõe sobre a aprovação de emendas parlamentares para a 
estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência 
Social de Serra Negra-SP. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –CMAS de SERRA NEGRA, nos 
termos de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.424 de 01de outubro de 
1998, alterada pela Lei nº 3.725 de 25 de março de 2014, FAZ SABER e publica a seguinte 
resolução aprovada em reunião ordinária realizada de forma virtual em 09 de junho de 2022. 
 
Considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os 
ganhos sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º:  aprovar a emenda parlamentar nº 30823, no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para melhorias na estruturação dos serviços socioassistenciais 
do município de Serra Negra.  
 
Art. 2º- aprovar a emenda parlamentar nª 10253/2019, no valor de R$ 69.986,79 
(sessenta e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) a 
ser repassado diretamente ao Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis -Serra 
Negra.  Esclarecendo que a citada emenda deverá ser retificada no PMAS do Sistema 
de Gestão de Transferências – (Ministério da Cidadania) uma vez que, não se trata de 
transferência de Fundo Federal para o Fundo Municipal de Assistência Social.  
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data da deliberação em plenária, 
revogando -se as disposições em contrário.  
 

Serra Negra, 09 de junho de 2022. 

 

Renan Fasolin Medeiros 
Presidente do CMAS de Serra Negra 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA  NEGRA 
Criado pela Lei Municipal nº 2.424/1998 – Alterado pela Lei nº 3.725 de 25/03/2014 

 

RESOLUÇÃO Nº. 08/2022 
de 09 de junho de 2022 

                Dispõe sobre a aprovação de recurso estadual via FEAS no âmbito do 
SUAS, na modalidade de BENEFÍCIOS EVENTUAIS, no valor de R$ 17.336,56, 
visando a provisão da proteção social suplementar ao município de Serra 
Negra -SP. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–CMAS de SERRA NEGRA, nos 
termos de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.424 de 01de outubro de 
1998, alterada pela Lei nº 3.725 de 25 de março de 2014, FAZ SABER que em reunião 
ordinária virtual de 09 de junho de 2022 aprovou o seguinte: 
 
CONSIDERANDO que os Benefícios Eventuais da Assistência Social, previsto no 
artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993, integram o conjunto de proteções da política de assistência 
social e neste sentido inserem-se no processo de garantia do acesso à proteção, 
ampliando e qualificando as ações protetivas; 
  
CONSIDERANDO a Lei Municipal 4.355/2020 que regulamenta a concessão de 
Benefícios Eventuais no âmbito da política de Assistência Social em Serra Negra;  
 
CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social -
CONSEAS/SP nº 027/2022, de 24 de maio de 2022; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º:  aprovar o recurso de provisões suplementares de Benefícios 
Eventuais-2022, via Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS, com o Aceite 
do Município, na ordem de R$ 17.336,56 (dezessete mil, trezentos e trinta e seis 
reais e cinquenta e seis centavos), alocados no Fundo Municipal de Assistência 
Social de Serra Negra/SP, visando atendimentos temporários para famílias 
vulneráveis de Serra Negra. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de aprovação em reunião plenária 
do CMAS. 

Serra Negra, 09 de junho de 2022. 

 

Renan Fasolin Medeiros 
Presidente do CMAS de Serra Negra 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA  NEGRA 
Criado pela Lei Municipal nº 2.424/1998 – Alterado pela Lei nº 3.725 de 25/03/2014 

 

RESOLUÇÃO Nº. 09/2022 
de 09 de junho de 2022 

                Dispõe sobre a aprovação de recurso estadual via FEAS no âmbito do 
SUAS, para fortalecimento do Cadastro Único, no valor de R$ 9.421,72, visando 
atualizações de cadastros do município de Serra Negra -SP. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–CMAS de SERRA NEGRA, nos 
termos de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.424 de 01 de outubro 
de 1998, alterada pela Lei nº 3.725 de 25 de março de 2014, FAZ SABER que em reunião 
ordinária virtual de 09 de junho de 2022 aprovou o seguinte: 
 
CONSIDERANDO que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CADUNICO) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, 
entendidas como aquelas que têm renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa; ou 
renda mensal total de até três salários-mínimos.     
CONSIDERANDO que o Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica 
dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do 
domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada 
um dos componentes da família. Por isso, é uma importante ferramenta para a articulação 
da rede de promoção e proteção social e um mecanismo fundamental para a integração das 
iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam promover a 
inclusão social. 
CONSIDERANDO que a gestão do Cadastro Único tem por base o compartilhamento de 
esforços e responsabilidades entre a União, os Estados e Municípios. Esse modelo se 
fundamenta na cooperação entre as três esferas de governo que atuam para aperfeiçoar e 
fortalecer o Cadastro Único como principal instrumento de planejamento no enfrentamento 
da pobreza e das desigualdades sociais. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º:  aprovar o recurso de fortalecimento do CADÚNICO via Fundo Estadual 
de Assistência Social-FEAS, na ordem de R$ 9.421,72 (nove mil, quatrocentos e 
vinte e um reais e setenta e dois centavos), alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social de Serra Negra/SP, visando cadastramentos descentralizados de 
famílias vulneráveis  de Serra Negra. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de aprovação em reunião plenária 
do CMAS. 

Serra Negra, 09 de junho de 2022. 

 

Renan Fasolin  Medeiros 
Presidente do CMAS de Serra Negra 
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AVISOS DO SETOR DE COMPRAS, CONTRATOS 
E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA 

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 86/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE TINTAS DIVERSAS E ACESSORIOS PARA PINTURA. 
DATA: 30/06/2022 - 10H00M. PREGÃO PRESENCIAL 
N. 87/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO 
DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE. DATA: 30/06/2022 
- 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 88/2022. OBJETO: 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLA-
CKOUT. DATA: 04/07/2022 - 10H00M. PREGÃO PRESEN-
CIAL N. 89/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE LUVAS 
PAR APROCEDIMENTO NÃO CIRURGICOS PARA USO 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DATA: 05/07/2022 - 
10H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 90/2022. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER-
VIÇOS DE SERRALHERIA. DATA: 05/07/2022 - 14H00M. 
O Edital em inteiro teor estará à disposição dos inte-
ressados, a partir do dia 20/06/2022, no site do Mu-
nicípio, através do portal www.serranegra.sp.gov.br, 
pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou retirado 
gratuitamente no balcão do setor de licitações da Pre-
feitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, sito à 
Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em dias úteis, das 
08h00m às 17h00m, devendo o interessado trazer sua 
mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc). In-
formações: (19) 3892-9600. Serra Negra, 15 de Junho 
de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefeito Muni-
cipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 
013/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOVELOS DE LÃ, 
BARBANTES, LINHAS E AGULHAS PARA SEREM UTILI-
ZADOS NA OFICINA DE TEAR. A Sessão Pública de pro-
cessamento do Pregão Eletrônico será realizada no en-
dereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 09h00min do 
dia 01/07/2022. O Edital em inteiro teor estará à dispo-
sição dos interessados, a partir do dia 20/06/2022, no 
site do Município, através do portal www.serranegra.
sp.gov.br e no site www.bec.sp.gov.br. Informações 
em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 15 
de Junho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. Prefei-
to Municipal.

AVISO DE RETIFICAÇÃO - Na publicação no DOM do 
dia 13/06/2022 - pagina 4, primeira coluna, por motivo 
de erro de digitação. Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL N. 84/2022.... Leia-se: AVISO DE 
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 85/2022.... Serra 
Negra, 15 de Junho de 2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHE-
DID. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE SAÚDE MUNI-
CIPAL
VALOR: R$ 2.313.773,15
DATA: 14/06/2022.

EXTRATO DO CONTRATO.
CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 004/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA NO 
BAIRRO DAS TRÊS BARRAS
VALOR: R$ 4.545.620,71
DATA: 15/06/2022.]

EXTRATO DO CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: A M FERREIRA ENGENHARIA E CONS-
TRUTORA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
VALOR: R$ 242.884,78
DATA: 15/06/2022.
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Lei no 4.527 de 14 de junho de 2022
Projeto de Lei no 16/2022

Autoria do Vereador Wagner da Silva Del Buono

(Institui no Calendário do Município de Serra Negra/SP a semana 
do dia 18 de fevereiro, como a Semana de Conscientização e 
Orientação sobre a Síndrome de Asperger e dá outras providências) 

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1o Fica instituído anualmente no Município de Serra Negra/SP 
e incluído no Calendário Oficial de Eventos Municipais, a semana 
do dia 18 de fevereiro, como a “Semana de Conscientização e 
Orientação sobre a Síndrome de Asperger”. 

Art. 2o O Poder Executivo Municipal poderá promover ações de 
conscientização sobre a Síndrome de Asperger, através de seu corpo 
especializado, com o objetivo de estimular e integrar nas áreas 
de educação e ensino profissionalizante, saúde, assistente social, 
transporte, moradia, lazer, trabalho, entre outros.

Parágrafo único. Os órgãos competentes, para atingir a finalidade 
desta Lei, devem criar mecanismos de campanha de conscientização 
e políticas públicas para o atendimento às necessidades dos 
portadores da síndrome, respeitando o perfil psicossocial.

Art. 3o O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer contratos de 
direitos públicos ou convênios, e/ou outros meios necessários com 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, com a finalidade 
de atender esta Lei.

 Art. 4o Anualmente, durante a semana do dia 18 de fevereiro 
serão realizadas e intensificadas campanhas, palestras, debates 
e ações correlatas com profissionais das áreas pertinentes sobre 
a conscientização e orientação sobre a Síndrome de Asperger, 
inclusive com a adoção dos seguintes procedimentos:

I. realização de campanhas, em parceria com as Secretarias 
Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, além do Fundo 
Social, visando a conscientização das famílias sobre a importância 
do acompanhamento especializado das pessoas portadoras da 
Síndrome de Asperger; 

II. promoção de ações junto aos órgãos e às secretarias municipais 
competentes para defesa dos direitos e o pleno exercício da 
cidadania da pessoa portadora da Síndrome de Asperger;

III. promover ações de conscientização aos pais ou responsáveis 
sobre os direitos da pessoa portadora da Síndrome de Asperger; 
IV. realização de encontros e eventos de interação entre pessoas 
portadoras da Síndrome de Asperger, para participarem de 
atividades em conjunto com as demais pessoas de nossa cidade, 
promovendo assim a inclusão social em diversas áreas e atividades 
do nosso Município;

V. organizar e promover através das secretarias e setores municipais 

competentes a formação de grupos de pais ou responsáveis, com a 
presença de profissionais qualificados, onde os pais ou responsáveis 
poderão trocar experiências e receberem orientações específicas 
de profissionais, auxiliando assim a família e o dia a dia da pessoa 
com a Síndrome de Asperger.

Art. 5o Serão também promovidas inciativas do Poder Público 
Municipal destinadas à formação e à capacitação de professores, 
atendentes e profissionais da área da Educação, em especial aos 
que atuam em sala de aula e diretamente com os alunos, para 
que possam identificar características da Síndrome de Asperger 
e realizar os encaminhamentos necessários para o diagnóstico 
precoce, essencial para o melhor desenvolvimento cognitivo e 
intelectual do portador da Síndrome. 

Art. 6o No que for cabível e possível, serão aplicadas também à 
Síndrome de Asperger as disposições contidas da Lei Municipal 
4.192/2019, que cria e institui, no Município de Serra Negra, a 
Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista e dá outras providências. 

Art. 7o Ulterior disposição regulamentar desta Lei definirá o 
detalhamento técnico de sua execução.

Art. 8o As despesas decorrentes com a execução da presente 
Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 9o Entra Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra 
Negra, 14 de junho de 2022.

Elmir Kalil Abi Chedid
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli
- Chefe de Gabinete -

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

Valquiria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

Lei no 4.528 de 14 de junho de 2022
Projeto de Lei no 51/2022

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial) 

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA, no uso 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$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais), que será destinado à Secretaria da Saúde, às seguintes 
dotações a serem criadas:
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01.11.01 10.301.0021.2018.3.3.90.39.02
 Serv. terceiros – P. Jurídica........................................ R$200.000,00

01.11.01 10.301.0021.2018.3.3.90.39.08
 Serv. terceiros – P. Jurídica...................................... R$ 200.000,00

Total .........................................................................R$ 400.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão 
por conta do excesso de arrecadação verificado no exercício e do 
excesso de arrecadação a ser verificado no exercício, motivado pelas 
transferências dos Governos Estadual e Federal, sendo:

Excesso de arrecadação verificado no exercício 
(Governo Estadual) ...................................................R$.200.000,00

Excesso de arrecadação a ser verificado no exercício
 (Governo Federal) ...................................................R$ 200.000,00

Total .........................................................................R$ 400.000,00

Art. 3o Ficam convalidadas as Peças de Planejamento PPA 
2022/2025, LDO 2022 e LOA 2022, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta 
Lei. 

Art. 4o O Poder Executivo Municipal exigirá a prestação de contas da 
Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra, referente 
ao crédito adicional autorizado através da presente Lei, no valor 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado à contratação de 
serviços do Hospital Santa Rosa de Lima – manutenção e custeio 
do Hospital Santa Rosa de Lima,  encaminhando cópia integral da 
referida prestação de contas também à Câmara Municipal de Serra 
Negra/SP, para conhecimento e análise dos vereadores. 

Art. 5o O Poder Executivo Municipal exigirá da Associação da Santa 
Casa de Misericórdia de Serra Negra para que obrigatoriamente 
providencie a abertura de conta bancária exclusiva para realização 
das movimentações financeiras oriundas do crédito adicional 
autorizado através da presente Lei, no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), destinado à contratação de serviços do 
Hospital Santa Rosa de Lima – manutenção e custeio do Hospital 
Santa Rosa de Lima. 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra 
Negra, 14 de junho de 2022.

Elmir Kalil Abi Chedid
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli
- Chefe de Gabinete -

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

Valquiria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

Lei no 4.529 de 14 de junho de 2022
Projeto de Lei no 52/2022

(Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reforço 
da subvenção à Associação da Santa Casa de Misericórdia 

de Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA, no uso 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 de Serra Negra autorizado a conceder 
subvenção à Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa de Lima, no valor de até R$ 147.750,00 
(cento e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais), para 
pagamento em 03 (três) parcelas mensais no valor de R$ 49.250,00 
(quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais) cada.

Art. 2o A subvenção será destinada ao reforço do custeio e 
manutenção do serviço de saúde pública, disponibilizado, assim 
como, adequação das condições para a efetiva prestação dos 
serviços correspondentes de modo adequado, conforme termo já 
firmado entre as partes e para pagamento de plantão de mais um 
médico para todos os dias da semana.

Art. 3o Os encargos desta lei correrão por conta de verbas constantes 
no orçamento 2022, suplementadas se necessário.

 Art. 4o A Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra 
encaminhará também à Câmara Municipal de Serra Negra/SP, para 
conhecimento e análise dos vereadores, as prestações de contas 
mensais dos serviços efetivamente prestados, referentes aos 
valores de reforço da subvenção, objeto do aditamento do Termo 
de Convênio autorizado através da presente Lei. 

Art. 5o A Associação da Santa Casa de Misericórdia de Serra Negra 
providenciará a abertura de conta bancária exclusiva para realização 
das movimentações financeiras oriundas do aditamento do Termo 
de Convênio autorizado através da presente Lei. 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos legais a partir do dia 13 de junho de 2022. 

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra 
Negra, 14 de junho de 2022.

Elmir Kalil Abi Chedid
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli
- Chefe de Gabinete -

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

Valquiria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

Decreto no 5.410 de 8 de junho de 2022
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(Fixa o valor da concessão de ajuda de custo 
aos professores)

ELMIR KALIL ABI CHEDID, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 3.611/2013 e 
no Decreto no 4.364/2015, 

DECRETA:

Art. 1o A ajuda de custo aos professores, de que trata a Lei no 
3.611/2013, regulamentada pelo Decreto no 4.364/2015, fica fixada 
no valor de R$ 1,00 (um real), por quilômetro rodado.

Art. 2o Caberá a Secretaria de Educação e Cultura conferir, ordenar 
e fiscalizar os pedidos dos professores bem como fixar a distância 
para concessão da ajuda de custo de que trata este Decreto.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos para 1o de junho de 2022.

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra 
Negra, 8 de junho de 2022

Elmir Kalil Abi Chedid
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli
- Chefe de Gabinete -

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

Valquíria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -

Decreto no 5.411 de 14 de junho de 2022
(Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial)

ELMIR KALIL ABI CHEDID, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.528 de 14 de 
junho de 2022, 

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), que será destinado à Secretaria 
da Saúde, às seguintes dotações a serem criadas:

01.11.01 10.301.0021.2018.3.3.90.39.02
 Serv. terceiros – P. Jurídica ......................................R$ 200.000,00

01.11.01 10.301.0021.2018.3.3.90.39.08
Serv. terceiros – P. Jurídica .......................................R$ 200.000,00

Total .........................................................................R$ 400.000,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta do excesso de arrecadação verificado no 
exercício e do excesso de arrecadação a ser verificado no exercício, 

motivado pelas transferências dos Governos Estadual e Federal, 
sendo:

Excesso de arrecadação verificado no exercício (Governo 
Estadual) .........................................................................................
R$ 200.000,00

Excesso de arrecadação a ser verificado no exercício
(Governo Federal) ......................................................R$ 200.000,00

Total .........................................................................R$ 400.000,00

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

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra 
Negra, 14 de junho de 2022

Elmir Kalil Abi Chedid
- Prefeito Municipal -

Rodrigo Demattê Angeli
- Chefe de Gabinete -

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

Valquíria Felipe da Silva
- Secretária em exercício -
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Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA OITAVA SES-
SÃO ORDINÁRIA, DA SEGUN-
DA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 
DÉCIMA OITAVA LEGISLATU-
RA.

Aos seis dias do mês de junho, 
do ano de dois mil e vinte e 
dois, com início às 19h37min, 
a Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de Ser-
ra Negra/SP realizou em sua 
sede localizada na Rua Nos-
sa Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, Serra 
Negra/SP, sob a Presidência 
do vereador Cesar Augusto 
Oliveira Borboni -Presidente 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra e secretariando os 
trabalhos o vereador Beraldo 
Antonio Ramalho Cattini – 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
sua 18ª Sessão Ordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 18ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Anna Beatriz 
Vasconcellos Scachetti, Be-
nedita Viviani Anibal Carra-
ro, Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, Cesar Augusto Olivei-
ra Borboni, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Leonel Franco 
Atanázio, Renato Pinto Gia-
chetto, Roberto Sebastião de 
Almeida, Rosimar Gonçalves 
da Silva e Wagner da Silva 
Del Buono; com a ausência 
da vereadora Ana Bárbara 
Regiani Magaldi. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Em se-
guida convidou a todos, para 
juntos, rezarem o Pai-Nosso. 
Após, foram lidas, discuti-
das, votadas e aprovadas, 
por unanimidade (09 votos), 
as seguintes atas: 1)  ata da 
17ª sessão ordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 18ª Le-
gislatura, realizada em 30 de 
maio de 2022 e, 2) ata da 18ª 

sessão extraordinária, da 02ª 
sessão legislativa, da 18ª Le-
gislatura, realizada em 30 de 
maio de 2022. Em continuida-
de, passou-se ao EXPEDIENTE 
e à leitura das INDICAÇÕES: 
de nºs 546/2022, 547/2022, 
de 557/2022 a 588/2022 e de 
590/2022 a 624/2022. Não 
havendo nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRAN-
DE EXPEDIENTE. REQUERI-
MENTOS DE INFORMAÇÕES: 
foram lidos, discutidos, vo-
tados e aprovados os reque-
rimentos de informações de 
nºs 375/2022 a 381/2022, 
386/2022, 391/2022 e 
392/2022. REQUERIMEN-
TOS DE CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS: foram lidos, dis-
cutidos, votados e aprovados, 
por unanimidade, os requeri-
mentos de congratulações 
e aplausos de nºs 387/2022 
a 390/2022. REQUERIMEN-
TOS DE PESAR: foram lidos e 
deferidos os requerimentos 
de pesar de nºs 393/2022 a 
398/2022. Não havendo ne-
nhum vereador inscrito como 
Orador no Grande Expedien-
te, passou-se à ORDEM DO 
DIA. Realizada a chamada 
nominal dos vereadores, 
verificou-se estarem presen-
tes os mesmos vereadores 
que iniciaram esta sessão, 
de modo que, havendo nú-
mero regimental, passou-se 
à discussão e à votação dos 
projetos e demais proposi-
turas constantes na pauta. I 
– 1ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 38/2022, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre 
as Diretrizes Orçamentárias 
para elaboração e execução 
da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2023 
e dá outras providências, “Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO/2023”. Primeiramen-

te foi proferida a leitura dos 
pareceres elaborados pelas 
seguintes Comissões: a) de 
Justiça e Redação e; b) de Fi-
nanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Em seguida, foi 
proferida a leitura da Emen-
da Modificativa/Aditiva nº 
16/2022, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra. Posta 
em discussão e votação a 
Emenda Modificativa/Aditi-
va nº 16/2022, foi aprovada 
por unanimidade (09 votos). 
Em seguida, foi proferida a 
leitura da Emenda Correti-
va nº 17/2022, de autoria da 
vereadora Anna Beatriz Vas-
concellos Scachetti. Posta em 
discussão e votação a Emen-
da Corretiva nº 17/2022, foi 
aprovada por unanimidade 
(09 votos). II – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
50/2022, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no va-
lor total de R$ 3.892.970,73 
(três milhões, oitocentos e 
noventa e dois mil, novecen-
tos e setenta reais e setenta e 
três centavos), que será des-
tinado às Secretarias Munici-
pais de Educação e Cultura, 
Governo, Obras e Infraestru-
tura, Saúde, Serviços Muni-
cipais e Gabinete, conforme 
valores e destinações discri-
minados no projeto. Primei-
ramente foi proferida a leitu-
ra dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação e; b) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). III – Discussão e 
votação única da Moção nº 
09/2022, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 

Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
JESUS ADIB ABI CHEDID. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura da Moção de Pesar 
nº 09/2022. Em seguida, em 
sinal de respeito, foi respei-
tado um minuto de silêncio. 
Posta em discussão e votação 
a Moção de Pesar nº 09/2022, 
foi aprovada por unanimida-
de (09 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto a ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usaram da pala-
vra os vereadores Rosimar 
Gonçalves da Silva, Roberto 
Sebastião de Almeida, Cesar 
Augusto Oliveira Borboni, Re-
nato Pinto Giachetto e Leonel 
Franco Atanázio. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito nas Explicações Pes-
soais e nada mais havendo a 
ser tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores vere-
adores para a sessão extra-
ordinária a ser realizada logo 
após o término da presente 
sessão ordinária, declarando-
-a encerrada às 22h44min. 
Para constar eu, (a) vereador 
Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, 1º Secretário da Mesa 
Diretora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a 
assinatura por todos os Edis 
desta Casa, ressaltando que 
a íntegra desta sessão se en-
contra registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-.
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ATA DA DÉCIMA NONA SES-
SÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA.

Aos seis dias do mês de ju-
nho, do ano de dois mil e 
vinte e dois, com início às 
22h45min, a Câmara Mu-
nicipal da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra/SP 
realizou em sua sede locali-
zada na Rua Nossa Senhora 
do Rosário, nº 630, Centro 
de Convenções “Circuito das 
Águas”, Serra Negra/SP, sob 
a Presidência do vereador 
Cesar Augusto Oliveira Bor-
boni -Presidente da Câmara 
Municipal de Serra Negra e 
secretariando os trabalhos 
o vereador Beraldo Antonio 
Ramalho Cattini – 1º Secre-
tário da Mesa Diretora, sua 
19ª Sessão Extraordinária, da 
02ª Sessão Legislativa, da 18ª 

Legislatura, com a presença 
dos vereadores Anna Beatriz 
Vasconcellos Scachetti, Bene-
dita Viviani Anibal Carraro, 
Beraldo Antonio Ramalho 
Cattini, Cesar Augusto Olivei-
ra Borboni, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Leonel Franco 
Atanázio, Renato Pinto Gia-
chetto, Roberto Sebastião de 
Almeida, Rosimar Gonçalves 
da Silva e Wagner da Silva 
Del Buono; com a ausência 
da vereadora Ana Bárbara 
Regiani Magaldi. Havendo 
número regimental, o Exmo. 
Sr. Presidente declarou aber-
ta a presente sessão. Em se 
tratando de sessão extraor-
dinária, passou-se imediata-
mente à ORDEM DO DIA, na 
qual foi deliberado o seguin-
te projeto constante na pau-
ta: I - 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 50/2022, 
de autoria do Poder Executi-
vo Municipal, que autoriza a 
abertura de crédito adicional 

suplementar no valor total 
de R$ 3.892.970,73 (três mi-
lhões, oitocentos e noventa e 
dois mil, novecentos e seten-
ta reais e setenta e três cen-
tavos), que será destinado 
às Secretarias Municipais de 
Educação e Cultura, Gover-
no, Obras e Infraestrutura, 
Saúde, Serviços Municipais e 
Gabinete, conforme valores 
e destinações discriminados 
no projeto. Em se tratando 
de segunda discussão e vota-
ção, foi dispensada a leitura 
dos pareceres. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Não havendo mais 
nenhum projeto a ser deli-
berado na ordem do dia, ne-
nhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser trata-
do nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a pre-
sença de todos e convocou 
todos os vereadores para a 

próxima sessão ordinária que 
será realizada no dia 13 de 
junho de 2022, segunda-fei-
ra, às 19h30min, declarando 
encerrada a presente sessão 
extraordinária às 22h55min. 
Para constar eu, (a) verea-
dor Beraldo Antonio Rama-
lho Cattini, 1º 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 se en-
contra registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-.x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-.

EXTRATO 
DE CONTRATO

                                                                         - 
Contrato nº 06/2022 CMSN - 
Contratante: Câmara Municipal da Estância de Serra Ne-
gra/SP.
Contratada: Reis Office Products Serviços Ltda.  
– CNPJ 07.337.935/0001-07.
Objeto: Contratação de empresa especializada para loca-
ção de uma máquina copiadora, impressora e scanner e 
a contratação de manutenção técnica (corretiva e preven-
tiva) do referido equipamento, com a franquia mensal de 
15.000 (quinze mil) páginas. 
Modalidade: Dispensa de licitação. 
Vigência: 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023.
Valor: R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais) men-
sais. 
Serra Negra, 10 de maio de 2022.
Assinaturas:
P/Contratante: Cesar Augusto Oliveira Borboni – Presiden-
te da Câmara Municipal de Serra Negra/SP.
P/Contratada: Rodrigo Melo Reis – Representante Legal da 
Empresa Reis Office Products Serviços Ltda. 

Testemunhas:
RG: 22.811.153-5 SSP/SP       e        RG: 15.265.166 SSP/SP.
Visto do Departamento Jurídico:
Dr. Cleber Ricardo Silva Quessada – OAB/SP 227.869
Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Serra Negra.

Iluminação Pública
Não fique no escuro!

No caso de lâmpadas queimadas 
no perímetro urbano e rural 
de Serra Negra, comunique a 

Secretaria de Serviços Municipais.
Telefone: (19) 3892.2969
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