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O prefeito 
da Estância de Ser-
ra Negra assinou o 

decreto nº 5.049, 
dia 9 de maio, pror-
rogando a quaren-

tena de que trata 
o decreto nº 5.033, 
de 7 de abril, em 

função da pande-
mia do coronavírus 
(covid-19), até o 

dia 31 de maio. O 
decreto municipal 
segue o mesmo 

prazo do decreto 
estadual nº 64.967, 
de 8 de maio.

Prefeitura de Serra Negra amplia 
quarentena até 31 de maio

O Comitê 
de Prevenção e 
Enfrentamento ao 
Coronavírus emi-
tiu dia 7 de maio, 
uma deliberação 
para que bares, 

restaurantes, lan-
chonetes e pizza-
rias podem reali-
zar os serviços de 
drive thru e reti-
rada de alimento 
nesses locais. 

O pedido 
deve ser feito por 
telefone apenas. 
Não será permiti-
do realizar pedi-
dos nos estabele-
cimentos.

Bares, restaurantes, 
lanchonetes e pizzarias 

poderão atender via drive thru 
e permitir retirada no local

A Secretaria 
Municipal de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social de Serra 
Negra está realizando 
a entrega de kits de 
máscaras e álcool em 
gel, adquiridos pela 
Prefeitura, para a po-
pulação em situação 
de vulnerabilidade. 

Os kits estão sendo 
distribuídos junto 
com a cesta básica 
na sede da Secretaria, 
bem como no Centro 
de Referência de As-
sistência Social (Cras) 
e no Centro de Refe-
rência Especializado 
de Assistência Social 
(Creas).

Assistência Social 
entrega kits de máscara 
e álcool em gel

Profissionais da Pre-
feitura da Estância de Serra 
Negra, por meio da Vigilância 
Ambiental da Secretaria de 
Saúde, realizaram limpeza, 
higienização e desinfecção 
de locais públicos, em pre-
venção à proliferação do novo 
coronavírus.

Prefeitura de Serra Negra 
mantém desinfecção de 

locais públicos

Alunos ca-
rentes das escolas 
públicas munici-
pal e estadual re-
ceberam kits de 
alimentos, distri-
buídos pela Secre-

taria de Educação 
nas unidades em 
que estudam. No 
dia 24 de abril, fo-
ram distribuídos 
150 kits de alimen-
tos não perecíveis.

Secretaria 
de Educação 

distribui 300 kits 
de alimentos

Serra Negra contará com testes 
rápidos para COVID-19

A Secretaria 
de Saúde de Ser-
ra Negra recebeu, 
nesta semana, do 
Ministério da Saú-

de, 340 testes rápi-
dos para detecção 
da Covid-19. A dis-
tribuição está sen-
do realizada por 

etapas e distribuída 
de maneira gradu-
al aos municípios 
de todo o país. Os 
testes, entretanto, 

não estão disponí-
veis à população 
em geral, estando 
reservados aos 
grupos prioritários. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

O prefeito da Estância 
de Serra Negra assinou o de-
creto nº 5.049, dia 9 de maio, 
prorrogando a quarentena de 
que trata o decreto nº 5.033, 
de 7 de abril, em função da 
pandemia do coronavírus (co-
vid-19), até o dia 31 de maio. 
O decreto municipal segue o 
mesmo prazo do decreto esta-

dual nº 64.967, de 8 de maio.
A medida visa preser-

var a integridade física e a 
saúde da população em ge-
ral, de forma que seja evitada 
ao máximo a circulação do 
vírus no município. É con-
siderada ainda a recomen-
dação do Ministério Público 
local.

Prefeitura de Serra Negra amplia 
quarentena até 31 de maio

A Secretaria de Saú-
de de Serra Negra recebeu, 
nesta semana, do Ministério 
da Saúde, 340 testes rápidos 
para detecção da Covid-19. A 
distribuição está sendo reali-
zada por etapas e distribuída 
de maneira gradual aos mu-
nicípios de todo o país. Os 
testes, entretanto, não estão 
disponíveis à população em 
geral, estando reservados aos 
grupos prioritários. Desta for-
ma, eles terão como popula-
ções-alvos e exclusivas, indi-
víduos com Síndrome Gripal 
(quadro respiratório agudo, 
febre, acompanhada de tosse 
OU dor de garganta OU coriza 
OU dificuldade respiratória) e 
devem estar vinculados aos 
seguintes grupos:

Profissionais de saúde 
em atividade na Atenção Pri-
mária à Saúde (APS), hospi-
tais, pronto-socorros e unida-
des de pronto-atendimento 
(UPA);

Profissionais de segurança 
em atividade;

Pessoas com diagnós-
tico de síndrome gripal (SG) 

que residam no mesmo do-
micílio de um profissional de 
saúde ou segurança em ativi-
dade;
Pessoas com 60 anos ou mais;
Sejam as residentes em insti-
tuições de longa permanên-
cia para idosos (ILPI);
Os portadores de comorbida-
des de risco para complica-
ção de COVID-19;
Demais pessoas que apresen-
tem sintomas com mais de 60 
anos.

“Os testes somente de-
verão ser aplicados em pesso-
as cujos sintomas compatíveis 
com síndrome gripal tenham 
se iniciado há pelo menos 8 
(oito) dias. Isso porque, antes 
desse período, ele não é capaz 
de detectar a presença de an-
ticorpos, que são defesas pro-
duzidas pelo corpo humano 
contra o vírus SARS-CoV-2, que 
causa a Covid-19”, destaca a 
secretária municipal de Saúde, 
que acompanhou a entrega 
dos testes com a articuladora 
municipal da Vigilância Epide-
miológica, Claudia Rielli, co-
ordenadora da Vigilância em 
Saúde.

Serra Negra contará 
com testes rápidos 

para COVID-19

A Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desen-
volvimento Social de Serra 
Negra está realizando a 
entrega de kits de másca-
ras e álcool em gel, adqui-
ridos pela Prefeitura, para 
a população em situação 
de vulnerabilidade. Os kits 
estão sendo distribuídos 
junto com a cesta básica 
na sede da Secretaria, bem 
como no Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial (Cras) e no Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social (Cre-
as).

Também foram en-
caminhados kits para o 
Conselho Tutelar e Fundo 

social para as pessoas as-
sistidas nesses locais.

Além dos 1000 kits 
recebidos, 200 foram en-
tregues à Vigilância em 
Saúde para serem dispo-
nibilizados às pessoas que 
comparecerem às unida-
des de saúde.

Assistência Social 
entrega kits de máscara 

e álcool em gel
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O Comitê de Preven-
ção e Enfrentamento ao 
Coronavírus emitiu dia 7 de 
maio, uma deliberação para 
que bares, restaurantes, lan-
chonetes e pizzarias podem 
realizar os serviços de drive 
thru e retirada de alimen-
to nesses locais. O pedido 
deve ser feito por telefone 
apenas. Não será permitido 
realizar pedidos nos estabe-
lecimentos.

Uma série de medi-
das sanitárias previstas nos 
decretos estaduais e muni-

cipais vigentes deverão ser 
seguidas, como limitação de 
acesso, utilização de más-
caras tanto pelos funcioná-
rios quanto pelos clientes, 
higienização das mãos, dos 
ambientes e até mesmo 
máquinas de cartões com 
álcool em gel, além da reco-
mendação para que idosos, 
crianças e demais pessoas 
pertencentes ao grupo de 
risco sejam poupadas de 
irem a esses locais.

Confira a deliberação 
completa no site da Prefeitura.

Bares, restaurantes, lanchonetes e 
pizzarias poderão atender via drive 

thru e permitir retirada no local

Profissionais da Pre-
feitura da Estância de Serra 
Negra, por meio da Vigilân-
cia Ambiental da Secretaria 
de Saúde, realizaram limpe-
za, higienização e desinfec-
ção de locais públicos, em 
prevenção à proliferação do 
novo coronavírus.

Desde o início da 
pandemia, em março, a 
Prefeitura mantém o servi-
ço, utilizando produtos es-
pecíficos. “O desinfetante 
usado possui eficiência vi-
ricida, cujo princípio ativo é 
o quaternário de amônio e 
glutaraldeído. O vírus causa-

dor da Covid-19 é sensível à 
ação deste desinfetante que 
é indicado para ser utilizado 
em superfícies de locais pú-
blicos contra todos os vírus 
da classe do coronavírus. É 
preciso ressaltar que a solu-
ção não apresenta nenhum 
risco para a saúde das pes-
soas”, explica o coordena-
dor municipal da Vigilância 
Ambiental, Sandro Robbi.

Unidades de saúde, 
supermercados, hospital, 
rodoviária e vias públicas 
são o foco do trabalho que 
será realizado diariamente, 
enquanto for necessário.

Prefeitura de Serra Negra 
mantém desinfecção de 

locais públicos

Alunos carentes das 
escolas públicas municipal e 
estadual receberam kits de ali-
mentos, distribuídos pela Se-
cretaria de Educação nas uni-
dades em que estudam. No dia 
24 de abril, foram distribuídos 
150 kits de alimentos não pe-
recíveis e n o dia 28, mais 150 
kits da agricultura familiar, en-
tre frutas, verduras e legumes.

As ações foram realiza-
das com o acompanhamento 
e a fiscalização do Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE), 
que no dia 14 havia se reunido 
para planejar a distribuição dos 
kits com a Secretaria de Edu-

cação, conforme cartilha de 
orientação do governo federal 
no convênio estabelecido por 
meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

Os estudantes que rece-
berem os kits já haviam sido 
selecionados pelas escolas 
conforme critérios de vulnera-
bilidade, mas as famílias que 
estiverem em necessidade, 
caso não tenham sido contata-
das, podem procurar a direção 
das escolas para que seja feita 
uma avaliação socioeconômi-
ca juntamente com a Secreta-
ria de Assistência e Desenvol-
vimento Social.

Secretaria de 
Educação distribui 

300 kits de alimentos
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Na tarde do dia 8, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de de Serra Negra recebeu 
alguns Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs), trans-
feridos pelo Departamento 
Regional de Saúde de Cam-
pinas - DRS VII Campinas.

Entre os itens recebi-
dos estão luvas, máscaras, 
aventais descartáveis e álco-
ol em gel. “De acordo com 
o consumo médio diário nas 
unidades de saúde da rede 
municipal, esses itens serão 
suficientes para aproximada-
mente de 2 meses”, disse a 
secretária municipal de Saú-
de, que acrescentou: “apesar 
da quantidade transferida ser 
pequena, contribuirá para au-
mentar o estoque dos itens”.

Serra Negra recebe EPIs 
para servidores da saúde

A Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desen-
volvimento Social de Serra 
Negra, por meio do Centro 
de Referência em Assis-
tência Social (Cras) lançou 
um telefone para realizar as 
avaliações sociais.

A medida visa facilitar 
o atendimento de pessoas 
que residem na zona rural e 

em bairros afastados, além 
de evitar aglomerações no 
Cras, atendendo as reco-
mendações de distancia-
mento social.

A responsável fami-
liar deverá entrar em con-
tato com o número (19) 
9.9970-5654, em dias úteis, 
das 9h às 12h e das 13h às 
16h.

CRAS lança número 
de celular exclusivo 

para avaliações 
sociais à distância O Fundo Social de 

Solidariedade de Serra Ne-
gra deu início à Campanha 
do Agasalho. Entretanto, 
devido à situação de cri-
se econômica pela pan-
demia, a campanha este 
ano vai arrecadar também 
alimentos. “Estamos acei-
tando roupas em geral, 
roupas de cama, toalhas 
de banho e cobertores. 
Mas, neste ano, estamos 
pedindo também doação 
de alimentos não perecí-
veis para montarmos kits 
e distribuir às pessoas em 
vulnerabilidade social”, 
destaca a vice-presidente 
do Fundo Social e secretá-
ria municipal de Assistên-
cia Social.

As doações devem 
ser feitas na sede do Fun-
do Social, localizada na 
Avenida João Gerosa nº 
98, das 9h às 11h30 e das 

12h30 às 16h de segunda a 
sexta. O telefone é o 3842-
2466.

Palácio Primavera
A campanha de ar-

recadação de alimentos 
no Palácio Primavera tam-
bém permanece. Os ali-
mentos podem ser doados 
de segunda a sexta das 
9h00 às 16h00 no piso infe-
rior, onde também ocorre 
a entrega do kit de alimen-
tação, mediada pelos fun-
cionários da Assistência 
Social, garantindo que os 
alimentos sejam efetiva-
mente destinados às famí-
lias mais necessitadas. A 
ação visa atender famílias 
que não são referencia-
das no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS), mas que estão 
passando por dificuldades 
nesse momento.

Doações para Campanha 
do Agasalho podem ser 
feitas no Fundo Social 
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P.A.A n° 03/20 
Área: Patrimônio Público e Social. 

Objeto: Acompanhamento da transparência e do acesso à informação de dados 

públicos a respeito dos gastos municipais específicos para combate ao coronavírus 

(COVID – 19)  

 
 

“RECOMENDAÇÃO” 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal: 
  

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Serra Negra que esta 

subscreve, com fulcro na Lei nº 8.625/93, Na Lei Complementar 73/93, na LCE 734/93, 

na Resolução CNMP 164/2017 e no Ato nº 484/06 do CPJ, bem como no Aviso n.º 

154/2020 PGJ/CGPM; 

 
Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do 

Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 

disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus (COVID-19); 
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Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, e que 

o atual momento requer a atuação colaborativa em consonância com o esforço coletivo 

das instituições públicas e privadas para o enfrentamento da pandemia, sem prejuízo da 

observância aos princípios constitucionais da Administração Pública e demais normas 

de proteção ao patrimônio público e social; 

  

Considerando que, consoante o disposto nos artigos 37 § 4º, 127 e 129, inciso 

III, da Constituição Federal; 25, inciso IV, alínea b, da Lei Federal 8.625/93; 103, inciso 

VIII, da Lei Complementar estadual 734/93 e disposições da Lei 8.429/92, é função 

institucional do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social; 

 

Considerando que entre as funções institucionais do Ministério Público figura a 

promoção da transparência pública e o controle social sobre os recursos públicos, no 

âmbito municipal, estadual e federal; 

 

Considerando que a Lei n° 13.979/2020, com alterações realizadas pelas 

Medidas Provisórias n.º 926 e 951, inserida na competência privativa da União para 

dispor sobre normas gerais de licitações e contratos, criou nova hipótese de dispensa de 

licitação para “aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus” (Art. 4º), com objetivo relacionado à proteção 

da coletividade (art. 1°, §1°); 

 

Considerando que essa hipótese de dispensa é temporária e aplica-se apenas 

enquanto perdurar a emergência de saúde pública (art. 4º, § 1º); 

 

Considerando que para a dispensa de licitação devem estar presumidas as 

seguintes condições: ocorrência de emergência; necessidade de pronto atendimento da 

situação de emergência; existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação 

de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e limitação da 

contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência (art. 4º-B); 
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Considerando a possibilidade excepcional de contratação de fornecedores de 

bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com 

o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando 

se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido 

(§3º do art. 4º); 

 

Considerando que poderá ser excepcionalmente dispensada a apresentação 

de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 

um ou mais requisitos de habilitação, mantendo-se, porém, a obrigatoriedade da 

exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do artigo 7º da Constituição Federal 

(art. 4º-F);  

 

Considerando que a aquisição de bens e a contratação de serviços não se 

restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas 

condições de uso e funcionamento do bem adquirido (art. 4º-A); 

 

Considerando as determinações para a simplificação dos documentos e 

providências de planejamento para as contratações de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento dos efeitos da emergência de saúde pública (arts. 4º-C, 

4º-D e 4º-E); 

 
Considerando que está autorizado o sistema de registro de preço para 

dispensas de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, quando se tratar de compra ou contratação por 

mais de um órgão ou entidade (art. 4º, § 4º); 

 

Considerando que todas as contratações ou aquisições realizadas com 
fulcro nesta Lei deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial 
específico na rede mundial de computadores (internet), devendo constar, além 
das informações previstas no art. 8º, § 3º, da Lei 12.257/2011, aquelas previstas 
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pelo artigo 4º, § 2º da Lei 13.979/2020 (nome do contratado, o número de sua 
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 
processo de contratação ou aquisição); 

 
Considerando que o art. 67 da Lei Federal n. 8.666/1993, que dispõe sobre 

normas gerais de licitações e contratações públicas, exige que “a execução do contrato 

deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração 

especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-

lo de informações pertinentes a essa atribuição”, especialmente para verificar a devida 

aplicação das verbas públicas e detectar eventuais desconformidades; 
 
Considerando, ainda, a possibilidade de contratação temporária de servidores 

e que esse tipo de contratação deve estar embasada em necessidade transitória e de 

excepcional interesse público, na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal, 

observada a necessidade de fundamentação, em procedimento específico, além da 

adoção de critérios objetivos de seleção; 

 

Considerando que o pagamento de verbas ou vantagens extraordinárias de 

qualquer natureza, inclusive aos servidores que atuam diretamente no combate ao 

COVID-19, devem observar os princípios da moralidade, impessoalidade, finalidade, 

motivação, eficiência e razoabilidade, além de atenderem ao interesse público e às 

efetivas exigências do serviço (artigos 111 e 128 da Constituição do Estado); 

 

Considerando o princípio da publicidade administrativa consagrado 

expressamente no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 111, caput, da 

Constituição do Estado de São Paulo, atinente à transparência na Administração 

Pública; 

 

Considerando que qualquer cidadão possui o direito de conhecer e controlar 

os atos do governo e da gestão pública, o que somente se revela viável com a 

promoção da efetiva transparência do Estado, de modo a fomentar a democracia 

participativa; 
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Considerando, outrossim, que a Lei Federal nº 12.527/2011 regulamenta o 

direito ao acesso à informação no âmbito da União, Distrito Federal e Municípios, 

estabelecendo, em seu artigo 6º, que cabe aos órgãos e entidades do poder público 

assegurar a gestão transparente da administração; 

 
Considerando que a mesma Lei Federal regulamentou de forma 

pormenorizada o inciso XXXIII, do art. 5o, o inciso II, do § 3o, do art. 37, e o disposto no § 

2o, do art. 216, todos da Constituição Federal, indicando que “É dever do Estado garantir 

o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos 

objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” 

(art. 5º); 

 

Considerando que aludida Lei Federal previu, em seu artigo 8º, o dever dos 

órgãos e entidades públicas em divulgar, independente de requerimentos, em local de 

fácil acesso, informações de interesse coletivo ou geral; 

 
Considerando a obrigatoriedade de que referidas divulgações se deem em 

“sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet), consoante § 2º, do artigo 8º, 

da mencionada Lei Federal; 

 

Considerando as contemporâneas técnicas de gestão administrativa e de boa 

governança que impõem a plena visibilidade administrativa e à obrigatoriedade de 

observância dos dispositivos legais acima mencionados; 

 

Considerando que incumbe aos agentes e órgãos públicos a implementação 

de mecanismos de acesso à informação pelo cidadão;  

 

Considerando que o eventual descumprimento dos dispositivos que tratam da 

transparência e do acesso à informação de dados públicos, pode, em tese, configurar 

ato de improbidade administrativa, previsto na Lei nº 8.429/92;  
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RESOLVE: 
 

Recomendar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Sidney 

Antônio Ferraresso, para que, a partir do recebimento da presente, em atendimento a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus, observe as seguintes obrigações: 
 
 1) disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), de informação clara e acessível sobre as contratações ou aquisições 

realizadas pelo ente público, devendo nelas obrigatoriamente constar: 
1.1. o nome do contratado e o número de sua inscrição na Receita Federal do 

Brasil;  

1.2. o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 

aquisição: 

 

2) disponibilização, em sítio oficial específico na rede mundial de computadores 

(internet), de informação clara e acessível sobre todos os recursos recebidos de 

repasses da União ou dos Estados para a adoção de medidas de enfrentamento à 

pandemia do coronavírus, em que conste o valor recebido, data de recebimento e 

correspondente destinação, inclusive das quantias repassadas às entidades do terceiro 

setor;  

 
3) a mesma obrigação prevista no item anterior deve ser observada com 

relação a recursos provenientes a título de doações por entes privados, constando 

valores, origem e identificação do doador, e correspondente destinação, inclusive das 

quantias repassadas às entidades do terceiro setor; 

 

4) disponibilização, em espaço específico nos correspondentes Portais da 

Transparência, de fácil localização e ampla divulgação, não só das contratações e 

aquisições realizadas, como também do resumo e detalhamento de atos e despesas 
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para enfrentamento ao COVID-19, atendendo, nos termos do artigo 8º, § 3º, da Lei 

12.527/13, aos seguintes requisitos:  

4.1. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

4.2. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a 

análise das informações;   

4.3. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina;  

4.4. divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação;  

4.5. garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

4.6.  manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

4.7. indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por 

via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e  

4.8. adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008; 

 

5) em relação aos contratos assinados pelo Poder Público que envolvam a 

aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos, observar o 

atendimento às seguintes exigências:  

5.1. designação de fiscais para verificação da correta execução do objeto, 

devendo a nomeação recair dentre servidores públicos que detenham capacidade e 

conhecimento técnico, fornecendo a eles todos os meios necessários para o fiel 

cumprimento de suas funções;  

5.2. publicação no Portal da transparência de cópia dos documentos e 

informações relativas à execução ou inexecução contratual; e 
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5.3. manutenção em boa guarda de todos os documentos relacionados às 

contratações e da respectiva fiscalização da execução, para eventual e futura análise 

pelos órgãos de controle; 

 

6) com relação às contratações de funcionários por tempo determinado (art. 37, 

IX, da CF/88), que tenham como fundamento a necessidade de combate ao COVID-19, 

observância de ampla publicidade aos respectivos processos seletivos, de que conste: 

6.1. o número do processo seletivo e edital respectivos; 

6.2 o valor dos vencimentos fixados para cada função temporária 

disponibilizada; 

6.3. nome e CPF das pessoas contratadas, função exercida, o prazo da 

contratação; 

 

7) com relação aos pagamentos, a funcionários públicos, de verbas ou 

vantagens extraordinárias de qualquer natureza, inclusive horas extras, autorizadas em 

razão da necessidade de enfrentamento ao COVID-19, observação de que se exija a 

publicação do valor total desses desembolsos, identificando-se: 

7.1.  o cargo e/ou função ocupado pelo servidor beneficiado por meio de sua 

matrícula funcional;  

7.2. natureza, dispositivo legal autorizador e valor total recebido, por mês, a 

título extraordinário; e 

7.3. manutenção de relação nominal, em que conste a identidade desses 

funcionários para apresentação oportuna a órgãos de controle, caso requisitadas. 

 

8) por fim, observa-se que a publicidade simplificada em sítio eletrônico 

específico não afasta o dever de que as mesmas contratações sejam também 

divulgadas, de forma mais detalhada, no espaço de transparência usual do ente (Portal 

de Transparência, p. ex.), nos termos da Lei de Acesso à Informação. 

 

9) As providências adotadas em virtude da presente recomendação, deverão 

ser informadas à Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, diante da 
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urgência que o caso requer, preferencialmente por meio de comunicação eletrônica, por 

intermédio do endereço pjserranegra@mpsp.mp.br. 

 

10) Seja dada ampla publicidade à presente recomendação, com sua 

divulgação nos órgãos de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal, nos 

termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 2.003.  

 

   Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério 

Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua 

implementação, inclusive por meio do ajuizamento de ação civil pública cabível. 

 

Serra Negra, 08 de maio de 2020. 

 

LEONARDO CARVALHO BORTOLAÇO 
Promotor de Justiça 
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo

DELIBERAÇÃO C.M.E. N° 02/2020

(Dispõe sobre as ações implantadas nas Escolas 
Municipais durante o período de pandemia (COVID-19).

O Conselho Municipal de Educação de Serra Ne-
gra, de acordo com a Lei Municipal nº 2164 de 18 de 
dezembro de 1995, artigo 2° inciso IX, em reunião extra-
ordinária realizada no dia 23 de abril de 2020, no uso de 
suas atribuições,  

Delibera,

Art. 1°- Que nos dias 22 e 23 de abril de 2020, os 
professores, em suas unidades escolares, realizaram 
planejamento de aula junto com a coordenação e dire-
ção, e no dia 24 de abril de 2020 haverá entrega 

de materiais de estudos aos responsáveis legais 
dos alunos regularmente matriculados, cujo dia poderá 
ser  computado como letivo;

Art. 2° - Que as unidades escolares realizarão plan-
tão de atendimento presencial aos pais duas vezes por 
semana, através de grupos de WhatsApp de cada sala 
de aula, e plataforma eletrônica disponibilizado pelo go-
verno estadual aos professores e suas famílias (Centro 
de Mídias São Paulo - educação infantil e anos iniciais);

Art. 3°- A jornada de trabalho dos professores será 
computada nos dias de atendimento presencial nas es-
colas através da elaboração de atividades online e pla-
nejamento, além de plantão de atendimento aos pais, e 
elaboração de tele aula, com orientação da coordena-
ção pedagógica.

Serra Negra, 23 de abril de 2020. 

Marisa Pietrafeza Daher
Presidente do CME

Audiência Pública 

 

          A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra 

convidam todos os senhores conselheiros, vereadores, funcionários e 

munícipes para Audiência Pública de Prestação de Contas das aplicações 

do Fundo Municipal de Saúde e Gestão em Saúde Municipal, referente ao 

1º quadrimestre de 2020, a realizar-se no dia 29 de maio de 2020 (sexta-feira), às 14h, com 

transmissão ao vivo pela página do Facebook - Saúde em Serra Negra.                                       

Teresa Cristina Cesar Fernandes 

Respondendo pela Secretaria Municipal de Saúde 

 

Ruth de Moraes Souza De Santi 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Serra Negra 

 

Lei no 4.292 de 12 de maio de 2020
Projeto de Lei no 61/2020

(Autoriza a abertura de crédito 
adicional especial)

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito 
adicional especial no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais), que será destinado à Santa Casa de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa de Lima.

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão 
por conta do excesso de arrecadação, motivado pelo repasse de re-
cursos do Governo Federal, para auxílio ao combate ao COVID-19.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 12 de 
maio de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 5.050 de 12 de maio de 2020
(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂN-
CIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso de suas atribuições 
legais, e com base na Lei Municipal no 4.292 de 12 de maio de 2020, 

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), que será destinado à San-
ta Casa de Misericórdia de Serra Negra – Hospital Santa Rosa de Lima.
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decreto corre-
rão por conta do excesso de arrecadação, motivado pelo repasse de 
recursos do Governo Federal, para auxílio ao combate ao COVID-19.

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, 12 de 
maio de 2020

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2020. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM 
E ODONTOLOGICOS. A Sessão Pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, às 10h00min do dia 28/05/2020. O Edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a par-
tir do dia 18/04/2020, no site do Município, através do portal 
www.serranegra.sp.gov.br e também no site www.bec.sp.gov.
br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra 
Negra, 15 de Maio de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2020. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMARIO ARQUIVO EM AÇO PARA 
AS UNIDADES DE SAUDE. A Sessão Pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, às 10h00min do dia 29/05/2020. O Edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados, a par-
tir do dia 18/04/2020, no site do Município, através do portal 
www.serranegra.sp.gov.br e também no site www.bec.sp.gov.
br. Informações em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra 
Negra, 15 de Maio de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARES-
SO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 038/2020. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DATA: 28/05/2020 
- 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2020 - REABERTU-
RA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE CONCRETO USINADO FCK 20. NOVA DATA: 29/05/2020 
- 14H00M. Edital completo deverá ser retirado gratuitamen-
te 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 08h00m às 17h00m, devendo 
o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e- mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou 
ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 15 de Maio de 2020. Dr. SIDNEY ANTO-
NIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 018/2020. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS PORTAIS E SINALIZAÇÕES 
DAS ROTAS TURISTICAS. DATA: 02/06/2020 – 10H00M. CADAS-
TRO: Para participar, os interessados deverão ser cadastrados 
nesta Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia an-
terior à data do recebimento das propostas (Art. 22 §2o da Lei 
8.666/93). 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 08h00m às 17h00m, devendo 
o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou 
ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 15 de Maio de 2020. Dr. SIDNEY ANTO-
NIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
036/2020 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E COR-
RELATOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. 

Torna se publico e para conhecimento dos interessados que 
o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 11/05/2020 
– GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  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 pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio 
e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: INDAFORT 
COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFOR-
MATICA EIRELI. ITENS: 10, 14, 19, 21, 24. VALOR TOTAL: R$ 
36.158,20. NASAD LIMP COMERCIAL LTDA. ITEM: 01. VALOR 
TOTAL: R$ 112,10. IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME. ITENS: 
02, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 34, 35. VALOR TOTAL: R$ 
30.784,00. JOFRAN – COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIE-
NIZAÇÃO LTDA EPP. ITEM: 31. VALOR TOTAL: R$ 26.300,00. 
LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI. ITENS: 03, 04, 06, 08, 
12, 18, 20, 22, 29, 32. VALOR TOTAL: R$ 45.312,22. BR VALE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI. ITENS: 05, 11, 23, 30, 
33. VALOR TOTAL: R$ 60.990,00. Serra Negra, 15 de Maio de 
2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
032/2020 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA 
DE SAUDE. Torna se publico e para conhecimento dos inte-
ressados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO 
em 12/05/2020 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Prego-
eira.  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 pela Sra. Pregoeira e pela 
equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitan-
tes: IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME. ITENS: 02, 03, 04, 08, 
11, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 47, 55, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 82. 
VALOR TOTAL: R$ 5.465,26. JOÃO HENRIQUE RAMALHO ME. 
ITENS: 09, 12, 13, 14, 28, 33, 34, 44, 51, 54, 60. VALOR TOTAL: 
R$ 4.501,10. LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI. ITENS: 01, 
05, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 31, 38, 45, 46, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 
64, 75, 83, 84, 85, 86, 87. VALOR TOTAL: R$ 4.178,27. BR VALE 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI. ITENS: 06, 10, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 37, 41, 43, 48, 49, 50, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 
70, 77, 78, 79, 80, 81. VALOR TOTAL: R$ 4.582,00. Serra Negra, 
15 de Maio de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Pre-
feito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 
033/2020 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE INSUMOS AGRICOLAS, FERRAMENTAS E OUTROS 
PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Torna se publico e 
para conhecimento dos interessados que o Pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 13/05/2020 – GIULIANA 
MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  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 pela Sra. Pregoeira e pela equipe de apoio e HO-
MOLOGO o pregão em tela aos licitantes: R & D COMERCIO 
DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI. ITENS: 01, 03, 07, 08, 12, 
13, 15, 25, 29, 30, 33, 40, 44, 46, 49, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 67, 69, 
70, 76, 77, 78, 82, 85, 86. VALOR TOTAL: R$ 14.574,53. FERGAVI 
COMERCIAL LTDA EPP. ITENS: 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84. VALOR TOTAL: R$ 18.122,22. ITENS 
FRACASSADOS: 52, 54, 60. Serra Negra, 15 de Maio de 2020. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 001/2020. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS DE CAMADA TRIPLA. Nos 
termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
atualizações, HOMOLOGA a licitação em epígrafe conforme 
julgamento exarado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, bem 
como demais documentos juntados aos autos. Sendo assim, 
ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa a seguir: 
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI. VA-
LOR TOTAL: R$ 33.800,00. Serra Negra, 15 de Maio de 2020. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO.
TOMADE DE PREÇOS: 0010/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇOES 
LTDA.
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA POLIES-
PORTIVA FIORAVANTE BERTOLINI, BAIRRO REFUGIO DA SER-
RA
PRAZO: 60 DIAS
VALOR R$ 47.237,11
DATA: 08/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
TOMADE DE PREÇOS: 0014/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇOES 
LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY CILE 
LUIZ GONZAGA COLI BEGHINI, PALMEIRAS
PRAZO: 60 DIAS
VALOR R$ 120.960,52
DATA: 11/05/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL: 0034/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: R &D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ADUELA DE CONCRETO BIPARTIDA
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 43.816,00
DATA: 11/05/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL: 004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: UNICOPIA LTDA EPP
OBJETO: CONTINUIDADE CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTIFUNIONAIS, DE ACORDO 
COM QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NES-
TE EDITAL E SEUS ANEXOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 19.188,00
DATA: 25/04/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL: 069/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA NATALINA MARINHO ME
OBJETO: CONTINUIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PODA DE ARVORES, CORTE 
DE GRAMA, ARBUSTOS E MATO NAS UNIDADES DE SAUDE.
VALOR R$ 32.400,00
PRAZO: 12 MESES
DATA: 14/05/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL: 0114/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CELIA DE FATIMA BUENO DA SILVA DE MORA-
ES ME
OBJETO: CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES PRONTAS – MARMITEX – PARA O CAPS – CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
VALOR R$ 15.120,00
ACRÉSCIMO: 1.200 
DATA: 08/05/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
DISPENSA Nº: 020/20 CONTRATO Nº 20/2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ROBERTO GIOVANNI SIMONETTA/CAMILA-
BIANCHINI DE SALVI SIMONETTA.
OBJETO: CONTINUIDADE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL – EMEB 
PROF. DORACI RAMALHO SILINGARDI.
VALOR R$ 6.000,00
PRAZO: 60 DIAS
DATA: 10/05/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
CONVITE Nº: 025/2017- CONTRATO Nº134/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: WEBTECBR COM. DE RELOGIO DE PONTO 
LTDA.
OBJETO: ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
NOVA RAZAO SOCIAL: GABRIEL CORDEIRO SPONTONI EIRE-
LI
DATA: 04/05/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PREGAO PRESENCIAL. Nº: 034/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: E. L. GARCIA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK 
INTERNET DEDICADO DE 10 MBPS
PRAZO: 03 MESES
VALOR R$ 11.550,00
DATA: 14/04/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0092/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ANDREIA DE OLIVEIRA
OBJETO: CONTINUIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CAR-
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TÓRIO ELEITORAL.
PRAZO: 12 MESES
DATA: 02/05/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 017/2020
PROCESSO 016/ 2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 007/2020 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUS-
TÍVEIS. 
Aos DEZ dias do mês de Fevereiro de 2020, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 07/2020, e de ou-
tro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, dora-
vante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 
4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e aven-
çado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições es-
tabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que 
se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
CNPJ nº: 02.913.444/0001-43
Endereço: RUA BRASIL ALTO FURQUINI, Nº 401 – LOTE 02 – 
QD B. – DIST. IND. ADIB RASSI – JARDINOPOLIS – SP – CEP 
14.690-000
Telefone: (16) 3235-3623 / 3621-7757
Representada por: FLAVIO JANDOSO NAVARRO – RG. Nº 
27.187.396-6

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO / MARCA PREÇO UNIT 

(R$) PREÇO TOTAL (R$)

2. 150.000 LT
GASOLINA COMUM
MARCA: REDE SOL / REFINARIA 
PETROBRAS

4,43 664.500,00

3. 150.000 LT ETANOL COMUM
MARCA: REDESOL/USINAS 3,084 462.600,00

T O T 
A L: R$ 1.127.100,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses contada a 
partir de sua assinatura.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 007/2020, 

bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 1.127.100,00 (HUM MILHÃO CENTO E VINTE E SETE MIL 
E CEM REAIS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o numero 
da Conta Corrente para deposito e endereço de e-mail para 
contato.  
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.
Serra Negra, 10 de fevereiro de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 018/2020
PROCESSO 016/ 2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 007/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUS-
TÍVEIS. 

Aos DEZ dias do mês de Fevereiro de 2020, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 07/2020, e de ou-
tro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, dora-
vante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 
4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e aven-
çado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições es-
tabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que 
se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ nº: 02.684.965/0001-76
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PLN 145 – Nº 2.500 – SANTA 
THEREZINHA - PAULINIA – SP –CEP 13.140-031
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Telefone: (11) 2100-2000
Representada por: LEANDRO MOREIRA – CPF Nº 285.009.808-
69

ITEM QUANT. ESTIMADA DESCRIÇÃO / MARCA PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1. 250.000 LT ÓLEO DIESEL “S10”
MARCA: PETROBRAS 3,69 922.500,00

5. 20.000 LT UREIA (ARLA 32)
MARCA: USIQUIMICA 1,30 26.000,00

T O T A L: R$ 948.500,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses contada a 
partir de sua assinatura.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 007/2020, 
bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 948.500,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO MIL E 
QUINHENTOS REAIS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o numero 
da Conta Corrente para deposito e endereço de e-mail para 
contato.  
8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decre-
to Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas le-
gislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.
9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.
Serra Negra, 10 de fevereiro de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 019/2020
PROCESSO 016/ 2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 007/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUS-
TÍVEIS. 

Aos DEZ dias do mês de Fevereiro de 2020, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, 
inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato re-
presentado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEI-
TURA responsável pelo Pregão Presencial nº 07/2020, e de ou-
tro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, dora-
vante denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei 
Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 
4.093 de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e aven-
çado a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições es-
tabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que 
se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA
CNPJ nº: 01.466.091/0004-60
Endereço: RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI, Nº 1438  - SALA 
01 –BR. TINDIQUERA – ARAUCÁRIA -SP -CEP 83.708-135
Telefone: (41) 3643-1718
Representada por CLAUDINEI FERRARI – CPF 018.566.479-27

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO / MARCA PREÇO UNIT 

(R$)
PREÇO TOTAL 
(R$)

4. 200.000 LT
ÓLEO DIESEL COMUM S500
MARCA: CIAPETRO – PETROLEO 
BRASILEIRO.

3,611 722.200,00

T O T A L: R$ 722.200,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste 
ajuste. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses contada a 
partir de sua assinatura.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 007/2020, 
bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é de 
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R$ 722.200,00 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS 
REAIS).

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 (vin-
te e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o numero 
da Conta Corrente para deposito e endereço de e-mail para 
contato.  

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas 
legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.
Serra Negra, 10 de fevereiro de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 022/2020
PROCESSO 021 / 2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 008 / 2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MASSA AS-
FALTICA – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – 
FAIXA C – D.E.R. E EMULSÃO ASFALTICA RM-1C

Aos DOZE dias do mês de fevereiro de 2020, de um lado a PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, 
com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, nesta, ins-
crita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste ato represen-
tado pelo seu Prefeito Municipal, DR. SIDNEY ANTONIO FER-
RARESSO, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA 
responsável pelo Pregão Presencial nº 008/2020, e de outro 
lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante 
denominada DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 de 28 
de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente 
ATA que, quando publicada, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, observada as condições estabelecidas no ato 
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, ob-
servada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornece-
dor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, objetivando o 
compromisso de fornecimento dos itens abaixo descritos, nas 
condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
CNPJ nº: 48.169.536/0001-61
Endereço: RODOVIA SP, 147 – KM 63 – BAIRRO SOBRADINHO – 
MOGI MIRIM –SP–CEP 13.801-540 – CAIXA POSTAL 38
Telefone: (19) 3806-5022

Representada por: FABIO LEANDRO SIMOSO – CPF 306.204.208-
71

ITEM QUANT. 
ESTIMADA DESCRIÇÃO PREÇO 

UNIT (R$)
PREÇO TOTAL 
(R$)

1. 600 TONELADAS
MASSA ASFALTICA – CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE – 
FAIXA C – D.E.R.

R$ 520,00 R$ 312.000,00

TOTAL: R$ 312.000,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como no(s) 
preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos objeto deste ajus-
te. 

2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Preços 
(ATA), em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1. A PREFEITURA adotará a prática de todos os atos necessá-
rios ao controle e administração da presente Ata.

4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses contada a 
partir da data de sua publicação.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele es-
tivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 008/2020, 
bem como seus Anexos e a proposta da DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA a 
firmar as contratações que deles poderão advir.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total ESTIMADO desta Ata de Registro de Preços é de 
R$ 312.000,00 (TREZENTOS E DOZE MIL REAIS).

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 (vin-
te e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 
pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) informar o numero da Conta Corrente para deposito e 
endereço de e-mail para contato. 

8.  DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1. O presente instrumento rege-se pelas normas gerais previs-
tas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 2013 e De-
creto Municipal 4.093 de 28 de Fevereiro de 2013 e ainda pelas 
legislações específicas, cujos efeitos atinjam este instrumento.

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente compro-
misso de fornecimento será o Foro da Comarca de Serra Ne-
gra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presen-
te instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins previstos em direito, na presença das duas tes-
temunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que 
também o subscrevem.

Serra Negra, 12 de Fevereiro de 2020.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA NONA SES-

SÃO ORDINÁRIA, DA QUAR-
TA SESSÃO LEGISLATIVA, 
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos quatro dias do 
mês de maio, do ano de 
dois mil e vinte, com início 
às 19h36min, 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”, nesta cidade, 
sob a Presidência do verea-
dor Wagner da Silva Del 
Buono, e secretariando os 
trabalhos o vereador José 
Aparecido Orlandi – 1º Se-
cretário da Mesa Diretora, 
sua 09ª Sessão Ordinária, 
da 04ª Sessão Legislativa, 
da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida convi-
dou a todos, para juntos, re-
zarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foram lidas, discuti-
das, votadas e aprovadas, 
por unanimidade (10 vo-
tos), as seguintes atas: 1) 
ata da 08ª sessão ordinária, 
da 04ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada 
em 23 de março de 2020 e, 
2) ata da 11ª sessão extraor-
dinária, da 04ª sessão legis-
lativa, da 17ª Legislatura, 
realizada em 23 de março 
de 2020. EXPEDIENTE DO 
PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL: - Ofício nº 115/2020, 
em resposta ao requeri-
mento de informações de 

nº 140/2020, de autoria do 
vereador Leonel Franco 
Atanázio, encaminhando 
cópia do parecer da Secre-
taria Municipal de Governo, 
referente à concessão de 
adicional de insalubridade 
aos servidores que desem-
penham suas funções no 
Cemitério Jardim da Sauda-
de, Serra Negra/SP. - Ofício 
nº 116/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 136/2020, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, encami-
nhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano, referente 
à denominação do Campo 
de Futebol dos Guidettis, 
como é popularmente co-
nhecido. - Ofício nº 
117/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 175/2020, de au-
toria do vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa, enca-
minhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano, referente 
à rotatória localizada no 
cruzamento da Rua Antonio 
Spinhardi com a Avenida 
Juca Preto, Serra Negra/SP. 
- Ofício nº 118/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 172/2020, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, enca-
minhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano, referente 
à fonte de água situada às 
margens da Estrada Munici-
pal Carlos Anghinoni – Bair-
ro do Barrocão, Serra Ne-
gra/SP. - Ofício nº 119/2020, 
em resposta ao requeri-
mento de informações de 
nº 157/2020, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, encaminhando 
cópia do parecer da Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Urbano, referente à acade-
mia ao ar livre situada na 
Praça Ângelo Zanini, Cam-
po do Sete, Serra Negra/SP. 

- Ofício nº 001/2020 – 
CPMSN, encaminhando à 
Câmara Municipal de Serra 
Negra os Balancetes da Re-
ceita e da Despesa referen-
tes ao mês de fevereiro de 
2020 da Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, em con-
formidade com o determi-
nado pela Lei Orgânica do 
Município de Serra Negra, 
informando ainda que as 
informações contábeis e fi-
nanceiras estão disponíveis 
também no site da Prefeitu-
ra, no link Transparência 
Municipal. - Ofício nº 
138/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 138/2020, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, encami-
nhando cópia do parecer 
da Coordenadoria da VISA, 
referente as informações 
solicitadas sobre a Vigilân-
cia Sanitária de Serra Ne-
gra/SP. - Ofício nº 148/2020, 
em resposta ao requeri-
mento de informações de 
nº 100/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, encaminhando có-
pia do parecer da Secreta-
ria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômi-
co, referentes aos gastos fi-
nanceiros com a realização 
do Festival de Verão/2020. - 
Ofício nº 158/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações de nº 178/2020, 
de autoria do vereador Ri-
cardo Favero Fioravanti, en-
caminhando cópia do pare-
cer da Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura, 
informando que o coreto si-
tuado na Praça Prefeito 
João Zelante, Centro, Serra 
Negra/SP, não possui deno-
minação oficial. - Ofício nº 
159/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 177/2020, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, encami-
nhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura, in-
formando que o coreto situ-
ado na Praça Sesquicente-
nário, próximo à Praça de 

Alimentação, Centro, Serra 
Negra/SP, não possui deno-
minação oficial. - Ofício nº 
160/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 176/2020, de au-
toria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, encami-
nhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura, in-
formando que o coreto situ-
ado na Praça Sesquicente-
nário, próximo à Praça do 
Idoso, Centro, Serra Negra/
SP, não possui denomina-
ção oficial. - Ofícios nºs 
161/2020 e 162/2020, em 
respostas aos ofícios nºs 
810/2020 e 808/2020, de au-
toria dos vereadores da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, encaminhando có-
pias dos pareceres da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, informando 
que em reunião com o Con-
selho Alimentação Escolar 
(CAE), a Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura 
de Serra Negra através do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
está disponibilizando cesta 
básica para as famílias dos 
alunos que necessitam, se-
guindo as orientações do 
Ministério da Educação. A 
distribuição via PNAE foi re-
alizada no dia 24 de abril de 
2020, nas unidades escola-
res, referente ao mês de 
abril. No mês de março, iní-
cio da pandemia do CO-
VID-19, foram distribuídas 
180 cestas no Palácio Pri-
mavera, para as famílias 
que não estavam cadastra-
das em nenhum Programa 
Social do Governo e esta-
vam necessitando. Por fim, 
ressaltou que a Assistência 
Social do Município de Ser-
ra Negra está realizando a 
distribuição de cestas às fa-
mílias necessitadas, e que 
caso haja conhecimento de 
tais famílias, poderão en-
viar ao setor. - Ofício nº 
167/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções de nº 179/2020, de au-
toria do vereador Renato 
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Pinto Giachetto, encami-
nhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura, in-
formando que a Municipali-
dade está buscando recur-
sos junto ao Ministério das 
Cidades para recape na 
Rua Belizária Maria de Je-
sus – CECAP, Serra Negra/
SP. - Ofício nº 0123/2020, 
considerando a existência 
de pandemia provocada 
pelo Coronavírus (CO-
VID-19), ocasião em que o 
Município de Serra Negra/
SP baixou medidas admi-
nistrativas conforme Decre-
tos Municipais nºs 5022, de 
16 de março de 2020; 5029, 
de 19 de março de 2020 e 
5030, de 24 de março de 
2020, inclusive com a redu-
ção de expediente e do nú-
mero de funcionários, re-
quer seja concedido o 
prazo adicional de 30 (trin-
ta) dias para melhor aten-
der as seguintes situações 
solicitadas pelos vereado-
res da Câmara Municipal 
de Serra Negra: a) apresen-
tar as respostas de todos os 
requerimentos que estão 
protocolados até a presen-
te data junto à Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e, 
b) para atender ao requeri-
do através do ofício nº 
548/2020, que solicita dili-
gência “in loco” nas depen-
dências do imóvel onde 
está localizado o “arquivo 
morto”. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
EXPEDIENTE DE DIVER-
SOS: - Ofício nº 088/2020 – 
rcf, do Ministério Público 
do Estado de São Paulo – 
Promotoria de Justiça de 
Serra Negra, datado de 07 
de abril de 2020, conside-
rando a necessidade de 
apurar e acompanhar as 
políticas públicas de pre-
venção e contenção adota-
das por parte do Município 
de Serra Negra com relação 
ao denominado COVID – 
19, diante do aumento ex-
ponencial de infectados no 
Brasil, bem como a quaren-
tena decretada pelo Gover-
no Estadual foi prorroga-

da até o dia 22 de abril de 
2020, nos termos do art. 1º 
do Decreto Estadual nº 
64.920, de 6 de abril de 
2020. Considerando que 
não é dado ao Governo Mu-
nicipal destoar das regras 
da quarentena instituída 
pelo Governo Estadual, 
nada impedindo, lado ou-
tro, que o Prefeito Munici-
pal, dadas as peculiarida-
des locais, promova, 
mediante decreto, o alarga-
mento ou a adaptação das 
restrições impostas pelo 
Estado, dentre outros im-
portantes considerandos, 
RECOMENDA, com o prazo 
de 24 horas,  ao Prefeito 
Municipal da Estância Hi-
dromineral de Serra Negra, 
a adoção das providências 
necessárias a fim de pror-
rogar a quarentena estabe-
lecida por meio dos Decre-
tos Municipais nº 5.029, de 
19 de março de 2020, e nº 
5.032, de 3 de abril de 
2020, ao menos até o dia 22 
de abril de 2020 em conso-
nância com o estabelecido 
no Decreto Estadual nº 
64.920, de 6 de abril de 
2020, e, em especial, a) 
manter a suspensão do fun-
cionamento de hotéis, pou-
sadas, chalés e congêne-
res; b) manter a suspensão 
das atividades de entrega a 
consumo local em bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
similares, facultando-lhes 
exclusivamente entregas 
por meio de sistemas co-
nhecidos como deli-
very e drive thru ou equiva-
lentes, devendo, nestes 
casos, ser exigida a adoção 
das medidas de desinfec-
ção recomendadas pela vi-
gilância epidemiológica, 
sem prejuízo da utilização 
de máscaras, ainda que ca-
seiras, por todas as pessoas 
que desempenhem fun-
ções de qualquer natureza 
no interior desses estabele-
cimentos e no respectivo 
serviço de entrega. - Ofício 
nº 098/2020 – rcf, do Minis-
tério Público do Estado de 
São Paulo – Promotoria de 
Justiça de Serra Negra, da-
tado de 21 de abril de 2020, 

diante dos considerandos 
apresentados, RECOMEN-
DA, com o prazo de 24 ho-
ras,  ao Prefeito Municipal 
da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, para que 
sejam adotadas as provi-
dências necessárias a fim 
de prorrogar a quarentena 
estabelecida por meio dos 
Decretos Municipais nºs 
5029/2020, 5032/2020, 
5033/2020, 5036/2020 e 
5037/2020, ao menos até o 
dia 10 de maio de 2020, e 
abstenha-se de editar de-
cretos ou outros atos nor-
mativos municipais que, 
não embasados em evidên-
cias científicas e em análi-
ses técnicas sobre informa-
ções estratégicas em 
saúde, venham  a abrandar 
as medidas estabelecidas 
pelo Estado de São Paulo, 
notadamente a quarentena 
estabelecida no Decreto 
Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020. - Ofício nº 
110/2020 – rcf, do Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo – Promotoria de Justi-
ça de Serra Negra, datado 
de 23 de abril de 2020, PAA 
– Procedimento Adminis-
trativo de Acompanhamen-
to nº 62.0445.0000080/2020-
3, diante dos considerandos 
apresentados, RECOMEN-
DA, com o prazo de 24 ho-
ras,  ao Prefeito Municipal 
da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, para que se 
abstenha de editar decreto 
municipal que, não emba-
sados em evidências cientí-
ficas e em análises técnicas 
sobre informações estraté-
gicas em saúde, venham  a 
abrandar as medidas esta-
belecidas pelo Estado de 
São Paulo, notadamente a 
suspensão do atendimento 
presencial ao público em 
estabelecimentos presta-
dores de serviços conside-
rados não essenciais, tais 
como salões de beleza, 
manicures, cabelereiros, 
barbearias e congêneres. 
RECOMENDA também, aos 
ilustríssimos senhores dos 
órgãos municipais que inte-
gram o Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfrenta-

mento ao Coronavírus – 
COVID-19, que promovam 
a revogação da Delibera-
ção 02, de 20 de abril de 
2020, que permite, a partir 
de 27 de abril de 2020, o 
funcionamento de salões 
de beleza, manicures, ca-
belereiros e barbearias no 
Município de Serra Negra. - 
Do munícipe José Eduardo 
Canhassi, apresentando 
manifestação com relação 
ao Prefeito Municipal, soli-
citando seja proporcionada 
ciência aos vereadores da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra. - Manifestação das 
munícipes Gabriela Lam-
ber Zelante e Teresa Cristi-
na Mosachi, recebidas atra-
vés de e-mail, datadas de 
08 de abril de 2020, se posi-
cionando totalmente con-
tra o afrouxamento e flexi-
bilização das últimas 
medidas de isolamento 
adotadas em 04 de abril de 
2020 no Município de Serra 
Negra/SP. - Manifestação da 
munícipe Teresa Cristina 
Mosachi, recebida através 
de e-mail, datada de 15 de 
abril de 2020, agradecendo 
e parabenizando pela deci-
são de prorrogar a data 
para reabertura da rede ho-
teleira da cidade, deixando 
a população mais tranquila 
com as decisões que a Pre-
feitura de Serra Negra vem 
tomando no combate ao 
Coronavírus. - Ofício da Te-
lefônica S/A - CT 5603/2020, 
encaminhado por e-mail, 
em resposta à indicação nº 
907/2019, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, informando que foi 
realizada a regularização 
da rede telefônica localiza-
da na Estrada Municipal 
Amatis José Franchi, Bairro 
da Serra, Serra Negra/SP. - 
Ofício da Associação da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima, enca-
minhado em 16 de abril de 
2020 através de e-mail, em 
resposta ao requerimento 
de informações nº 
158/2020, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, informando os no-
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mes dos médicos que esta-
vam de plantão no dia 22 de 
fevereiro de 2020 no Pronto 
Socorro Municipal, durante 
o período da tarde. - Corres-
pondências recebidas no 
período de 24 de março de 
2020 a 04 de maio de 2020, 
dentre elas os seguintes do-
cumentos informando a li-
beração de verbas: - E-mail 
da Câmara dos Deputados 
– Consultoria de Orçamento 
e Fiscalização Financeira, 
informando os recursos do 
Orçamento da União desti-
nado ao Município de Serra 
Negra, referentes às áreas 
de competência federal, 
nas várias áreas de atuação, 
repassado ao Município de 
Serra Negra/SP, no mês de 
março de 2020, o importe 
de R$ 1.705.372,94 (um mi-
lhão, setecentos e cinco 
mil, trezentos e setenta e 
dois reais e noventa e qua-
tro centavos), totalizando, 
no período de janeiro/2020 
a março/2020, o valor de R$ 
5.435.266,17 (cinco mi-
lhões, quatrocentos e trinta 
e cinco mil, duzentos e ses-
senta e seis reais e dezesse-
te centavos). - E-mail da Re-
presentação da Gerência 
Executiva de Governo Jun-
diaí/SP, informando o Crédi-
to de Recursos Financeiros 
– Orçamento Geral da 
União, referente ao Contra-
to de Repasse OGU MDR 
840852/2016 - Operação 
1036646-88. Informamos o 
crédito de recursos finan-
ceiros, sob bloqueio, em 
29/04/2020, no valor de R$ 
49.170,00 (quarenta e nove 
mil, cento e setenta reais), 
na conta vinculada ao Con-
trato de Repasse nº 
840852/2016, firmado com o 
MUNICIPIO DE ESTANCIA 
DE SERRA NEGRA - SP, assi-
nado em 27/12/2016, no âm-
bito do Programa PLANEJA-
MENTO URBANO, sob a 
gestão do Ministério do De-
senvolvimento Regional, 
que tem por objeto a “infra-
estrutura, pavimentação as-
fáltica, calçadas e drena-
gem de águas pluviais na 
Rua Paschoal Del Buono, 
situada no Loteamento 

Nova Serra Negra”. Estamos 
à disposição para eventuais 
esclarecimentos. Atencio-
samente, Representação da 
Gerência Executiva de Go-
verno Jundiaí/SP. MENSA-
GENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Mensagem nº 
52/2020, encaminhando o 
projeto de lei nº 056/2020, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a abrir um 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), que 
será destinado à Santa Casa 
de Misericórdia de Serra 
Negra – Hospital Santa Rosa 
de Lima. As despesas de-
correntes deste crédito adi-
cional serão suportadas por 
conta do excesso de arreca-
dação, motivado pelo re-
passe de recursos do Go-
verno Estadual, para auxílio 
ao combate ao COVID-19, 
que estabelece repasse de 
recursos para os Fundos 
Municipais de Saúde, neste 
caso, ao Hospital local. - 
Mensagem nº 53/2020, en-
caminhando o projeto de 
lei nº 057/2020, que altera a 
redação do inciso I, do arti-
go 73, da Lei Municipal nº 
2612/2001, alterado pela Lei 
Complementar Municipal 
nº 79/2005, alterando as alí-
quotas de contribuição pre-
videnciária de caráter com-
pulsório dos servidores 
ativos, inativos e pensionis-
tas do SERPREV – Serviço 
de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de 
Serra Negra, passando a alí-
quota para 14% (quatorze 
por cento) calculada sobre 
a respectiva remuneração 
ou proventos, inclusive so-
bre o abono anual, destina-
do ao custeio do plano de 
benefícios previdenciários, 
em atendimento da obriga-
toriedade imposta na Emen-
da Constitucional nº 103, de 
12 de novembro de 2019. - 
Mensagem nº 54/2020, en-
caminhando o projeto de 
lei nº 058/2020, que dispõe 
sobre as diretrizes orça-
mentárias para elaboração 
e execução da lei orçamen-
tária para o exercício finan-

ceiro de 2021 e dá outras 
providências. Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – “LDO”. 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
E DE DECRETO LEGISLATI-
VO: - Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 01/2020, de au-
toria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que conce-
de o Título de Mérito Huma-
nitário e Filantrópico “Nel-
son Marchi Menegatti” à 
ilustríssima senhora BENE-
DITA GOMES ROSA. Todos 
os documentos ficaram à 
disposição dos vereadores 
junto à Mesa Diretora. Em 
seguida, foi proferida a lei-
tura das INDICAÇÕES: Indi-
cação nº 204/2020, de auto-
ria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar lim-
peza nas bocas de lobo 
existentes na Rua Irmã Dul-
ce, principalmente na altura 
do Mercadinho São Benedi-
to. Indicação nº 205/2020, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude a viabi-
lidade de contratar zelado-
res para tomarem conta dos 
próprios públicos localiza-
dos no Bairro São Luiz. Indi-
cação nº 206/2020, de auto-
ria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude a viabilida-
de de fazer um mutirão em 
todo o Bairro São Luiz, reali-
zando limpeza geral, corte 
do mato, bem como as si-
nalizações de trânsito e de-
marcações de solo. Indica-
ção nº 207/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar ope-

ração tapa-buracos em to-
das as ruas do Loteamento 
Jardim Primavera. Indica-
ção nº 208/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar a 
poda das árvores localiza-
das no Pico do Fonseca, a 
fim de que a imagem do 
Cristo Redentor não fique 
encoberta. Indicação nº 
209/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de realizar operação tapa-
-buracos em toda a exten-
são da Estrada Municipal 
Carlos Cagnassi. Indicação 
nº 210/2020, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de construir um Sa-
lão Comunitário no Lotea-
mento Jardim do Salto. 
Indicação nº 211/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
para que proceda a pintura 
dos bancos existentes nas 
praças públicas municipais. 
Indicação nº 212/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de colo-
car câmeras de monitora-
mento em todo o Lotea-
mento Jardim do Salto, 
visando aumentar a segu-
rança no local. Indicação nº 
213/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de construir uma ci-
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clovia em nosso município. 
Indicação nº 214/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades de realizar 
toda a manutenção, reparos 
ou refazer colocando os tu-
bos necessários na ponte 
existente na Rua Sérgio Dei 
Santi, Bairro dos Francos, 
haja vista que o local está 
em situação precária e em 
época de chuva os morado-
res sofrem com as consequ-
ências. Indicação nº 
215/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de asfaltar todas as ruas 
que atualmente são de ter-
ra, no Loteamento Parque 
das Cachoeiras, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 
216/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de asfaltar todas as ruas 
que atualmente são de ter-
ra, no Loteamento Querên-
cia, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
217/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de realizar operação tapa 
buracos em todas as ruas 
do Loteamento Vila Dirce, 
Serra Negra-SP. Indicação 
nº 218/2020, de autoria do 
vereador Leonel Franco 
Atanázio, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que determine 
ao setor competente, no 
sentido de passar a máqui-
na motoniveladora em toda 
a extensão da Estrada Muni-
cipal José Renato Pulini 
Marchi, Bairro do Barrocão, 
Serra Negra/SP, vez que 

aquela via pública está com 
grandes buracos e desní-
veis, necessitando de ma-
nutenção. Indicação nº 
219/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de serem construídos os 
bueiros e toda a estrutura 
necessária para o correto 
escoamento das águas plu-
viais, em toda a extensão da 
Avenida Francisco Saragiot-
to, Bairro das Posses, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
220/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser cortado o mato nas 
ruas e calçadas próximas e 
que contornam a Igreja de 
São Benedito, ao lado do 
Hospital Santa Rosa de 
Lima, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 221/2020, de auto-
ria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de serem troca-
dos os bancos de cimento 
que estão quebrados, situa-
dos ao lado da Igreja de São 
Benedito, ao lado do Hospi-
tal Santa Rosa de Lima, Ser-
ra Negra/SP, vez que aquela 
Igreja é um importante pon-
to turístico da nossa Estân-
cia, não podendo permane-
cer com aqueles bancos 
todos quebrados, gerando 
uma imagem turística nega-
tiva. Indicação nº 222/2020, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que in-
dica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser rea-
lizada operação tapa bura-
cos em todo o trecho 
asfaltado da Estrada Munici-
pal Basílio Silotto, Bairro da 
Ramalhada, Serra Negra/SP, 
pois aquela movimentada 

via pública está com gran-
des buracos, necessitando 
de manutenção. Indicação 
nº 223/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica, na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
a viabilidade e a possibilida-
de de antecipar o pagamen-
to dos salários de todos os 
servidores públicos munici-
pais para o dia 30 de março 
de 2020, considerando a 
pandemia causada pelo co-
ronavírus (COVID - 19), vi-
sando aquecer a economia 
no Município de Serra Ne-
gra, de modo que desta for-
ma os funcionários também 
poderão pagar suas contas 
e realizarem suas compras 
antecipadamente. Indica-
ção nº 224/2020, de autoria 
do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades e a viabili-
dade de conceder e pagar  
adicional de insalubridade, 
deixando como sugestão, 
na alíquota de 40% (quaren-
ta por cento), a todos os 
funcionários públicos / 
agentes da área da saúde 
do Município de Serra Ne-
gra/SP, considerando a pan-
demia causada pelo coro-
navírus (COVID-19). 
Indicação nº 225/2020, de 
autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que indi-
ca, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
juntamente com a Secreta-
ria Municipal de Saúde, es-
tudem as possibilidades 
dos funcionários e o agente 
da área da saúde realiza-
rem a vacinação contra a 
gripe nas residências dos 
idosos com mais de 65 
anos, considerando a pan-
demia causada pelo coro-
navírus (COVID-19), oca-
sião em que os idosos, por 
serem grupo de risco, te-
nham que permanecer em 
suas residências. Indicação 
nº 226/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica, na for-

ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que junta-
mente com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, estudem 
as possibilidades de realizar 
a vacinação contra a gripe 
se utilizando do sistema 
“Drive Thru” a população 
de Serra Negra/SP, conside-
rando a pandemia causada 
pelo coronavírus (CO-
VID-19). Indicação nº 
227/2020, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marque-
zini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de realizar comple-
ta desinfecção das ruas, 
calçadas, praças e demais 
locais públicos com acesso 
aberto para a população, a 
fim de diminuir a possibili-
dade de proliferação do ví-
rus coronavírus (COVID-19). 
Indicação nº 228/2020, de 
autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que indi-
ca, na forma regimental, 
seja oficiado à Sabesp, para 
que sejam analisadas as 
possibilidades de conceder 
o prazo adicional de 60 
(sessenta) dias para que os 
usuários/população pa-
guem as suas contas de 
água e esgoto - inclusive 
das contas a vencer, já ven-
cidas e de eventuais acor-
dos de parcelamento, sem 
realizar o corte do forneci-
mento de água neste perío-
do, considerando a crise 
econômica e desempregos 
causados pela pandemia do 
coronavírus (COVID-19), 
concedendo um “respiro” a 
toda população e empre-
sas. Indicação nº 229/2020, 
de autoria do vereador Ed-
son B. O. Marquezini, que 
indica, na forma regimen-
tal, seja oficiado à Compa-
nhia Paulista de Força e Luz 
- C.P.F.L., para que sejam 
analisadas as possibilida-
des de conceder o prazo 
adicional de 60 (sessenta) 
dias para que os usuários/
população paguem as suas 
contas de energia elétrica - 
inclusive das contas a ven-
cer, já vencidas e de even-
tuais acordos de 
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parcelamento, sem realizar 
o corte do fornecimento de 
energia elétrica neste perío-
do, considerando a crise 
econômica e desempregos 
causados pela pandemia 
do coronavírus (COVID-19), 
concedendo um “respiro” a 
toda população e empre-
sas. Em seguida, o Exmo. 
Sr. Presidente determinou o 
encaminhamento das indi-
cações aos setores compe-
tentes para, dentro do pos-
sível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. Indica-
ção nº 230/2020, de autoria 
do vereador Edson B. O. 
Marquezini, que indica, na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, junta-
mente com os setores mu-
nicipais competentes, se-
jam analisadas as 
possibilidades de conceder 
o prazo adicional de 60 
(sessenta) dias para que a 
população pague o Imposto 
sobre a Propriedade Territo-
rial Urbana - IPTU de Serra 
Negra/SP, dos valores a ven-
cer, já vencidos e de even-
tuais acordos de parcela-
mento de débitos, sem 
qualquer ônus ao contri-
buinte, considerando a cri-
se econômica e desempre-
gos causados pela 
pandemia do coronavírus 
(COVID-19), concedendo 
um “respiro” a toda popula-
ção e empresas. Indicação 
nº 231/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica, na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine à Secretaria Municipal 
de Saúde de Serra Negra/SP, 
para que entre em contato 
com todas as agências de 
turismo e viagens do nosso 
município, realizando le-
vantamento de todas as 
pessoas de Serra Negra/SP 
que viajaram recentemente 
para o exterior, visando rea-
lizar um monitoramento 
destas pessoas, acompa-
nhando-as mais de perto, 
certificando que não apre-
sentam os sintomas do co-
ronavírus (COVID-19), com 
o fim de ser evitada a proli-

feração desta doença em 
nosso Município. Indicação 
nº 232/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que indica, na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude 
as possibilidades, junta-
mente com os setores e se-
cretarias municipais com-
petentes, organizar em uma 
Escola Municipal de Serra 
Negra/SP, a distribuição de 
merenda escolar para al-
moço das crianças caren-
tes, vez que muitas crian-
ças, infelizmente, vão para 
escola mais para se alimen-
tarem do que para estudar, 
pois muitas famílias não 
possuem condições finan-
ceiras de se alimentarem 
adequadamente. Indico 
também, para que as Secre-
tarias Municipais de Educa-
ção e de Assistência Social 
para que realizem um le-
vantamento dessas crian-
ças, comunicando-as para 
irem se alimentar, se dese-
jarem. Indicação nº 
233/2020, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marque-
zini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibi-
lidades de montar um kit de 
prevenção, contendo os 
produtos necessários para 
prevenção contra o corona-
vírus, como álcool gel, sa-
bão, sabonete líquido, más-
cara, etc., para serem 
distribuídos aos servidores 
públicos do Município de 
Serra Negra que realizam 
suas funções pelas ruas da 
nossa cidade, principal-
mente os garis, lixeiros e 
pessoal da garagem muni-
cipal. Indicação nº 
234/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser realizado o corte do 
mato e limpeza geral nos 
imóveis/terrenos perten-
centes à Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra, inclusi-
ve das áreas verdes situadas 

em todo o Loteamento Co-
linas de Serra Negra, Alto 
das Palmeiras, Serra Negra/
SP, vez que munícipes estão 
reclamando da falta de ma-
nutenção por parte da Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra, fazendo com que os 
terrenos fiquem como o 
mato bem alto, gerando a 
proliferação de animais pe-
çonhentos nos imóveis vizi-
nhos. Indicação nº 
235/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de serem consertadas as 
grades de ferro situadas no 
chão que circunda a Fonte 
São Carlos, atrás da Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra, Centro, Serra Negra/SP, 
vez que estão quebradas, 
de modo que a pessoa, 
principalmente crianças e 
idosos, podem enroscar os 
pés, caindo, se ferindo e se 
acidentando gravemente 
no local. Indicação nº 
236/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito  Municipal, 
para que notifique o pro-
prietário do imóvel situado 
na Rua Carlos Zuanazzi, Es-
tância Suíça, Serra Negra/
SP, divisa com o Estádio Mu-
nicipal Antonio Barbosa 
Pinto da Fonseca, para que 
proceda a reforma e os re-
paros necessários, no muro 
de pedra com enorme ra-
chadura e prestes a cair na 
calçada/rua, podendo gerar 
graves acidentes, principal-
mente se cair em cima de 
alguma pessoa.  
Ressalto que munícipe já 
solicitou essa providência à 
Defesa Civil de Serra Negra, 
mas nada foi feito. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presiden-
te determinou o encami-
nhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas 
cabíveis. PEQUENO EXPE-
DIENTE: usou/usaram da 
palavra o(s) vereador(es) 

Ricardo Favero Fioravanti, 
Edson B. O. Marquezini, Le-
onel Franco Atanázio e Le-
andro Gianotti Pinheiro. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito no Peque-
no Expediente, passou-se 
ao GRANDE EXPEDIENTE. 
REQUERIMENTOS DE IN-
FORMAÇÕES: Requerimen-
to nº 208/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis, se há condições le-
gais e financeiras da Prefei-
tura Municipal de Serra Ne-
gra desapropriar, total ou 
parcialmente, o imóvel 
onde está situada a fonte de 
água, com frente para a Es-
trada Municipal Carlos An-
ghinoni, atrás do Alto da 
Serra, Bairro do Barrocão, 
Serra Negra/SP. Por quê? 
Requeiro mais, sejam enca-
minhadas informações es-
clarecendo qual a situação 
daquela fonte junto ao 
DNPM - Departamento Na-
cional de Proteção Mineral, 
veiculado à Agência Nacio-
nal de Mineração, bem 
como seja informado e es-
clarecido se aquele imóvel/
área está em disponibilida-
de, vez que se foi dada en-
trada nos procedimentos 
para explorar a água e não 
foi proporcionada a conti-
nuidade no processo, aque-
la área pode estar atual-
mente em disponibilidade. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Re-
querimento nº 216/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solici-
ta, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, com o 
auxílio dos setores munici-
pais competentes, princi-
palmente da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, informe a 
esta Casa de Leis, quantas 
pessoas foram em busca de 
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seus medicamentos duran-
te os finais de semana na 
Farmácia Municipal, situa-
da no Posto de Saúde da 
Praça Lions Internacional, 
Serra Negra/SP, informando 
a quantidade de pessoas 
dia a dia e desde a data em 
que passou a referida Far-
mácia Municipal a perma-
necer aberta durante os fi-
nais de semana. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 217/2020, de autoria do 
vereador Leonel Franco 
Atanázio, considerando que 
o adicional de insalubrida-
de é um direito do trabalha-
dor brasileiro; consideran-
do o relevante e 
imprescindível trabalho re-
alizado pelos profissionais 
da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
de Serra Negra durante a 
pandemia causada pelo 
novo Coronavírus (CO-
VID-19); considerando que 
os funcionários municipais 
do CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência Psi-
cossocial) e do CREAS 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social) atuam diretamente 
com diversas situações de 
violência bem como seus 
agressores; considerando 
que, conforme tipificação 
dos serviços  socioassisten-
ciais (Resolução 109, de 
11/11/2009) o CREAS desen-
volve um trabalho de apoio, 
orientação e acompanha-
mento a famílias com um 
ou mais membros em situa-
ção de ameaça de violação 
de direitos, compreenden-
do atenções e orientações 
direcionadas para a promo-
ção de direitos a preserva-
ção e o fortalecimento de 
vínculos familiares, comu-
nitários e sociais e para o 
fortalecimento da função 
protetiva das famílias dian-
te do conjunto de condi-
ções que as vulnerabilizam 
ou as submetem a situa-
ções de risco pessoal e so-
cial; considerando que os 
servidores municipais do 
CRAS atuam em áreas com 

maiores índices de vulnera-
bilidade e risco social, des-
tinada à articulação dos 
serviços socioassistenciais 
no seu território de abran-
gência e à prestação de ser-
viços, programas e projetos 
e benefícios de Proteção 
Social Básica às famílias. 
Dada sua capilaridade nos 
territórios, se caracteriza 
como a principal porta de 
entrada do SUAS (Sistema 
Único de Assistência So-
cial), ou seja, é uma unida-
de que possibilita o acesso 
de um grande número de 
famílias à rede de proteção 
social; considerando por 
fim, o relevante serviço e 
efetivamente prestado por 
estes dedicados servidores 
públicos municipais, en-
frentando situações de ris-
co e insalubres como: des-
locamento para áreas 
remotas do município, em 
domicílios improvisados 
sem sanitários e sem siste-
ma de abastecimento de 
água e esgoto, em ambien-
tes de água e esgoto, em 
ambientes insalubres, isola-
dos e em locais com alto 
índice de violência, expon-
do estes profissionais a situ-
ações de risco. Ante os con-
siderando acima expostos, 
REQUEIRO, na forma regi-
mental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores munici-
pais competentes, informe 
a esta Casa de Leis se é le-
gal e possível a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra 
conceder/pagar o “adicio-
nal de insalubridade” aos 
servidores públicos do mu-
nicípio que desempenham 
suas funções junto a Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento So-
cial de Serra Negra/SP. Em 
sendo possível, informar se 
há data prevista para ser 
pago mensalmente o adi-
cional de insalubridade aos 
servidores da Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social de 
Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 218/2020, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita, na 
forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis todas as infor-
mações e documentos 
abaixo solicitados, referen-
tes ao novo Loteamento 
que está em fase de aprova-
ção ou já aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra, situado atrás do 
Loteamento já formado, à 
direita da Rua Paulo Marchi, 
altura do nº 900/1050, Serra 
Negra/SP, inclusive com a 
abertura de uma nova rua 
no local. 1) Em qual fase de 
implantação, formação ou 
legalização se encontra atu-
almente o novo Loteamen-
to? 2) No novo Loteamento 
há área considerada como 
de preservação permanen-
te “APP”? Em caso positivo, 
informar onde se situam es-
sas áreas de preservação. 
3) Informar se a rua que 
está sendo aberta naquele 
novo Loteamento, em área 
que faz divisa com imóveis 
residências já construídos 
do outro Loteamento, se 
trata ou não de uma Área 
de Preservação Permanen-
te - “APP”? Por quê? 4)Enca-
minhar cópia da planta ou 
do croqui do novo Lotea-
mento, inclusive com a in-
dividualização e localiza-
ção das eventuais áreas de 
preservação permanente - 
“APP”. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 219/2020, 
de autoria dos vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Leandro Gianotti Pinhei-
ro e Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita, na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 

com o auxílio dos setores 
municipais competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes 
ao servidor público munici-
pal Fabrício Jordão, que de-
sempenha suas funções 
junto à Vigilância Sanitária 
de Serra Negra, com rela-
ção às fiscalizações por ele 
realizadas em estabeleci-
mentos comerciais situa-
dos no Município de Serra 
Negra, durante a pandemia 
causada pelo Coronavírus 
(COVID-19). 1) A Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, 
através do setor competen-
te, recebeu alguma recla-
mação ou denúncia com 
relação ao servidor público 
municipal Fabrício Jordão, 
em virtude das fiscalizações 
e visitas por ele realizadas 
em estabelecimentos co-
merciais situados no Muni-
cípio de Serra Negra/SP, du-
rante a pandemia gerada 
pelo Coronavírus (CO-
VID-19)? Em caso positivo, 
encaminhar cópias destas 
reclamações/denúncias. 2) 
Há informação ou o conhe-
cimento por parte da muni-
cipalidade de que o servi-
dor Fabrício Jordão tenha 
supostamente ou eventual-
mente agido de forma arbi-
trária, por conta própria, 
com excesso, abuso de po-
der e/ou sem previsão legal, 
durante as fiscalizações e 
visitas realizadas em esta-
belecimentos comerciais 
de Serra Negra/SP, durante 
a pandemia causada pelo 
Coronavírus (COVID-19)? 
Em caso positivo, relatar. 3) 
No período da pandemia 
causada pelo Coronavírus 
(COVID-19) quantas notifi-
cações e/ou multas foram 
eventualmente aplicadas 
pelo servidor público muni-
cipal Fabrício Jordão aos 
proprietários ou aos estabe-
lecimentos comerciais de 
Serra Negra? Encaminhar 
cópias de todas as eventu-
ais notificações e autua-
ções por ele emitidas, nas 
quais constem os nomes 
dos estabelecimentos co-
merciais que foram fecha-
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dos e/ou multados, os moti-
vos da penalidade aplicada 
e as datas das respectivas 
autuações e notificações. 4) 
Informar qual é a referência 
salarial do servidor público 
municipal Fabrício Jordão e 
quais os eventuais adicio-
nais por ele recebidos men-
salmente. 5) Se o caso, in-
formar quais providências 
administrativas ou judiciais  
eventualmente serão adota-
das pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra com re-
lação ao servidor Fabrício 
Jordão, diante da sua atua-
ção supostamente temerá-
ria e/ou ilegal junto à área 
de fiscalização da Vigilância 
Sanitária do Município de 
Serra Negra, durante o perí-
odo da pandemia causada 
pelo Coronavírus (CO-
VID-19)? Por quê? 6) Eventu-
almente, foi aberto pelos 
setores da municipalidade 
alguma sindicância ou pro-
cesso administrativo disci-
plinar com relação ao servi-
dor público municipal 
Fabrício Jordão desde a 
data de sua admissão até os 
dias atuais? Em caso positi-
vo, encaminhar cópias inte-
grais dos procedimentos 
eventualmente instaurados. 
7) Durante o período da 
pandemia causada pelo Co-
ronavírus (COVID-19) o ser-
vidor público municipal Fa-
brício Jordão foi 
eventualmente afastado, 
mesmo que temporaria-
mente, de alguma de suas 
funções junto à  Vigilância 
Sanitária ou da área de fis-
calização do nosso Municí-
pio? Em caso positivo, infor-
mar os motivos deste 
eventual afastamento de 
função e a respectiva data. 
8) Informar a esta Casa de 
Leis, quem irá arcar com os 
possíveis prejuízos e danos 
causados aos comerciantes 
de Serra Negra/SP pelo refe-
rido servidor público muni-
cipal, diante da sua suposta 
conduta arbitrária de deter-
minar ilegalmente e com 
suposto excesso, o eventual 
fechamento de estabeleci-
mentos comerciais situados 
no Município de Serra Ne-
gra/SP que possivelmente 

estavam autorizados a fun-
cionarem, mesmo que atra-
vés do sistema de entregas 
“delivery”, vez que os preju-
ízos, aliás de grande monta, 
foram arcados somente e 
exclusivamente pelos co-
merciantes supostamente 
prejudicados. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
265/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
municipais competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações e cópia 
dos documentos abaixo so-
licitados, todos referentes 
ao contrato recentemente 
celebrado (aproximada-
mente em março/2020 - no 
início da pandemia causa-
da pelo Coronavírus - CO-
VID - 19) entre a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra e 
a Empresa Arcanjos para 
prestação dos serviços de 
segurança. 1) Por quantos 
dias a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra contratou 
recentemente a Empresa 
Arcanjos para a prestação 
dos serviços de segurança? 
2) Qual o valor total do con-
trato para a realização des-
tes serviços pela Empresa 
Arcanjos? 3) Encaminhar 
cópia integral do (s) referi-
do (s) contrato (s). 4) Por 
qual motivo e em que data 
a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra rescindiu o re-
ferido contrato celebrado 
com a Empresa Arcanjos? 
5) Encaminhar cópia da re-
ferida rescisão ou distrato 
contratual. 6) Quais valores 
a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra pagou à Empre-
sa de Segurança Arcanjos 
referente a este contrato? 7) 
Há valores pendentes de 
pagamento? Em caso positi-
vo discriminar todos estes 
valores, em qual (is) data 
(s) será (ão) pago (s). Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Para constar, o 

requerimento de informa-
ções de nº 230/2020 foi reti-
rado por seu autor. REQUE-
RIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento 
nº 207/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o jovem LEAN-
DRO BREGONDI, que re-
centemente formou-se em 
Bacharel em Educação Físi-
ca. O formando tem sem-
pre demonstrado muita dis-
ciplina e determinação nos 
estudos, motivo pelo qual 
merece ser aplaudido. Traz 
muita alegria ver que o es-
forço e o trabalho alavanca-
ram o progresso pessoal. 
Certamente o jovem Bacha-
rel em Educação Física Le-
andro Bregondi é um exem-
plo a ser seguido, tendo em 
vista sua trajetória de luta, 
trabalho, coragem e deter-
minação. Parabéns ao novo 
Bacharel em Educação Físi-
ca e desejo que sua carreira 
profissional seja pautada 
pela dedicação e empenho, 
trazendo-lhe muitas ale-
grias, satisfações e realiza-
ções. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao homenage-
ado e aos seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 209/2020, de 
autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com a senho-
ra GILDA GIÓRIO CANIVEZI, 
pelos seus 87 anos, comple-
tados recentemente, dese-
jando muita saúde, felicida-
des e que Deus continue a 
lhe abençoar, juntamente 
com todos os seus familia-
res. Parabenizo também a 
senhora Gilda Giório Cani-
vezi por tratar-se de uma 
pessoa exemplar diante de 
sua brilhante trajetória de 
vida, repleta de muito traba-
lho, luta, coragem, determi-
nação, força, empenho e 
dedicação. Da decisão des-
ta Casa requeiro mais, seja 

dada ciência à homenagea-
da e aos seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 210/2020, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o “GRU-
PO GEA” de Rádio Amado-
res - grupo de rádio amado-
res mais antigo do Brasil 
(com 37 anos de existência) 
e a todos os seus integran-
tes, organizadores e admi-
nistradores, proporcionan-
do a continuidade deste 
hobby técnico-científico, 
praticado no mundo todo 
por aficionados pelas tele-
comunicações. A todos, pa-
rabéns pelo excelente tra-
balho realizado! Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência a todos os  
homenageados e ao senhor 
Antonio Mathias Simões 
Branco - Presidente do Gru-
po “GEA” de Rádio Amado-
res. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 211/2020, 
de autoria do vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
os PADRES SIDNEY WILSON 
BASAGLIA E BRUNO GAN-
DOLPHI, que durante o pe-
ríodo de isolamento social 
devido à pandemia ocasio-
nada pelo coronavírus - CO-
VID-19, em meio de tanta 
turbulência, realizaram ca-
minhada com o Santíssimo 
Sacramento, pelas ruas 
centrais do Município de 
Serra Negra/SP, junto, em 
um ato comovente que ge-
rou alento, confiança e es-
perança à toda população. 
Parabéns pela iniciativa e 
que Deus abençoe a todos! 
Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos  homenageados e 
demais autoridades eclesi-
ásticas. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 212/2020, 
de autoria do vereador Ed-
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son B. O. Marquezini, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
conceituada EMPRESA QUÍ-
MICA AMPARO - YPÊ”, pela 
exemplar iniciativa de pro-
duzir, em meio à pandemia 
do Coronavirus - COVID-19, 
álcool gel na embalagem 
de 330 gramas, para ser dis-
tribuído “gratuitamente” 
primeiramente aos profis-
sionais da área da saúde, 
aos órgãos e setores públi-
cos e, no segundo momen-
to a população. Como todos 
sabem o álcool gel é eficaz 
como forma de prevenção 
do novo Coronavírus (CO-
VID-19) utilizado nas mãos 
e em objetos e contudo, 
tem sido grande a aflição da 
população diante da escas-
sez desse produto. Em uma 
iniciativa da Diretoria da 
Química Amparo - “Ypê”, 
juntamente com os compe-
tentes funcionários de di-
versos setores da Empresa, 
foi iniciada a produção do 
álcool gel, mesmo com as 
dificuldades atuais e a falta 
de matéria prima, consegui-
ram produzir rapidamente 
grande quantidade de álco-
ol gel. Parabéns pela inicia-
tiva e pelo primoroso gesto 
e que Deus abençoe a to-
dos! Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência a todos à  Química 
Amparo -Ypê em nome das 
pessoas Waldir Beira Junior, 
Jorge Eduardo Beira e João 
Fabrin, extensivo a todos os 
envolvidos nesta causa au-
truísta. Dar ciência também 
às Empresas BASF, Clariant, 
Westrock Brasil, Kromos 
Rótulos, IFF e Givaudan, 
pelo grande apoio e por dis-
ponibilizarem a matéria pri-
ma e os insumos necessá-
rios para a fabricação do 
álcool gel. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
213/2020, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marque-
zini, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os competentes 

empresários MARÍLIA COS-
TA CHAGAS E DURVAL CHA-
GAS JUNIOR, proprietários 
da Pharmako - Laboratórios 
de Manipulação, pela exem-
plar iniciativa em produzir, 
em meio à pandemia do 
Coronavirus - COVID-19, ál-
cool gel a 70% para higieni-
zação, doando-os para o 
Hospital Santa Rosa de 
Lima, Serra Negra/SP. Para-
béns pela iniciativa e pelo 
primoroso gesto e que Deus 
abençoe a todos! Da deci-
são desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados, extensivo a 
todos que direta ou indire-
tamente contribuíram com 
esta causa autruísta. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 215/2020, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com os competentes 
empresários da LOJA 1 A 
99, pela exemplar iniciativa 
de, em meio à pandemia do 
Coronavirus - COVID-19, 
doar ao Lar dos Velhinhos 
São Francisco de Assis, ál-
cool gel a 70% para higieni-
zação. Parabéns pela inicia-
tiva e pelo primoroso gesto 
e que Deus abençoe a to-
dos! Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos homenageados, 
extensivo a todos que direta 
ou indiretamente contribuí-
ram com esta causa autru-
ísta. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 220/2020, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
todos os FUNCIONÁRIOS E 
VIGIAS DA CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL - AGÊNCIA 
DE SERRA NEGRA/SP, pelos 
relevantes serviços presta-
dos a toda população, não 
medindo esforços para 
atender da melhor forma 
possível seus clientes, sem-
pre com muita atenção, ain-

da mais durante o período 
da pandemia causada pelo 
Coronavírus (COVID-19). 
Parabéns pela dedicação e 
pelo excelente trabalho rea-
lizado! Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos homena-
geados. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 221/2020, 
de autoria do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
o PREFEITO MUNICIPAL DE 
SERRA NEGRA, DR. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO, AO 
VICE-PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE SERRA NEGRA, 
DR. RODRIGO P. MAGALDI, 
À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, TERESA CRISTI-
NA CESAR FERNANDES, 
PARA A ENFERMEIRA CHE-
FE SHEILA BARATELA e a 
todos os envolvidos e cola-
boradores com a excelente 
iniciativa em montar e dis-
ponibilizar, no início do mês 
de abril/2020, a Unidade de 
Atendimento de Especiali-
dades junto ao Posto de 
Saúde Dr. Vicente Braga - 
Loteamento Alto das Pal-
meiras, Serra Negra/SP, com 
toda a estrutura para aten-
der a nossa população caso 
houver pessoas contamina-
das pelo Coronavírus (CO-
VID - 19). Parabéns pelo ex-
celente trabalho realizado, 
sempre pensando no bem 
da população! Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência aos ho-
menageados. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
222/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com TODOS OS PRO-
FISSIONAIS DA ÁREA DA 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA, em come-
moração ao Dia Mundial da 
Saúde, celebrado em 14 de 
abril, parabenizando todos 
estes experientes e dedica-

dos profissionais, que reali-
zam excelente trabalho, co-
laborando diretamente com 
a população e com o de-
senvolvimento do Municí-
pio de Serra Negra. Para-
béns pelos excelentes 
trabalhos realizados e dese-
jo que Deus continue lhes 
abençoando hoje e sempre! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia aos homenageados. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 223/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com TODOS 
OS PROFISSIONAIS ENVOL-
VIDOS NA ÁREA DA EDUCA-
ÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA/SP, pelas co-
memorações do Dia da 
Educação, dia 28 de abril, 
parabenizando e reconhe-
cendo os relevantes servi-
ços prestados, colaborando 
dia a dia com o desenvolvi-
mento educacional, tratan-
do-se de exemplos de com-
petência e dedicação. 
Parabéns pelos relevantes e 
excelentes serviços presta-
dos! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos homenageados. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 224/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o com-
petente PEDRO DE MORAES 
ANDRADE - “PEDRO CO-
TRIM”, servidor público do 
Município de Serra Negra 
há mais de 20 anos, que 
atualmente exerce suas 
funções junto ao Cemitério 
Municipal Jardim da Sauda-
de, Serra Negra/SP, chegan-
do a marca, em 13 de abril 
de 2020, de 1.144 sepulta-
mentos realizados. Para-
béns pelo relevante serviço 
prestado no Município de 
Serra Negra/SP! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
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seja dada ciência ao home-
nageado e aos seus familia-
res. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 225/2020, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
IGREJA ADVENTISTA DO 
SÉTIMO DIA DE SERRA NE-
GRA/SP, que no dia 27 de 
abril de 2020 completou 18 
(dezoito) anos de sua inau-
guração. Parabéns a todos 
pelos relevantes serviços 
prestados em prol da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia 
de Serra Negra e pelas rele-
vantes ações realizadas em 
prol de seus fiéis e de toda 
população. Da decisão des-
ta Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 226/2020, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍ-
PIO DE SERRA NEGRA, pelo 
transcurso do Dia em co-
memoração à Polícia Civil, 
no próximo dia 21 de abril. 
A Câmara Municipal de Ser-
ra Negra não poderia deixar 
passar em branco esta data, 
parabenizando os dedica-
dos integrantes da Polícia 
Civil do nosso município, 
pelos relevantes e essen-
ciais serviços prestados em 
prol da Segurança Pública e 
do desenvolvimento da 
nossa Estância. Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao Dele-
gado de Polícia Civil, doutor 
Rodrigo Cantadori, aos Poli-
ciais Civis, aos escrivães, 
investigadores e demais 
funcionários que integram 
o quadro de pessoal da Po-
lícia Civil do Município de 
Serra Negra/SP. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 227/2020, de autoria do 

vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a dedicada Se-
nhora MARTA ROSA SOA-
RES PINTO, que de forma 
humanitária e gratuita, aju-
dou a fazer inúmeros jale-
cos que foram doados ao 
Hospital Santa Rosa de 
Lima, Serra Negra/SP. Para-
béns pelo gesto que cola-
bora com o atendimento e 
a proteção dos profissionais 
da saúde e pacientes na 
luta contra o Coronavírus 
(COVID - 19). Que Deus 
abençoe! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência à homenagea-
da e aos seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Re-
querimento nº 228/2020, de 
autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
competente e dedicada RE-
NATA FERRAZ, que no dia 
31 de março de 2020 com-
pletou 28 (vinte e oito) anos 
de profícuos serviços pres-
tados como servidora pú-
blica junto ao Ministério Pú-
blico do Estado de São 
Paulo. Parabéns pelo exce-
lente trabalho realizado, 
que merece ser reconheci-
do e aplaudido pela Câma-
ra Municipal de Serra Ne-
gra. Que Deus abençoe! Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência à 
homenageada, aos seus fa-
miliares, à Promotoria de 
Justiça de Serra Negra/SP e 
ao Procurador-Geral de Jus-
tiça do Estado de São Pau-
lo, Exmo. Sr. Dr. Mário Luiz 
Sarrubbo. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
229/2020, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fio-
ravanti, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 09 anos de casados - 
Bodas de Cerâmica - do ca-
sal DENISE BONAMI BOR-

GO OLIVEIRA e ODAIR 
OLIVEIRA, comemorados 
no dia 12/04/2020, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do, extensivo a todos os 
seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento 
nº 231/2020, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a conceituada 
IMOBILIÁRIA PULLINI, de 
propriedade do competen-
te e dedicado empreende-
dor serranegrense Wildes 
Fernando Pullini, que agora 
está situada em novo ende-
reço, ou seja, na Praça Pre-
feito João Zelante, esquina 
com a Rua Padre João Ba-
tista Lavello, Edifício Cisne, 
Centro, Serra Negra/SP. Pa-
rabenizo o atuante Wildes 
Fernando Pullini pelo su-
cesso e progresso em sua 
carreira profissional, mu-
dando sua imobiliária para 
endereço tradicional e mui-
to bem localizado em nos-
so município, com toda a 
estrutura necessária para 
serem fechados excelentes 
negócios imobiliários. Que 
Deus continue lhe abenço-
ando, juntamente com toda 
sua família, desejando tam-
bém muito sucesso e pros-
peridade nesta nova e pro-
missora empreitada. Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
ao homenageado e a seus 
familiares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
266/2020, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marque-
zini, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 33 anos de casados 
do casal SÔNIA INVERNIZZI 

e CARLINHOS INVERNIZZI, 
comemorados no início do 
mês de maio /2020, de 
modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada, 
pois é um casal exemplo de 
amor e companheirismo 
para toda nossa sociedade. 
Que Deus continue aben-
çoando o casal! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal 
homenageado, extensivo a 
todos os seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por una-
nimidade (10 votos). Re-
querimento nº 267/2020, de 
autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solici-
ta consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos para com o dedi-
cado Pastor LUD ROSA e à 
IGREJA MISSIONÁRIA UNI-
DA DE SERRA NEGRA, pela 
exemplar e excelente ação 
social promovida na tarde 
do dia 03 de maio de 2020, 
em sua sede situada na 
Avenida João Gerosa, Cen-
tro, Serra Negra/SP, promo-
vendo o maravilhoso ato de 
solidariedade, arrecadando 
muitos alimentos doados 
pela população que se pre-
ocupa com o próximo du-
rante este grave momento 
em que vivemos. Durante a 
doação de alimentos, arre-
cadados através do sistema 
drive thru, os munícipes 
também receberam as bên-
çãos e agradecimentos 
pela participação em mas-
sa da população neste 
evento beneficente e reli-
gioso. Parabéns pela inicia-
tiva, desejando que Deus 
continue abençoando a to-
dos! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos homenageados, 
extensivo a todos os organi-
zadores e participantes do 
evento. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE PE-
SAR: Requerimento nº 
232/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
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mento da senhora Esterlita 
Souza Oliveira. Requeri-
mento nº 233/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor Savé-
rio Carlos Baratella. Reque-
rimento nº 234/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento da jovem 
Aline Adriane Fiquer Perei-
ra. Requerimento nº 
235/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Lurdes 
de Moraes de Souza. Re-
querimento nº 236/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Josefina Pedroso Dalla 
Rosa. Requerimento nº 
237/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Janaina 
Cristina Bento da Silva Fer-
reira. Requerimento nº 
238/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria 
Aparecida Gomes Vascon-
celos. Requerimento nº 
239/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria 
Socorro Lopes de Lima. Re-
querimento nº 240/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Maria Rosária Torres Lu-
gli. Requerimento nº 
241/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 

Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Marilene 
Fernandes Silva. Requeri-
mento nº 242/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor José 
Aparecido Domingues. Re-
querimento nº 243/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Eduardo José Fioritti Corbo. 
Requerimento nº 244/2020, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da se-
nhora Mafalda Menegatti 
Gianotti. Requerimento nº 
245/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Antonieta 
Postali Amadeu. Requeri-
mento nº 246/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor Ariceu 
Pereira Preto. Requerimen-
to nº 247/2020, de autoria 
da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor Deoc-
lécio Fedel Brandini. Re-
querimento nº 248/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Francisca Martins Pinto. 
Requerimento nº 249/2020, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento do se-
nhor Roque Domingos de 
Godoy. Requerimento nº 
250/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 

Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Vicentina 
Pereira Vieira. Requerimen-
to nº 251/2020, de autoria 
da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor Ro-
meu Massaro Schiavo. Re-
querimento nº 252/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Orestes Avona. Requeri-
mento nº 253/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor Seve-
ro Mariano dos Santos. Re-
querimento nº 254/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Claudelino Leite. Requeri-
mento nº 255/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento da senhora Auro-
ra de Freitas Giachetto. Re-
querimento nº 256/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
José Ozorio Ferreira. Re-
querimento nº 257/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Paulo dos Santos. Requeri-
mento nº 258/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor Bene-
dito Aparecido de Oliveira. 
Requerimento nº 259/2020, 
de autoria da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, que 
solicita consignação em 

Ata, votos de profundo pe-
sar pelo falecimento da se-
nhora Hermelinda Ferrares-
so Pereira. Requerimento 
nº 260/2020, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Osvaldo 
Ricieri Cazotto. Requeri-
mento nº 261/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fa-
lecimento do senhor José 
de Oliveira Marcondes. Re-
querimento nº 262/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que so-
licita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Raimundo Antônio de Al-
meida. Requerimento nº 
263/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Nelson 
Delbono. Requerimento nº 
264/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Armando 
Padula. Os requerimentos 
de pesar são de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, sendo os mesmos 
deferidos pelo Presidente, 
determinando fosse oficia-
do às famílias enlutadas. 
ORADORES: usou/usaram 
da palavra o(s) vereador(es) 
Edson B. O. Marquezini e 
Ricardo Favero Fioravanti. 
Não havendo mais nenhum 
vereador inscrito como 
Orador no Grande Expe-
diente, passou-se à ORDEM 
DO DIA. Realizada a cha-
mada nominal dos verea-
dores, verificou-se estarem 
presentes os vereadores 
Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbo-
sa, Felipe Amadeu Pinto da 
Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
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Marchi Giannini, Renato 
Pinto Giachetto, Ricardo Fa-
vero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimen-
tal, passou-se à discussão e 
à votação do(s) projeto(s) 
constante(s) da pauta. I – 1ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 056/2020, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal 
a abrir um crédito adicional 
especial no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil re-
ais), que será destinado à 
Santa Casa de Misericórdia 
de Serra Negra – Hospital 
Santa Rosa de Lima. As des-
pesas decorrentes deste 
crédito adicional serão su-
portadas por conta do ex-
cesso de arrecadação, mo-
tivado pelo repasse de 
recursos do Governo Esta-
dual, para auxílio ao com-
bate ao COVID-19, que esta-
belece repasse de recursos 
para os Fundos Municipais 
de Saúde, neste caso, ao 
Hospital local. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação e, b) 
de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). II – 1ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 057/2020, de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal, que altera a reda-
ção do inciso I, do artigo 73, 
da Lei Municipal nº 
2612/2001, alterado pela Lei 
Complementar Municipal nº 
79/2005, alterando as alíquo-
tas de contribuição previ-
denciária de caráter com-
pulsório dos servidores 
ativos, inativos e pensionis-
tas do SERPREV – Serviço de 
Previdência Social dos Fun-
cionários Municipais de Ser-
ra Negra, passando a alíquo-
ta para 14% (quatorze por 
cento) calculada sobre a 
respectiva remuneração ou 
proventos, inclusive sobre o 
abono anual, destinado ao 
custeio do plano de benefí-
cios previdenciários, em 

atendimento da obrigatorie-
dade imposta na Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 
de novembro de 2019. Pri-
meiramente foi proferida a 
leitura dos pareceres elabo-
rados pelas seguintes Co-
missões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Finanças e 
Orçamento. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por maioria de votos 
(07x03). Solicitada a votação 
nominal, ficou assim consig-
nada: vereadores que apro-
varam o projeto de lei nº 
057/2020: Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu Pin-
to da Fonseca, José Apareci-
do Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo L. Marchi 
Giannini e Renato Pinto Gia-
chetto. Vereadores que re-
jeitaram o projeto de lei nº 
057/2020: Leandro Gianotti 
Pinheiro, Ricardo Favero Fio-
ravanti e Roberto Sebastião 
de Almeida. III – 2ª Discus-
são e votação do projeto de 
lei nº 051/2020, de autoria 
dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
institui a Política Municipal 
de Sanitização a fim de evi-
tar a transmissão de doen-
ças infectocontagiosas. Em 
se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispen-
sada a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presidente 
suspendeu a presente ses-
são. Retomados os traba-
lhos, passou-se ao Procedi-
mento Administrativo,  item 
IV da ordem do dia. IV - Pro-
cedimento Administrativo: 
Eleição de Vereador para 
compor temporariamente, 
como Membro, a Comissão 
de Ética e Decoro Parlamen-
tar da Câmara Municipal de 
Serra Negra, nos autos da 
Representação nº 01/2019 - 
CMSN. Primeiramente, o 
Exmo. Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra consultou todos os vere-
adores sobre a existência da 
candidatura para a eleição 

de vereador para compor 
temporariamente, como 
Membro, a Comissão de Éti-
ca e Decoro Parlamentar da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, nos autos da Repre-
sentação nº 01/2019 - CMSN, 
em substituição ao vereador 
Edson B. O. Marquezini, que 
se declarou impedido nos 
autos da referida Represen-
tação. Se apresentou como 
candidato para concorrer à 
respectiva vaga o vereador 
Roberto Sebastião de Almei-
da, atualmente filiado ao 
Partido Republicanos. Não 
havendo outro vereador in-
teressado em se candidatar 
para concorrer à eleição 
para compor temporaria-
mente a Comissão de Ética 
e Decoro Parlamentar da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, passou-se à votação/
eleição que foi realizada 
voto a voto e de forma nomi-
nal, ficando assim consigna-
da: vereador Edson B. O. 
Marquezini: votou em verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida; vereador Eduardo 
Aparecido Barbosa: votou 
em vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida; vereador 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca: votou em vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida; 
vereador José Aparecido Or-
landi: votou em vereador 
Roberto Sebastião de Almei-
da; vereador Leandro Gia-
notti Pinheiro: se absteve a 
proferir seu voto, conside-
rando se tratar do represen-
tado nos autos da Represen-
tação nº 01/2019 – CMSN; 
vereador Leonel Franco Ata-
názio: votou em vereador 
Roberto Sebastião de Almei-
da; vereador Paulo L. Marchi 
Giannini: votou em vereador 
Roberto Sebastião de Almei-
da; vereador Renato Pinto 
Giachetto: votou em verea-
dor Roberto Sebastião de Al-
meida; vereador Ricardo Fa-
vero Fioravanti: votou em 
vereador Roberto Sebastião 
de Almeida; vereador Ro-
berto Sebastião de Almeida: 
votou em vereador Roberto 
Sebastião de Almeida e; ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono: votou em vereador 

Roberto Sebastião de Almei-
da. Computados os votos, 
apurou-se o resultado que 
foi assim conclamado: 01 
(uma) abstenção e 10 (dez) 
votos elegendo o vereador 
Roberto Sebastião de Almei-
da para compor temporaria-
mente, como Membro, a Co-
missão de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, nos 
autos da Representação nº 
01/2019 - CMSN. Confirmado 
o resultado, o Exmo. Sr. Pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Serra Negra declarou 
nomeado o vereador Rober-
to Sebastião de Almeida 
para compor temporaria-
mente, como Membro, a Co-
missão de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, nos 
autos da Representação nº 
01/2019 – CMSN, declaran-
do-o empossado na respec-
tiva função com todas as 
obrigações, direitos e deve-
res correlatos. Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pesso-
ais 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 que será realizada 
logo após o término desta 
sessão ordinária, declaran-
do-a encerrada às 23h01min. 
Para constar eu, (a) verea-
dor José Aparecido Orlandi, 
1º Secretário da Mesa Dire-
tora, mandei lavrar esta ata, 
que conferi e achei confor-
me, ficando facultada a assi-
natura por todos os Edis des-
ta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Ne-
gra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA/SP.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E OR-
ÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA/SP, nos termos do arti-
go 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, faz saber 
que realizará Audiência Pública no dia 27 de maio de 
2020, quarta-feira, às 15h00min, na sede do Poder Le-
gislativo, instalada na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções “Circuito das Águas” – me-
zanino – salas 06 e 07, quando será avaliado o cumpri-
mento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, referente ao 1º quadrimestre de 2020.  

 

Sua presença é muito importante. Participe!

 Serra Negra, 04 de maio de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS
 E ORÇAMENTO DA CMSN

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL 

DE SERRA NEGRA.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMI-
NERAL DE SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Finanças e Or-
çamento, faz saber que realizará Audiência Pública no 
dia 28 de maio de 2020, quinta-feira, às 15h00min, na 
sede do Poder Legislativo, instalada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, nº 630, Centro de Convenções “Circui-
to das Águas” – mezanino – salas 06 e 07, quando será 
avaliado o projeto de lei nº 058/2020, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a se-
rem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 
Município de Serra Negra para o exercício de 2021 e dá 
outras providências - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
“LDO”. 
 Sua presença é muito importante. Participe!
 Serra Negra, 04 de maio de 2020.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA

 COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMEN-
TO DA CMSN

ATA DA DÉCIMA QUIN-
TA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA, DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA.

Aos quatro dias do 
mês de maio, do ano de 
dois mil e vinte, com início 
às 23h02min, 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”, nesta cidade, sob 
a Presidência do vereador 
Wagner da Silva Del Buono, 
e secretariando os trabalhos 
o vereador José Aparecido 
Orlandi – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 15ª Ses-
são Extraordinária, da 04ª 
Sessão Legislativa, da 17ª 
Legislatura, com a presença 
dos vereadores Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leandro Gia-
notti Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Paulo Leopoldo 
Marchi Giannini, Renato Pin-
to Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Wagner da Sil-
va Del Buono. Havendo nú-
mero regimental, o Exmo. Sr. 
Presidente declarou aberta a 
presente sessão. Em se tra-

tando de sessão extraordiná-
ria, passou-se imediatamen-
te à ORDEM DO DIA, na qual 
foi(ram) deliberado(s) o(s) 
seguinte(s) projeto(s): I – 2ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 056/2020, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir 
um crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), que 
será destinado à Santa Casa 
de Misericórdia de Serra Ne-
gra – Hospital Santa Rosa de 
Lima. As despesas decorren-
tes deste crédito adicional 
serão suportadas por conta 
do excesso de arrecadação, 
motivado pelo repasse de re-
cursos do Governo Estadual, 
para auxílio ao combate ao 
COVID-19, que estabelece 
repasse de recursos para os 
Fundos Municipais de Saú-
de, neste caso, ao Hospital 
local. Em se tratando de se-
gunda discussão e votação, 
foi dispensada a leitura dos 
pareceres. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
II – 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 057/2020, 
de autoria do Poder Execu-
tivo Municipal, que altera a 
redação do inciso I, do ar-
tigo 73, da Lei Municipal nº 
2612/2001, alterado pela Lei 
Complementar Municipal nº 

79/2005, alterando as alíquo-
tas de contribuição previden-
ciária de caráter compulsório 
dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas do SERPREV – 
Serviço de Previdência Social 
dos Funcionários Municipais 
de Serra Negra, passando a 
alíquota para 14% (quatorze 
por cento) calculada sobre a 
respectiva remuneração ou 
proventos, inclusive sobre o 
abono anual, destinado ao 
custeio do plano de bene-
fícios previdenciários, em 
atendimento da obrigatorie-
dade imposta na Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 
de novembro de 2019. Em se 
tratando de segunda discus-
são e votação, foi dispensada 
a leitura dos pareceres. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por maioria de 
votos (06x04). Solicitada a 
votação nominal, ficou as-
sim consignada: vereadores 
que aprovaram o projeto de 
lei nº 057/2020: Edson B. O. 
Marquezini, Eduardo Apare-
cido Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apare-
cido Orlandi, Leonel Franco 
Atanázio e Paulo L. Marchi 
Giannini. Vereadores que re-
jeitaram o projeto de lei nº 
057/2020: Leandro Gianotti 
Pinheiro, Renato Pinto Gia-
chetto, Ricardo Favero Fiora-
vanti e Roberto Sebastião de 
Almeida. Não havendo mais 

nenhum projeto para ser de-
liberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usou/usaram da 
palavra o(s) vereador(es) Ed-
son B. O. Marquezini e Rober-
to Sebastião de Almeida. Não 
havendo mais nenhum vere-
ador inscrito nas Explicações 
Pessoais e nada mais haven-
do a ser tratado nesta sessão, 
o Exmo. Sr. Presidente agra-
deceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada 
no dia 11 de maio de 2020, 
segunda-feira, às 19:30 horas, 
declarando encerrada a pre-
sente sessão extraordinária 
às 23h35min. Para constar 
eu, (a) vereador José Apare-
cido Orlandi, 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 encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformida-
de com o parágrafo 2º, do 
artigo 118-A, do Regimento 
Interno da Câmara Munici-
pal da Estância de Serra Ne-
gra, possuem valor oficial 
para todos os efeitos legais. 
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