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Ser vidores 
municipais da Saú-
de de Serra Negra 
tiveram resultado 
negativo para o 
novo coronaví-

rus (covid-19). O 
resultado do tes-
te que faltava foi 
confirmado dia 28 
de maio. Os pro-
fissionais da Saú-

de que estavam 
entre os suspeitos 
da doença haviam 
sido afastados e 
poderão retornar 
às suas atividades.

Profissionais da Saúde testam 
negativo para covid-19

A Secre-
taria de Saúde 
da Estância de 
Serra Negra reali-
zou no dia 29 de 
maio, mais uma 
audiência públi-

ca de prestação 
de contas. Dessa 
vez, referente ao 
período de ja-
neiro a abril de 
2020. Por conta 
das medidas de 

isolamento na 
pandemia, a so-
lução foi realizar 
a transmissão ao 
vivo, via canal do 
youtube da Pre-
feitura.

Audiência pública presta 
contas da Saúde dos quatro 

primeiros meses de 2020

O prefeito de 
Serra Negra assi-
nou dia 26 de maio, 
ordem de serviço 
para iniciar obras 
de iluminação pú-
blica com extensão 
de rede em diver-
sas ruas e avenidas 
do município. Ao 
todo serão contem-
pladas 23 vias, com 
instalação de 57 lu-
minárias LED e 60 

sódio, num inves-
timento de R$ 208 

mil em recursos da 
Prefeitura. 

Mais 23 vias serão 
contemplados com 
nova iluminação

Com o intui-
to de oferecer uma 
navegação mais 
moderna, clean e 
interativa, a Prefei-
tura da Estância de 
Serra Negra, por 

meio da Assessoria 
de Comunicação, 
divulga, dia 1º de ju-
nho, o novo layout 
do site oficial. A 
nova arquitetura do 
site acompanha as 

tendências na dis-
tribuição de infor-
mações, facilitando 
acessos e minimi-
zando a poluição 
visual para quem 
utiliza.

Prefeitura de Serra Negra 
lança site com novo layout
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Servidores municipais 
da Saúde de Serra Negra ti-
veram resultado negativo 
para o novo coronavírus (co-
vid-19). O resultado do teste 
que faltava foi confirmado 
dia 28 de maio.

Os profissionais da 
Saúde que estavam entre os 
suspeitos da doença haviam 
sido afastados e poderão re-
tornar às suas atividades.

A identidade dos pro-
fissionais será preservada, 
pois trata-se de direito ga-
rantido pela Constituição 
Federal. Conforme o art. 5º, 
inciso X, da Carta Magna 
“são invioláveis a intimida-

de, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a inde-
nização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua 
violação”.

A Secretaria de Saúde 
fornece os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
a todos os profissionais de 
saúde para prevenir ao má-
ximo o contágio, mas os ser-
vidores que eventualmente 
apresentarem quaisquer sin-
tomas, da mesma forma que 
os anteriores, serão imedia-
tamente afastados de suas 
atividades em isolamento 
social e testados.

Profissionais da Saúde testam 
negativo para covid-19

A Secretaria de 
Saúde da Estância de Ser-
ra Negra realizou no dia 
29 de maio, mais uma au-
diência pública de pres-
tação de contas. Dessa 
vez, referente ao período 
de janeiro a abril de 2020. 
Por conta das medidas de 
isolamento na pandemia, 
a solução foi realizar a 
transmissão ao vivo, via 
canal do youtube da Pre-
feitura. “A realização de 
Audiência Pública é não 
somente uma exigência, 

mas uma oportunidade 
de o Poder Público exer-
cer a transparência dos 
investimentos na Saúde”, 
explica secretária muni-
cipal de Saúde.

Acompanhada dos 
responsáveis de cada 
setor, eles detalharam 
os dados que podem ser 
acessados no site da Pre-
feitura. A transmissão, 
caso interesse, também 
pode ser acessada no ca-
nal do YouTube da Prefei-
tura.

Audiência pública 
presta contas da Saúde 
dos quatro primeiros 

meses de 2020

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) realiza-
rá o programa “Enfrentar – 5 
ações online para sua em-
presa”, em parceria com a 
Prefeitura de Serra Negra, As-
sociação Comercial de Serra 
Negra (ACIA), Comércio For-
te e Associação de Hotéis de 
Serra Negra (ASHORES).

O programa oferece 
certificado e acontecerá de 
forma online e totalmente 
gratuita, entre os dias 8 e 12 
de junho, das 9 às 11h.

As inscrições devem 
ser feitas pelo https://bit.ly/
caravana_serranegra. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelos telefones: (19) 3842-2109 
/ 3842-2345 / 99162-0035.

Sebrae realiza programa de apoio 
a empresários e empreendedores 
com apoio da Prefeitura

O Fundo Social de 
Solidariedade da Prefeitura 
da Estância de Serra Negra 
está necessitando de roupas 
masculinas e infantis para 
doação.

Se você tem peças dis-
poníveis, por gentileza, entre-

gue na sede do Fundo Social, 
na Av. João Gerosa, nº 98.

O horário de atendi-
mento é das 9h às 11h30 e 
das 12h30 às 16h, de segun-
da a sexta-feira.

O telefone de contato 
é o 3842-2466.

Doe roupas masculinas e infantis 
para o Fundo Social de Serra Negra
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O prefeito de Ser-
ra Negra assinou dia 26 de 
maio, ordem de serviço para 
iniciar obras de iluminação 
pública com extensão de 
rede em diversas ruas e ave-
nidas do município. Ao todo 
serão contempladas 23 vias, 
com instalação de 57 lumi-
nárias LED e 60 sódio, num 
investimento de R$ 208 mil 
em recursos da Prefeitura. 
Os serviços serão executa-
dos pela empresa Ilumitech 
Construtora Ltda., vencedo-
ra de licitação na modalida-
de tomada de preço.

De acordo com o 
contrato, o prazo para a 
conclusão dos serviços é 
de seis meses. Contudo, o 
representante da empresa 
afirma que a obra pode ser 
concluída num período me-
nor. “Assim que os projetos 
estiveram aprovados pela 
concessionária de energia 
elétrica [CPFL] vamos atuar 
fortemente nas obras. O pra-
zo é de seis meses, mas es-
peramos em até três meses 
entregar porque sabemos 
da necessidade da cidade 
em ter essa obra pronta”, 
declarou.

O engenheiro eletri-
cista da Prefeitura confir-
mou que o chefe do Exe-
cutivo está atendendo uma 
antiga reivindicação da po-
pulação. “Estamos atenden-

do as melhorias solicitadas 
pelos munícipes ao prefeito. 
Algumas ruas têm os postes 
onde serão instaladas lumi-
nárias, mas a maioria das 
vias receberá extensão de 
rede com toda infraestrutura 
para instalação de ilumina-
ção pública. Esperamos que 
dentro do prazo estipulado 
pela empresa já estejam 
instaladas essas benfeitorias 
para atender os anseios da 
população”, completou.

Na atual adminis-
tração, desde 2017, foram 
substituídos mais de 550 
pontos de luz por luminárias 
com lâmpadas de LED, que 
têm vida útil mais longa e 
manutenção mais barata. O 
investimento, com verba do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos (Dadetur) 
foi de mais de R$ 650 mil.

As melhorias incluí-
ram ainda a instalação de 
novos postes, transforma-
dores e extensão de rede de 
energia elétrica com mais 
de 140 luminárias com re-
cursos próprios de cerca de 
R$ 273 mil. O investimento 
total previsto para 2020 é de 
aproximadamente R$ 500 
mil em obras de iluminação 
pública, com recursos muni-
cipais.

Confira a lista das ruas 
no site da Prefeitura.

Mais 23 vias serão contemplados 
com nova iluminação

Investimento será de mais de R$ 200 mil

Com o intuito de ofe-
recer uma navegação mais 
moderna, clean e interativa, 
a Prefeitura da Estância de 
Serra Negra, por meio da As-
sessoria de Comunicação, 
divulga, dia 1º de junho, o 
novo layout do site oficial. 
A nova arquitetura do site 
acompanha as tendências 
na distribuição de informa-
ções, facilitando acessos e 
minimizando a poluição vi-
sual para quem utiliza.

Para os usuários mais 
frequentes, a principal mu-
dança poderá ser percebida 
no acesso ao ‘Menu’ de ser-
viços, que agora se localiza 
do lado direito da tela.  A 
reformulação visual propõe 
a organização dos dados e 
também facilitar os acessos.

Links obrigatórios 
como Transparência, Im-
prensa Oficial, Portal Cida-
dão, encontram-se no topo 
da página, de forma rápida 
e prática.

A Secretaria Munici-
pal de Fazenda ganha um 
ícone exclusivo para que 
cidadãos, prestadores de 
serviços e fornecedores te-
nham praticidade no aces-
so a emissão informações 
referentes à de IPTU, Notas 
Fiscais, ISS, abertura e fe-

chamento de empresas, etc.
As notícias, eventos e 

vídeos, mantiveram o des-
taque que já traziam o an-
terior, porém haverá mais 
atualização e produção de 
conteúdos. E para quem 
quiser acessar as redes so-
ciais da Prefeitura de Serra 
Negra, também encontra os 
links no topo da página.

Por fim, todos os 
acessos do site encontram-
-se também, repetidamente, 
na base inferior da página, 
para qualquer dúvida do in-
ternauta.

O portal é um canal 
de comunicação entre os 
serranos e a atual admi-
nistração. Qualquer mani-
festação também pode ser 
feita pelo link da Ouvidoria 
(www.serranegra.sp.gov.br/
ouvidoria).

Por ter sido lançado 
durante o período da pande-
mia do coronavírus, o portal 
possui ainda, em destaque, 
informações como Boletim 
Diário, Decretos, Transpa-
rência e Material para Edu-
cação, referentes ao assun-
to.

O serviço foi desen-
volvido por Frequência - 
Agência de Internet e Solu-
ções Digitais.

Prefeitura de Serra 
Negra lança site com 

novo layout

A Prefeitura Municipal 
de Serra Negra comunica 
que a partir do dia 1º de ju-
nho, segunda-feira, o aten-
dimento no Paço Municipal 
acontecerá no horário nor-

mal, das 8h às 17h, conforme 
Art.7º do Decreto Municipal 
5052/2020. Ressalta-se que 
serão mantidas as normas 
sanitárias determinadas pelo 
Ministério da Saúde.

Prefeitura de Serra 
Negra volta a atender 

das 8h às 17h
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 4.295 de 2 de junho de 2020

Projeto de Lei no 105/2019

Autoria dos Vereadores: Leandro Gianotti Pinheiro, José 
Aparecido Orlandi, Roberto Sebastião de Almeida e Ricar-
do Favero Fioravanti

 (Cria a Rota Turística do Café – Bairro da Serra, Serra Ne-
gra/SP) 

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica criada, no Município de Serra Negra/SP, a 
“ROTA TURÍSTICA DO CAFÉ – BAIRRO DA SERRA”.

Art. 2o Poderão fazer parte da “Rota Turística do Café – 
Bairro da Serra” todas as propriedades públicas ou priva-
das situadas no Bairro da Serra e no Bairro dos Cunhas, 
Serra Negra/SP, desde que explorem ou venham a explo-
rar qualquer atividade de interesse turístico, bem como os 
espaços, locais e áreas com finalidades turísticas, paisa-
gísticas, comerciais, agrícolas, arquitetônicas, culturais e 
biológicas daquelas localidades. 
Art. 3o Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a con-
ceder eventuais incentivos fiscais e a realizar os possíveis 
investimentos visando fomentar a “Rota Turística do Café 
- Bairro da Serra”, com recursos próprios ou através de 
parcerias público-privadas.
Art. 4o No que for necessário, o Poder Executivo Municipal 
regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias após a sua publicação, disciplinando, inclusive, as 
formas de propagandas, bem como de possíveis e eventu-
ais incentivos fiscais e de investimentos para a “Rota Turís-
tica do Café – Bairro da Serra”, Serra Negra/SP.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente a 
Lei Municipal no 2.839, de 23 de março de 2004.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra 
Negra, 2 de junho de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estra-
tégica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Lei no 4.296 de 2 de junho de 2020
Projeto de Lei no 65/2019

Autoria do Vereador Edson B. O. Marquezini
(Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabeleci-

mentos comerciais, prestadores de serviços e empresas 
situadas no Município de Serra Negra/SP, de disponibiliza-
rem, de forma gratuita e contínua, “dispenser” ou frascos 
contendo álcool antisséptico no interior de suas depen-
dências, para higienização das mãos dos usuários, clien-
tes e funcionários, enquanto perdurar a pandemia causa-
da pelo Novo Coronavírus (COVID-19), dispõe sobre o uso 
de máscara de proteção facial, e dá outras providências)

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

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Enquanto perdurar a pandemia causada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19) é obrigatório a todos aos esta-
belecimentos comerciais, prestadores de serviços e em-
presas situadas no Município de Serra Negra/SP, a dispo-
nibilizarem, de forma gratuita e contínua, “dispenser” ou 
frascos contendo álcool antisséptico no interior de suas 
dependências, para higienização das mãos dos usuários, 
clientes e funcionários. 
Parágrafo único. No caput do artigo 1o desta Lei, se in-
cluem os estabelecimentos comerciais em geral, órgãos 
e setores públicos, todos os estabelecimentos abertos ao 
público em que haja o atendimento presencial, inclusive 
os prestadores de serviços em geral, nestes incluídos os 
escritórios, consultórios, academias, salões de beleza, 
barbearias e congêneres.
Art. 2o O álcool antisséptico deve ser concentrado a 70%, 
na forma líquida ou em gel. 
Art. 3o Após o término da pandemia/epidemia gerada pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19) a disponibilização de álcool 
antisséptico será facultativa.
Art. 4o Todos os estabelecimentos comerciais e prestado-
res de serviços devem disponibilizar os recipientes abas-
tecidos com álcool a 70%, que deverão ser instalados nas 
entradas, saídas e nos lugares de maior circulação de pes-
soas, em quantidade suficiente para atender a demanda 
do respectivo estabelecimento e, que atendam também 
às necessidades de pessoas portadoras de deficiência. 
§ 1o O álcool deve ser disponibilizado em locais de fácil 
acesso e visualização, acompanhados de placa e/ou sina-
lização indicando a localização do recipiente contendo o 
referido álcool antisséptico. 
§ 2o A observância das disposições estabelecidas na pre-
sente Lei é de responsabilidade exclusiva de cada esta-
belecimento comercial, prestadores de serviços e dos ór-
gãos ou setores públicos. 
Art. 5o O não cumprimento das disposições da presente 
Lei, referente à disponibilização do álcool antisséptico, ge-
rará ao infrator a aplicação de:
I - advertência na primeira infração e, após;
II - multa no valor correspondente a 25 UFESPs, dobrada a 
cada reincidência. 
Parágrafo único. Os valores eventualmente arrecadados 
com a aplicação da multa prevista no inciso II, do artigo 5o 
desta Lei, serão revertidos para a área da saúde do Municí-
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pio de Serra Negra/SP e serão utilizados preferencialmente 
em ações de combate e prevenção ao Novo Coronavírus 
(COVID-19).
Art. 6o  Enquanto perdurar a medida de quarentena insti-
tuída através do Decreto do Estado de São Paulo no 64.881, 
de 22 de março de 2020, ou das eventuais prorrogações 
e de novas e futuras decretações no mesmo sentido, in-
clusive as decretadas pelo Poder Executivo do Município 
de Serra Negra/SP, fica determinado a todas as pessoas o 
uso obrigatório de máscara de proteção facial, preferen-
cialmente de uso não profissional:
I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os 
bens de uso comum da população e;
II - nos interiores de todos os estabelecimentos descritos 
no caput e no parágrafo único, do artigo 1o, desta Lei.  
Parágrafo único. O uso de máscaras de proteção facial 
constitui condição de ingresso e frequência eventual ou 
permanente nos locais descritos no inciso II deste artigo. 
Art. 7o A disponibilização de álcool antisséptico e o uso de 
máscaras de proteção facial, conforme disposto nesta Lei, 
não desobrigam os estabelecimentos da realização das de-
mais medidas e procedimentos determinados, visando o 
combate e a prevenção do Novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 8o No que for preciso esta Lei será regulamentada 
através de Decreto do Poder Executivo Municipal, inclusi-
ve com a indicação do setor ou órgão municipal que ficará 
responsável pela fiscalização e pela eventual aplicação de 
penalidades aos infratores.
Art. 9o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 2 de junho de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 5.053 de 22 de maio de 2020
(Altera parágrafo único, do artigo 2o, do Decreto no 
4.190/2013, que regulamenta a apresentação de ates-

tados médicos e odontológicos)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, no uso 
de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1o O parágrafo único, do artigo 2o, do Decreto no 4.190 
de 30 de outubro de 2013, que regulamenta a apresenta-
ção de atestados médicos e odontológicos e dá outras pro-
vidências, passa a vigorar com a seguinte redação:
(...)

Art. 2o (...)
Parágrafo único. As declarações de comparecimento em 

consultas, exames e outros, não serão aceitas como jus-
tificativa de abono de falta ao trabalho, contudo, poderão 
ser consideradas nos casos onde o servidor possuir banco 
de horas e/ou nos casos previstos, especificamente, pela 
convenção coletiva de trabalho firmada entre o Sindicato 
e a Prefeitura Municipal.
(...)
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 22 de maio de 2020

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Decreto no 5.056 de 1o de junho de 2020

(Dispõe sobre informação correta de endereço de escola 
municipal)

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

CONSIDERANDO que a EMEB “Professor Durval de Paula 
Chagas”, está localizada em área onde o endereço não é 
claro para fins de informação cadastral, pois faz divisa com 
a Praça Ângelo Zanini, Rua Luiz Vaz de Camões e Rua dos 
Schiavos; 
CONSIDERANDO a importância de regularizar situação 
conflitante, para que todos os documentos da referida es-
cola estejam corretos;

DECRETA:
Art. 1o Fica consignado, para todos os efeitos, que o ende-
reço correto da EMEB “Professor Durval de Paula Chagas” 
é a Rua Luiz Vaz de Camões, no 84, Centro, Serra Negra / 
SP.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 1o de junho de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estraté-
gica nesta mesma data.

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2020 
- REABERTURA. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E CORRELATOS PARA O 
PROJETO CASA DIA. DATA: 23/06/2020 - 10H00M. PREGÃO 
PRESENCIAL N. 045/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRE-
SAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DATA: 23/06/2020 
- 14H00M. PREGÃO PRESENCIAL N. 046/2020. OBJETO: 
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 
PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PE-
QUENO PORTE. DATA: 24/06/2020 - 10H00M.  Edital comple-
to 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 tra-
zer 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, 05 de Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTO-
NIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 003/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMARIO ARQUIVO 
EM AÇO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. Torna se publico 
e para conhecimento dos interessados que o Pregão aci-
ma mencionado foi ADJUDICADO em 29/05/2020 – MATEUS 
GUEDES BERTON. Pregoeiro.  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 prati-
cados pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e HOMO-
LOGO o pregão em tela ao licitante:: LEONILDA DIAS DA 
SILVA MOVEIS ME. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 4.350,00. 
Serra Negra, 05 de Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 020/2018
CONTRATO Nº 255/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA ME
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA UNI-
DADE DE SAUDE PAULINO STACHETTI
PRAZO: 90 DIAS.
DATA: 04/05/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 103/2019
CONTRATO Nº 287/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RCV DO BRASIL EIRELI ME – PARA: FORCE 
MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVEN-
TUAL E PARCELADA DE MATERIAIS DE CURATIVOS.

DATA: 20/05/2020. 

EXTRATO DE ADITAMENTO
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 129/2019
CONTRATO Nº 327/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RCV DO BRASIL EIRELI ME – PARA: FORCE 
MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVEN-
TUAL E PARCELADA DE MATERIAIS DE OSTOMIA
DATA: 20/05/2020. 

EXTRATO DE ADITAMENTO
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL - Nº 153/2019
CONTRATO Nº 400/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: RCV DO BRASIL EIRELI ME – PARA: FORCE 
MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
DATA: 20/05/2020. 

EXTRATO DE ADITAMENTO
ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO
CARTA CONVITE - Nº 020/2020
CONTRATO Nº 05/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ORLANDO BENEDITO RODRIGUES FIORINI
OBJETO: CONTINUIDADE NA REFORMA DA COBERTURA 
DA ESCOLA PROF. DORACI RAMAÇHO SILINGARDI
VALOR R$ 8.876,00
PRAZO: 40 DIAS.
DATA: 28/04/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 59/2020
PROCESSO 023/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 010/2020 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PAR-
CELADA DE DIVERSOS TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E 
AFINS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL
Aos 02 (DOIS) dias do mês de MARÇO de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Pre-
sencial nº 010/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatá-
ria no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DETENTO-
RA, 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, 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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quando publicada, terá efeito de compromisso de forneci-
mento, observada as condições estabelecidas no ato con-
vocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio.
Empresa: CCM-X COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFI-
CANTES LTDA.
CNPJ nº: 10.478.548/0001-03
Endereço: RUA 1 (PAULINIA BUSINESS CENTER), Nº 246 – 
BR. BETEL – PAULINIA-SP – CEP 13.148-163
Telefone: (19) 3833-5280
Representada por: MARCOS ANTONIO GARCIA DE OLIVEI-
RA.

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

3.  6  TB ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 85W140, 
PARA APLICAÇÃO EM EIXOS DIFERENCIAIS 
EMBALADO EM TAMBOR DE 200 LITROS.
MARCA:: PETROBRAS

2.117,70 12.706,20

4. 6 TB ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 50 (TURBO) 
PARA CÂMBIO, PARA USO EM CAIXAS DE 
MUDANÇAS DE CAMINHÕES, EMBALADO EM 
TAMBOR DE 200 LITROS
MARCA: PETROBRAS

1.973,90 11.843,40

9. 80 UND ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 2 TEMPOS, 
PARA USO EM MOTORES DE EQUIPAMENTOS DE 
MEDIA POTÊNCIA, EMBALADO EM EMBALAGEM 
DE 500 ML.
MARCA: PETROBRAS

6,64 531,20

T O T 
A L:

25.080,80

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições pre-
vistas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem 
como no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/
serviços 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 neces-
sários 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 estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial 
n. 010/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITU-
RA 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$ 25.080,80 (VINTE E CINCO MIL OITENTA REAIS E 
OITENTA CENTAVOS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrô-
nica (NFe) pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fis-
cal 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 pre-
vistas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fe-
deral nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto 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 com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 02 de março de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 60/2020
PROCESSO 023/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 010/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
PARCELADA DE DIVERSOS TIPOS DE OLEOS LUBRIFICAN-
TES E AFINS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL

Aos 02 (DOIS) dias do mês de MARÇO de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/
nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em 
exercício, Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato 
denominada simplesmente PREFEITURA responsável pelo 
Pregão Presencial nº 010/2020, 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 avença-
do a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusu-
las que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio.

Empresa: PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP
CNPJ nº: 20.363.508/0001-61
Endereço: RUA HELENA, Nº 222 – JARDIM DAS BELEZAS – 
CARAPICUIBA-SP CEP 06.320-310
Telefone: (11) 4182-8689/ 4182-8686
Representada por: FABIO DA CUHA PELEGRINI

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

8. 80 UN FLUIDO DE FREIO ESPECIAL DOT. 4 PARA USO EM 
SISTEMAS DE FREIOS COMUM E ABS, EMBALADO 
EM EMBALAGEM DE 500 ML.
MARCA: RADNAQ

7,56 604,80
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11. 12 BD ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 46 PARA 
SISTEMAS HIDRÁULICO, EMBALADO EM 
EMBALAGENS DE 20 LITROS.
MARCA: PETRONAS

186,44 2.237,28

12. 30 BD ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 10W40 
MOTOR A DIESEL, SEMISSINTÉTICO, PARA 
MOTORES EURO5, EURO3 E ANTERIORES, 
EMBALADO EM EMBALAGENS DE 20 LITROS.
MARCA: PETRONAS

290,20 8.706,00

13.
12 TB
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 5W40, MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL), 
SINTÉTICO, EMBALADO EM TAMBOR DE TAMBOR DE 200 LITROS.
MARCA: PETRONAS
2.918,46

35.021,52

15. 1.000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 5W40 
MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL), SINTÉTICO, 
EMBALADO EM EMBALAGEM DE 1 LITROS.
MARCA: PETRONAS

18,16 18.160,00

16. 24 UN ÓLEO MINERAL PARA FREIOS PARA USO EM 
FREIOS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, 
EMBALADO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.
MARCA: PETRONAS

48,26 1.158,24

20. 2 CT UREIA (ARLA 32), PARA USO EM TECNOLOGIA SCR 
(REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA), EMBALADO 
EM CONTÊINER DE 1000 LITROS.
MARCA: SUN ENERGY

1.587,50 3.175,00

T O T 
A L:

69.062,84

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/servi-
ços 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 neces-
sários 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 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
010/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITU-
RA 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$ 69.062,84 (SESSENTA E NOVE MIL SESSENTA E DOIS 
REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrô-
nica (NFe) pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fis-
cal 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 pre-
vistas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fe-
deral nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto 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 com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 02 de março de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 61/2020

PROCESSO 023/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 010/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
PARCELADA DE DIVERSOS TIPOS DE OLEOS LUBRIFICAN-
TES E AFINS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL
 Aos 02 (DOIS) dias do mês de MARÇO de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/
nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em 
exercício, Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato 
denominada simplesmente PREFEITURA responsável pelo 
Pregão Presencial nº 010/2020, 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 avença-
do a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusu-
las que se seguem:

1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio.

Empresa: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI
CNPJ nº: 27.614.905/0001-08
Endereço: RUA SERGIPE – Nº 3993 – VILA PAULISTA – CA-
TANDUVA-SP CEP 15.803-160
Telefone: (17) 3311-5462
Representada por: PEDRO LOURENÇO JORGE

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Preço Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

1. 12 MTB ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 15W40 
MOTOR TURBO DIESEL (TURBO), MINERAL, 
EMBALADO EM TAMBOR DE 200 LITROS.
MARCA: YPF

2.058,30 24.699,60

2. 12 MTB ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 20W50 
MOTOR FLEX (GASOLINA/ETANOL), MINERAL, 
EMBALADO EM TAMBOR DE 200 LITROS.
MARCA: YPF

2.146,40 25.756,80

5. 12 TB ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 68 
(HIDRÁULICO) PARA USO EM SISTEMA 
HIDRÁULICO, EMBALADO EM TAMBOR DE 200 
LITROS.
MARCA: PETRONAS

1.589,50 19.074,00

6. 8 BD ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 424 PARA 
USO EM TRANSMISSÃO E FREIOS, EMBALADO 
EM EMBALAGENS  DE 20 LITROS.
MARCA: YPF

238,04 1.904,32

7. 48 LT ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 20W50 
PARA USO EM MOTORES DE 4 TEMPOS DAS 
MOTOCICLETAS. ÓLEO MULTIVISCOSO MINERAL 
1LT.
MARCA: YPF

12,73 611,04

10. 12 BD ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 20W30. 
MINERAL E MULTIVISCOSO PARA USO EM 
TRANSMISSÕES, EMBALADO EM EMBALAGENS 
DE 20 LITROS.
MARCA: PETRONAS

231,95 2.783,40
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14. 12 MTB ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 10W40 
MOTOR DIESEL, SEMISSINTÉTICO, PARA 
MOTORES EURO5, EURO3 E ANTERIORES, 
EMBALADO EM TAMBOR DE 200 LITROS.
MARCA: SHELL

2.510,40 30.124,80

18.
6 TB
GRAXA AUTOMOTIVA PARA LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS, EMBALADO EM TAMBOR DE 170 
KGS.
MARCA; EVORA
1.314,00

7.884,00

19. 3 BD GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTOS PARA 
USO EM ALTA TEMPERATURA PRODUZIDA COM 
SABÃO DE LÍTIO, EMBALADO EM EMBALAGEM 
DE 20 KGS.
MARCA: EVORA

322,80 968,40

T O T 
A L:

113.806,36

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/servi-
ços 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 neces-
sários 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 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
010/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITU-
RA 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$ 113.806,36 (CENTO E TREZE MIL OITOCENTOS E 
SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrô-
nica (NFe) pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fis-
cal 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 pre-
vistas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fe-
deral nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto 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 com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 02 de março de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 62/2020
PROCESSO 023/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-

ÇOS Nº 010/2020 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
PARCELADA DE DIVERSOS TIPOS DE OLEOS LUBRIFICAN-
TES E AFINS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL
Aos 02 (DOIS) dias do mês de MARÇO de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Pre-
sencial nº 010/2020, e de outro lado, a empresa adjudicatá-
ria no(s) item(s) abaixo, doravante denominada DETENTO-
RA, 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 Feverei-
ro de 2013, têm entre si, justo e avençado a presente ATA 
que, quando publicada, terá efeito de compromisso de for-
necimento, 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, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio.

Empresa: LUCIANO APARECIDO DE AZEVEDO
CNPJ nº: 09.312.002/0001-90
Endereço: AV. DA SAUDADE, 522 – VILA BIANCHI – SANTO 
ANTONIO DE POSSE-SP – CEP 13.830-030
Telefone: (19) 3896-3259
Representada por: LUCIANO APARECIDO DE AZEVEDO

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Preço Unit 
(R$)

Preço Total 
(R$)

17. 400 LT FLUIDO PARA RADIADORES (ADITIVO), 
EMBALADO EM EMBALAGENS DE 1 LITRO.
MARCA: ORBI

9,84 3.936,00

21. 10 BD ÓLEO SOLÚVEL PARA USO EM RADIADORES, 
EMBALADO EM EMBALAGEM DE 20 LTS.
MARCA: INCOL

239,80 2.398,00

T O T 
A L:

6.334,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/servi-
ços 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 neces-
sários 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 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
010/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITU-
RA a firmar as contratações que deles poderão advir.



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 5 de junho de 2020 - Ano VIII - n.º 697 10

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 6.334,00 (SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO 
REAIS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrôni-
ca (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 
previstas 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 Decreto 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 com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 02 de março de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 063/2020
PROCESSO 50/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 012/2020 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOTI-
JÕES DE GÁS
 Aos 02 (dois) dias do mês de MARÇO de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/
nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denomina-
da simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão 
Presencial nº 12/2020, e de outro lado, a empresa adju-
dicatária 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 avença-
do a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusu-
las que se seguem:
1. DO DETENTOR REGISTRADO: 
1.0. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio.

Empresa: FERRIGATI & AZEVEDO LTDA ME
CNPJ nº: 68.149.053/0001-02
Endereço: Av. JUCA PRETO, Nº 900-B – BAIRRO DAS PAL-
MEIRAS – SERRA NEGRA-SP – CEP 13930-000
Telefone: 3892-1003
Representada por: CARLOS ROBERTO FERRIGATTI AZE-

VEDO JUNIOR

Item Quant. Estimada Descrição Preço Unit (R$) Preço Total (R$)

1. 25 UND BOTIJÃO P13
GÁS DE COZINHA
FORNECIDO EM BOTIJÃO DE 13 KG

70,28 1.757,00

2. 413 UND CILINDRO P45
GÁS DE COZINHA
FORNECIDO EM BOTIJÃO DE 45 KG

220,79 91.186,27

3.
137 UND
CILINDRO P45
GÁS DE COZINHA
FORNECIDO EM BOTIJÃO DE 45 KG
220,79

30.248,23

T O T 
A L:

123.191,50

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições pre-
vistas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem 
como no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/
serviços objeto deste ajuste. 
2. Manter, durante toda a vigência deste Registro de Pre-
ços (ATA), em compatibilidade com as obrigações assu-
midas, 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 neces-
sários 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 conta-
da a partir de sua assinatura.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se 
nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial 
n. 12/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEI-
TURA 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$ 123.191,50 (CENTO E VINTE E TRES MIL CENTO E 
NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrôni-
ca (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 
previstas 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 Decreto 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 com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 02 de março de 2020.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 64/2020
PROCESSO 051/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 013/2020 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
PARCELADA DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE SAU-
DE.
 Aos TRÊS (03) dias do mês de MARÇO de 2020, de um lado 
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/nº, 
nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada simples-
mente PREFEITURA responsável pelo Pregão Presencial nº 
013/2020, 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 Fede-
ral 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, 
observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do for-
necedor DETENTOR registrado, a seguir relacionado, obje-
tivando o compromisso de fornecimento dos itens abaixo 
descritos, nas condições estabelecidas no ato convocató-
rio.

Empresa: R&D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EI-
RELI – ME.
CNPJ nº: 29.809.661/0001-44
Endereço:AV. DOUTOR HEITOR NASCIMENTO Nº 196 – 
BLOCO B SALA 35 – JARDIM AMERICA – PAULINIA-SP – 
CEP 13.140-695
Telefone: (19) 2222-1722
Representada por: MARLENE CIPRESTRE BORGES

Item Quant. Estimada Descrição Marca Preço Unit 
(R$)

Preço Total (R$)

1. 450 UND LÂMPADA DE LED 
TUBULAR 18W

GALAXLED 12,48 5.616,00

2. 150 PÇ LÂMPADA DE LED 
TUBULAR 09W

GALAXLED 5,35 802,50

3. 70 UND LÂMPADA DE LED BULBO 
15W BF 6500K

GALAXLED 9,75 682,50

4.
50 UND
LÂMPADA DE LED BULBO 40W BF 6500K
GALAXLED

39,15 1.957,50

T O T 
A L:

9.058,50

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previs-
tas no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/servi-
ços 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 neces-
sários 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 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
013/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
0
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITU-
RA 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$ 9.058,50 (NOVE MIL CINQUENTA E OITO REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS).

7 - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrô-
nica (NFe) pelo Secretario da pasta. Ao emitir a Nota Fis-
cal 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 pre-
vistas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Fe-
deral nº 10.520/02, Lei Municipal 3.612 de 12 de Março de 
2013 e Decreto 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 com-
promisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Ser-
ra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para todos os fins previstos em direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assisti-
ram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 03 de Março de 2020.

  SERPREV 
 

Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
                Municipais de Serra Negra 

 
 

PORTARIA N.º 009, DE 03 DE JUNHO DE 2020. 
 
 

 
    Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de Previdência Social dos 
Funcionários Municipais de Serra Negra, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 
º 79/05, conforme decisão do Conselho Administrativo do Serprev, constante em Ata n.º 005 de 
03 de junho de 2020; 
 
     
 
RESOLVE: 
 
                CONCEDER a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, nos 
termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações pela Lei Complementar n. º 79 de 20 de maio de 
2005 – Artigo n. º 96 A, Orientação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV  - 
artigo 40, § 1º§, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, ao Sr. DOMINGOS 
ANTONIO DEL BUONO funcionário público estatutário, lotado no cargo efetivo de mecânico.  
                    Esta Portaria entrará em vigor a partir de 04 de junho de 2020. 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
 
 
 
                    Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, em 03 de 
junho de 2020. 
 
 
 
 

Claudia Tomé 
Diretora do Serprev. 
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA SE-

GUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, 
DA QUARTA SESSÃO LEGIS-
LATIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos vinte e seis dias do 
mês de maio, do ano de dois 
mil e vinte, com início às 
19h30min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio nº 630, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, e secreta-
riando os trabalhos o verea-
dor José Aparecido Orlandi – 
1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 12ª Sessão Ordi-
nária, da 04ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 
presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono; com 
as ausências dos vereadores 
Leonel Franco Atanázio e 
Paulo Leopoldo Marchi Gian-
nini. Havendo número regi-
mental, o Exmo. Sr. Presiden-
te declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida convidou 
a todos, para juntos, rezarem 
o Pai-Nosso. Após, passou-se 
ao EXPEDIENTE: onde foi 
lida, discutida, votada e apro-
vada, por unanimidade (08 
votos), a ata da 11ª sessão or-
dinária, da 04ª sessão legisla-
tiva, da 17ª Legislatura, reali-
zada em 18 de maio de 2020. 
EXPEDIENTE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL: - 
Ofício nº 204/2020, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 269/2020, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, encaminhan-
do parecer da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Infraestru-
tura, referente às obras de 

pavimentação asfáltica e ilu-
minação pública em ruas do 
Loteamento Jardim Placi-
dolândia, Serra Negra/SP. EX-
PEDIENTE DE DIVERSOS: - 
EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP. A COMISSÃO PER-
MANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NE-
GRA/SP, nos termos do artigo 
9º, § 4º, da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, faz saber que 
realizará Audiência Pública 
no dia 27 de maio de 2020, 
quarta-feira, às 15h00min, na 
sede do Poder Legislativo, 
instalada na Rua Nossa Se-
nhora do Rosário, nº 630, 
Centro de Convenções “Cir-
cuito das Águas” – mezanino 
– salas 06 e 07, quando será 
avaliado o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas 
pelo Poder Executivo Munici-
pal, referente ao 1º quadri-
mestre de 2020. Sua presença 
é muito importante. Participe! 
Serra Negra, 04 de maio de 
2020. COMISSÃO PERMA-
NENTE DE FINANÇAS E OR-
ÇAMENTO DA CMSN. - EDI-
TAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE SERRA NEGRA. A CÂMA-
RA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA/SP, por seu Presiden-
te e pelo Presidente da Co-
missão Permanente de Fi-
nanças e Orçamento, 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 Senhora do Rosário, nº 
630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas” – meza-
nino – salas 06 e 07, quando 
será avaliado o projeto de lei 
nº 058/2020, de autoria do Po-
der Executivo Municipal, que 
estabelece as diretrizes a se-

rem observadas na elabora-
ção 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 NE-
GRA. COMISSÃO PERMA-
NENTE DE FINANÇAS E OR-
Ç A M E N T O  
DA CMSN. - Balancete Finan-
ceiro da Câmara Municipal 
de Serra Negra, referente ao 
mês de fevereiro de 2020. - 
Balancete Financeiro da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, referente ao mês de 
março de 2020. - Balancete 
Financeiro da Câmara Muni-
cipal de Serra Negra, referen-
te ao mês de abril de 2020. - 
Relatório de Gestão Fiscal do 
Poder Legislativo de Serra 
Negra, referente ao 1º quadri-
mestre de 2020. - Demonstra-
tivo de Apuração das Despe-
sas com Pessoal do Poder 
Legislativo de Serra Negra, 
referente ao 1º quadrimestre 
de 2020. - Correspondências 
recebidas no período de 19 
de maio de 2020 a 26 de maio 
de 2020, dentre elas os se-
guintes documentos infor-
mando a liberação de verbas: 
- E-mail da Câmara dos Depu-
tados – Consultoria de Orça-
mento e Fiscalização Finan-
ceira, informando os recursos 
do Orçamento da União des-
tinado ao Município de Serra 
Negra, referentes às áreas de 
competência federal, nas vá-
rias áreas de atuação, repas-
sado ao Município de Serra 
Negra/SP, no mês de abril de 
2020, o importe de R$ 
2.193.166,57 (dois milhões, 
cento e noventa e três mil, 
cento e sessenta e seis reais e 
cinquenta e sete centavos), 
totalizando, no período de ja-
neiro/2020 a abril/2020, o va-
lor de R$ 7.701.084,38 (sete 
milhões, setecentos e um 
mil, oitenta e quatro reais e 
trinta e oito centavos). MEN-

SAGENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL: 
- Mensagem nº 56/2020, en-
caminhando o projeto de lei 
nº 064/2020, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a 
abrir um crédito adicional su-
plementar no valor total de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), que será destinado 
para enfrentamento ao Coro-
navírus (COVID-19). As des-
pesas decorrentes com a 
execução deste crédito adi-
cional correrão por conta do 
excesso de arrecadação, mo-
tivado pelo repasse de recur-
sos do Governo Estadual. 
PROJETOS DE LEIS DE AUTO-
RIA DOS VEREADORES: - Pro-
jeto de Lei nº 065/2020, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que dispõe so-
bre a obrigatoriedade de to-
dos os estabelecimentos co-
merciais, prestadores de 
serviços e empresas situadas 
no Município de Serra Negra/
SP, de disponibilizarem, de 
forma gratuita e contínua, 
“dispenser” ou frascos con-
tendo álcool antisséptico no 
interior de suas dependên-
cias, para higienização das 
mãos dos usuários, clientes e 
funcionários, enquanto per-
durar a pandemia causada 
pelo Novo Coronavírus (CO-
VID-19), o uso de máscara de 
proteção facial, e dá outras 
providências. Todos os docu-
mentos ficaram à disposição 
dos vereadores junto à Mesa 
Diretora. Em seguida, foi pro-
ferida a leitura das INDICA-
ÇÕES: Indicação nº 314/2020, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de realizar reforma geral 
e revitalização da Praça José 
Oscar Spinhardi Filho, situa-
da na Avenida Juca Preto, 
confluência com a Rua Agos-
tinho Luiz Fedel. Indicação nº 
315/2020, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
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tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar 
operação tapa buracos nas 
ruas do Loteamento Colina 
dos Ipês, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 316/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Sr. Prefeito Municipal para 
que determine ao setor com-
petente no sentido de fazer a 
limpeza e conservação das 
ruas do Loteamento Refúgio 
da Serra. Indicação nº 
317/2020, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar 
demarcação de solo na Ave-
nida Presidente Castelo Bran-
co, dando acesso para o Jar-
dim Primavera, bem como 
colocação de placas indicati-
vas de “Rua Sem Saída” e de-
mais placas de trânsito perti-
nentes. Indicação nº 
318/2020, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que estude as possibilidades 
de ser instalada cobertura 
em todos os pontos de ôni-
bus do nosso município que 
não possuam essa melhoria. 
Indicação nº 319/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente no sentido 
de providenciar reparos e 
limpeza no “escadão” que 
tem seu início na Rua dos Ex-
pedicionários,  e término na 
Av. José Oscar Bruschini da 
Silveira. Indicação nº 
320/2020, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar 
limpeza geral e varrição das 
ruas do Loteamento Nossa 
Senhora de Lourdes, Bairro 

das Posses, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 321/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de realizar a manutenção ne-
cessária no Campo de Fute-
bol situado no Loteamento 
Nova Serra Negra, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 322/2020, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de serem colocadas as 
placas de denominação de 
todas as ruas existentes no 
Bairro dos Rodrigues, Serra 
Negra/SP, vez que está haven-
do muita dificuldade de se-
rem localizados os endere-
ços naquele bairro. Indicação 
nº 323/2020, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar máquina motonivela-
dora em todas as ruas e es-
tradas municipais que atual-
mente são de terra, situadas 
no Bairro do Barrocão, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
324/2020, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de passar 
máquina motoniveladora em 
todas as ruas e estradas mu-
nicipais que atualmente são 
de terra, situadas no Bairro 
das Tabaranas, Serra Negra/
SP.  Indicação nº 325/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de realizar limpeza geral 
das ruas e corte do mato do 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 326/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 

Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Sr. Prefeito Municipal, para 
que determine ao setor com-
petente, no sentido de reali-
zar recapeamento asfáltico 
na Rua Luiz Bulk, Loteamen-
to Vale do Sol, em seu trecho 
que é asfaltado, bem como 
pavimentar o trecho que atu-
almente é de paralelepípedo. 
Indicação nº 327/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de proceder limpeza geral na 
viela que liga a Rua José Ri-
zzieri até a Rua Boa Vista. In-
dicação nº 328/2020, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
realizar limpeza geral e de-
sinfecção da passagem que 
liga a Rua dos Expedicioná-
rios com a Rua Antonio Ricci, 
Centro, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 329/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes, possa disponibilizar 
estagiários de Educação Físi-
ca, a fim dos mesmos darem 
orientações às pessoas que 
utilizam os aparelhos da Aca-
demia ao Ar Livre, nas praças 
e locais públicos do municí-
pio de Serra Negra/SP. Indica-
ção nº 330/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que possa tomar provi-
dências através da Secretaria 
Municipal de Obras, para a 
canalização do ribeirão na 
Rua Orlando Poleto. Indica-
ção nº 332/2020, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que decrete a prorroga-
ção dos vencimentos do 

IPTU, ISS e demais impostos 
municipais que vencerão nos 
meses de agosto e setembro 
de 2020, considerando a pan-
demia causada pelo Corona-
vírus (COVID-19) onde foi de-
cretado o fechamento do 
comércio, de modo que mui-
tas pessoas e comerciantes 
estão sem renda e não têm 
condições financeiras de pa-
gar seus impostos neste perí-
odo de crise econômica. In-
dicação nº 333/2020, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Leandro Gia-
notti Pinheiro e Roberto Se-
bastião de Almeida, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
clua para compor o Comitê 
Municipal de Serra Negra 
para Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus (CO-
VID-19): 1 representante do 
Ministério Público; 1 repre-
sentante do Poder Judiciário; 
2 vereadores;1 médico infec-
tologista; 1 representante dos 
hotéis/pousadas, 1 represen-
tante do comércio. Indicação 
nº 334/2020, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
considerando o Decreto Mu-
nicipal que reconheceu o es-
tado de calamidade pública 
no Município de Serra Negra/
SP, em virtude do Coronaví-
rus (Covid-19); considerando 
o Decreto Municipal nº 64.881 
de 22.03.2020 que decreta a 
quarentena no Estado de São 
Paulo no contexto da pande-
mia do Covid 19; consideran-
do o alinhamento do Municí-
pio da Estância Hidromineral 
de Serra Negra com o gover-
no de Estado acerca da restri-
ção de atividades de maneira 
a evitar a possível contamina-
ção ou prorrogação do Co-
vid-19; considerando que as 
medidas restritivas impostas, 
embora essenciais à saúde, 
afetam sobremaneira a recei-
ta das empresas, principal-
mente às micros, pequenas e 
médias desta Comarca de 
Serra Negra; considerando a 
existência de despesas indis-
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pensáveis e inegociáveis para 
a manutenção da atividade 
econômica, tais como, alu-
guéis e funcionários. Indico, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, juntamente 
com os setores municipais 
competentes, seja concedida 
a isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za - ISSQN às Empresas e Co-
mércios em geral que não 
funcionaram durante os me-
ses da quarentena decretada 
em virtude da pandemia cau-
sada pelo Coronavírus (Co-
vid-19). Indicação nº 
335/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, juntamente com os 
setores municipais compe-
tentes, no sentido de ser rea-
lizado uma ação simbolizan-
do a abertura do comércio 
em nossa Estância Turística 
no dia 1º de junho de 2020, 
colocando uma bandeira do 
Brasil ou de Serra Negra no 
Cristo Redentor de Serra Ne-
gra, com sentido de dar força 
a todos os comerciantes nes-
ta fase de recomeço das ativi-
dades. Indicação nº 336/2020, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, em 
caráter de urgência, determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de serem recolhida a 
grande quantidade de galhos, 
folhas e copas de árvores que 
há dias estão jogadas na cal-
çada em frente ao Clube do 
Oficiais de Serra Negra, situa-
do na Avenida João Gerosa, 
Bairro dos Francos, Serra Ne-
gra/SP. Indicação nº 337/2020, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
clua nas prioridades de obras 
e infraestrutura do Município 
de Serra Negra/SP, o comple-
to recapeamento asfáltico 
em toda a extensão da Rua 
Lauro Saragiotto, Bairro dos 
Francos, Serra Negra/SP, pois 

a referida via está repleto de 
grandes buracos. Indicação 
nº 338/2020, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem realizadas as obras ne-
cessárias de manutenção no 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, principalmen-
te as obras de nivelamento e 
fixação das tampas dos buei-
ros, consertos de escadas e 
dos muros/beirais, bem como 
limpeza geral, vez que o local 
necessita urgentemente de 
reparos e manutenção por 
parte da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra. Após, foi pro-
ferida a leitura das Moções 
nºs 08/2020 e 09/2020. Em se-
guida, o Exmo. Sr. Presidente 
determinou o encaminha-
mento das indicações aos se-
tores competentes para, den-
tro do possível, serem 
adotadas as medidas cabíveis 
e, as Moções nºs 08/2020 e 
09/2020 foram incluídas na 
pauta da ordem do dia da 
presente sessão ordinária 
para discussões e votações. 
Não havendo nenhum verea-
dor inscrito no Pequeno Ex-
pediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-
MAÇÕES: Requerimento nº 
312/2020, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, juntamente 
com os setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis em qual data se-
rão feitas pelo menos 02 
(duas) lombadas de terra ao 
longo da Rua Vicente Toma-
zelli Padula, Loteamento Es-
tância da Serra, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP, vez 
que os motoristas estão trafe-
gando com seus veículos em 
altíssima velocidade, tendo 
inclusive ocorrido acidente 
recentemente, de modo que 
os moradores do local estão 
solicitando esta simples pro-

vidência da Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra enquanto 
não é asfaltada aquela movi-
mentada via pública. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos).  Requerimento nº 
313/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se a Academia 
ao Ar Livre situada no Lotea-
mento Jardim do Salto I, Ser-
ra Negra/SP, possui denomi-
nação oficial. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos).  Requerimento nº 
314/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, quais melhora-
mentos existem atualmente 
na Rua que se inicia na Estra-
da Municipal Basílio Silotto, 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, na propriedade que 
pertenceu ao saudoso Sebas-
tião Mineiro, local onde há 
vários imóveis construídos, 
informando também se a re-
ferida rua é uma via pública, 
ou seja, pertencente ao muni-
cípio de Serra Negra e se pos-
sui denominação oficial.  Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (08 votos).  Requerimento 
nº 315/2020, de autoria do ve-
reador Wagner da Silva Del 
Buono, 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 munici-
pais competentes, informe a 
esta Casa de Leis se está na 
programação das obras  a se-
rem realizadas futuramente 
no Município de Serra Negra/
SP, a realização das obras de 
infraestrutura necessárias e a 

pavimentação asfáltica da 
Rua das Rosas, situada no Lo-
teamento Jardim do Salto I, 
Serra Negra/SP. Em caso posi-
tivo, informar qual a data pre-
vista para a realização destas 
importantes obras de infraes-
trutura. Em caso negativo, in-
formar quais medidas a Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra irá adotar, e em que 
data, para resolver a falta de 
infraestrutura e de pavimen-
tação asfáltica na Rua das Ro-
sas, Loteamento Jardim do 
Salto I, Serra Negra/SP? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos).  Requerimento nº 
316 /2020, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, 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 munici-
pais competentes, informe a 
esta Casa de Leis se há possi-
bilidade técnica e legal de se-
rem totalmente regularizados 
os imóveis construídos na 
Rua que se inicia na Estrada 
Municipal Basílio Silotto, Bair-
ro da Ramalhada, Serra Ne-
gra/SP, na propriedade que 
pertenceu ao saudoso Sebas-
tião Mineiro e nas áreas próxi-
mas e adjacentes daquele lo-
cal. Em caso positivo, 
informar quais procedimen-
tos necessitam ser realizados, 
tanto pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra como pe-
los proprietários dos terrenos/
imóveis. Requeiro mais, seja 
informado se existe algum 
“TAC” - Termo de Ajustamen-
to de Conduta firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra e o Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo 
referente o Loteamento ou 
área descrita neste requeri-
mento de informações. No 
caso de haver este “TAC” en-
caminhar cópia. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos).  Requerimento nº 
317/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
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ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, de forma deta-
lhada, quais os procedimen-
tos devem ser realizados, tan-
to pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra como pelos 
proprietários/moradores dos 
imóveis situados na Rua que 
se inicia na Estrada Municipal 
Basílio Silotto, Bairro da Ra-
malhada, Serra Negra/SP, na 
propriedade que pertenceu 
ao saudoso Sebastião Minei-
ro, para serem regularizadas 
a rede de energia elétrica e a 
rede de iluminação pública 
naquele local, inclusive vi-
sando a expansão futura das 
referidas redes. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (08 vo-
tos). Requerimento nº 
318/2020, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado a Companhia 
Paulista de Força e Luz - 
C.P.F.L. para que informe a 
esta Casa de Leis, se há pos-
sibilidade legal e técnica de 
ser disponibilizada a rede de 
iluminação pública em toda a 
extensão da Rua que se inicia 
na Estrada Municipal Basílio 
Silotto, Bairro da Ramalhada, 
Serra Negra/SP, na proprieda-
de que pertenceu ao saudoso 
Sebastião Mineiro, local onde 
há vários imóveis construí-
dos. Requeiro mais, conside-
rando que no local já existe a 
rede elétrica primária, seja 
informado se há condições 
legais e técnicas para ser feita 
e disponibilizada a rede elé-
trica secundária, com a ex-
pansão da rede, o que possi-
bilitaria cada imóvel ter o seu 
próprio relógio de medição 
de força individualizado. 
Caso seja possível as melho-
rias acima, requeiro seja in-
formado, de forma detalha-
da, quais procedimentos 
devem ser realizados para a 
regularização e a expansão 
da rede de energia e de ilumi-
nação pública no referido lo-
cal. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 

unanimidade (08 votos).  Re-
querimento nº 319/2020, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res municipais competentes, 
informe a esta Casa de Leis 
se o Complexo Turístico do 
Alto da Serra, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos).  Requeri-
mento nº 320/2020, de autoria 
dos vereadores Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Leandro Gia-
notti Pinheiro e Roberto Se-
bastião de Almeida que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes ao contrato de presta-
ção dos serviços de pinturas 
de Praças, Ruas, Vias e de-
mais locais públicos, recente-
mente celebrado pela Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
e que, segundo informações 
se trata de uma Empresa da 
cidade de Bragança Paulista/
SP. 1) Qual Empresa vem 
prestando atualmente os ser-
viços de pinturas em geral 
nas Praças, Parques, Jardins, 
Ruas, Vias Públicas, etc. para 
a Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra? Qual o seu C.N.P.J.? 
Em que cidade está sediada? 
2) Qual o valor pago pela Pre-
feitura Municipal de Serra Ne-
gra para essa Empresa pelos 
serviços a pintura? 3) Enca-
minhar cópia deste contrato, 
com todas as eventuais alte-
rações e aditamentos. 4) Foi 
realizado algum procedimen-
to licitatório ou pesquisa de 
preços para a contratação 
destes serviços? Em caso po-
sitivo, encaminhar cópia inte-
gral do referido processo/ex-
pediente. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos).  Re-
querimento nº 321/2020, de 

autoria dos vereadores Ricar-
do Favero Fioravanti, Lean-
dro Gianotti Pinheiro e Rober-
to Sebastião de Almeida, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes ao imóvel público per-
tencente ao Município de 
Serra Negra/SP, situado na 
Rua Antonio Jorge José, nú-
mero 450, Centro, Serra Ne-
gra/SP, que estava arrendado 
para servir de Hotel - o “Gran-
de Hotel Serra Negra”, que a 
partir do dia 17 de maio de 
2020, foi reintegrado aos bens 
imóveis pertencentes ao Mu-
nicípio de Serra Negra, para 
ser utilizado ou destinado 
pela municipalidade.  1) Com 
a efetivação da reintegração 
do imóvel onde funcionou o 
“Grande Hotel Serra Negra” 
para o Município de Serra Ne-
gra, qual será a destinação ou 
utilização pretendida para o 
referido imóvel e em que 
data? 2) O imóvel necessita 
de algum tipo de reforma? 
Em caso positivo, quando 
será realizada e qual a previ-
são de valores a ser gasto 
com essa reforma? 3) A atual 
administração pública do 
Município de Serra Negra 
pretende ou entende ser viá-
vel e possível utilizar o referi-
do imóvel público como 
“Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra”, onde também po-
dem funcionar todas as Se-
cretarias e demais setores 
municipais em um único 
imóvel, evitando-se o paga-
mento mensal de inúmeros 
aluguéis de imóveis? Por quê? 
4) A atual administração pú-
blica do Município de Serra 
Negra pretende ou entende 
ser viável e possível destinar 
o referido imóvel público 
para ser uma Faculdade? Por 
quê? 5) Outros esclarecimen-
tos que se fizerem necessá-
rios com relação a este rele-
vante assunto. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos).  Requerimento nº 
322/2020, de autoria dos vere-

adores Ricardo Favero Fiora-
vanti, Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita na 
forma regimental, após ouvi-
do o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
juntamente com os setores 
municipais competentes, in-
forme a esta Casa de Leis se 
há condições legais de ser 
concedida a isenção do Im-
posto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN às 
Empresas e Comércios em 
geral, que não funcionaram 
durante os meses da quaren-
tena decretada em virtude da 
pandemia causada pelo Co-
ronavírus (COVID-19), con-
forme modelo em anexo.  Em 
caso positivo, informar a par-
tir de qual data poderão os 
empresários e comerciantes 
interessados formalizar este 
pedido de isenção do ISSQN 
junto a Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, esclarecendo 
também, de forma detalha-
da, quais os procedimentos e 
requisitos legais deverão ser 
cumpridos para essa isenção, 
ressaltando que no Município 
de Serra Negra/SP já há um 
grupo com mais de 50 (cin-
quenta) empresas/comércios 
que estão sem funcionar e 
estão interessados em obter 
a referida isenção do ISSQN. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos).  Requeri-
mento nº 323/2020, de autoria 
dos vereadores Ricardo Fave-
ro Fioravanti, Leandro Gia-
notti Pinheiro e Roberto Se-
bastião de Almeida, que 
solicita na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, solicite à Secretaria 
Municipal de Turismo e De-
senvolvimento Econômico 
de Serra Negra/SP, se há al-
gum planejamento, ações, 
programas, etc. para ser im-
plementado e realizado no 
Município de Serra Negra/SP, 
visando divulgar, desenvolver 
e fomentar o Turismo e o De-
senvolvimento Econômico 
em Serra Negra, logo após o 
término da quarentena de-
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cretada em virtude da pande-
mia causada pelo Coronaví-
rus (COVID-19). Em caso 
positivo, relatar todos os pla-
nejamentos, ações e progra-
mas pós pandemia que serão 
implantados em nosso Muni-
cípio, esclarecendo de forma 
detalhada como irão funcio-
nar e suas finalidades, enca-
minhando cópias integrais 
destes documentos e dos ví-
deos de divulgação e das pro-
pagandas. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 324/2020, 
de autoria dos vereadores 
Eduardo Aparecido Barbosa e 
Edson B. O. Marquezini, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com todos os 
integrantes do conceituado e 
tradicionalíssimo “GRUPO 
ART SAMBA” - SERRA NEGRA, 
bem como aos organizadores 
e colaboradores das belíssi-
mas lives realizadas durante a 
quarentena decretada em vir-
tude da pandemia causada 
pelo Coronavírus (Covid-19), 
vez que, além de ser um ex-
celente show, arrecadou 
grandes quantidades de doa-
ções para o Hospital Santa 
Rosa de Lima, que certamen-
te ajudará muito a nossa po-
pulação, principalmente as 
que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade. Para-
béns pela exemplar e feliz 
iniciativa, parabenizando 
também todas as pessoas 
que ajudaram e fizeram o 
bem! Que Deus continue 
abençoando a todos! Da deci-
são desta Casa, requeremos 
mais, seja dada ciência aos 
homenageados. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Requerimento nº 
325/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com o 
COLORADO SUPERMERCA-
DOS, pela exemplar e feliz ini-
ciativa em promover a belíssi-
ma campanha “Dobradinha 
do Bem”, arrecadando e do-

ando expressiva quantidade 
de alimentos não perecíveis, 
ou seja, 1.600 quilos de man-
timentos, que serão destina-
dos às famílias mais carentes 
do nosso município. Para-
béns pela realização desta 
Campanha Humanitária du-
rante a pandemia causada 
pelo Coronavírus (Covid-19), 
formando uma “Corrente do 
Bem”, com a participação 
maciça da população, visan-
do auxiliar o próximo nesta 
fase tão difícil. Que Deus 
abençoe a todos os organiza-
dores e colaboradores desta 
benevolente campanha soli-
dária! Da decisão desta Casa, 
requeremos mais, seja dada 
ciência aos proprietários do 
Colorado Supermercados, 
extensivo a todos os apoiado-
res e colaboradores desta 
grande campanha que mere-
ce muitos aplausos. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Requerimento nº 
326/2020, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelos 40 anos de 
casados do casal ELISETE PA-
CHIONI E JOSÉ CARLOS PA-
CHIONI, comemorados no  
mês de maio/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 discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
Requerimento nº 327/2020, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de congratulações e 
aplausos pelos 26 anos de 
casados do casal LIGIA SAN-
GIORGIO e JOSÉ VICENTE 
RODRIGUES, comemorados 
no  mês de maio/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 discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
Requerimento nº 328/2020, 
de autoria dos vereadores Ri-
cardo Favero Fioravanti e 
Wagner da Silva Del Buono, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelos 15 anos de 
casados do casal DANI e CLE-
BER LIMA, comemorados no  
mês de maio/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, 
requeremos mais, seja dada 
ciência ao casal homenagea-
do, extensivo a todos os seus 
familiares.   Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (08 votos). 
Requerimento nº 329/2020, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro e Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com o atuan-
te e competente DEPUTADO 
FEDERAL RICARDO IZAR JÚ-
NIOR, que intermediou junto 
ao Governo Federal a impor-
tantíssima verba no valor de 
R$ 140.000,00 (cento e qua-
renta mil reais), que foi desti-
nado à Santa Casa de Miseri-
c ó r d i a 
de Serra Negra - Hospital San-
ta Rosa de Lima, para auxílio 
ao combate ao Covid-19. É 
com muita gratidão que agra-
decemos ao Deputado Fede-
ral Ricardo Izar Júnior, pelo 
apoio destinado ao Município 
de Serra Negra, reconhecen-
do e agradecendo esta im-
portante colaboração em 
nome de toda a população 
Serra-negrense, que foi dire-
tamente beneficiada com a 
Emenda Parlamentar. Para-
béns pelo excelente trabalho 
realizado, desejando que 
Deus continue lhe abençoan-

do hoje e sempre! Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Requerimento nº 
330/2020, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Roberto Sebastião 
de Almeida, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a atuante e compe-
tente MARA GABRILLI - SENA-
DORA DA REPÚBLICA, que 
intermediou junto ao Gover-
no Federal a importantíssima 
verba no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), 
que foi destinado à Santa 
Casa de Misericórdia de Serra 
Negra - Hospital Santa Rosa 
de Lima, para auxílio ao com-
bate ao Covid-19. É com mui-
ta gratidão que agradecemos 
a Senadora Mara Gabrilli, pelo 
apoio destinado ao Município 
de Serra Negra, reconhecen-
do e agradecendo esta im-
portante colaboração em 
nome de toda a população 
Serra-negrense, que foi dire-
tamente beneficiada com a 
Emenda Parlamentar.  Para-
béns pelo excelente trabalho 
realizado, desejando que 
Deus continue lhe abençoan-
do hoje e sempre! Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 
votos). Requerimento nº 
331/2020, de autoria do verea-
dor Leandro Gianotti Pinhei-
ro, que solicita consignação 
em Ata, votos de congratula-
ções e aplausos para com a 
empresa JACARÉ BRINQUE-
DOS, pela exemplar e feliz ini-
ciativa em promover uma be-
líssima ação social, trocando 
alimento por pipoca e algo-
dão doce, arrecadando e do-
ando alimentos para serem 
doados às famílias mais ca-
rentes do nosso município. 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao  senhor Everton Maciel 
Machado, familiares e à Em-
presa Jacaré Brinquedos. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 340/2020, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
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congratulações e aplausos 
pelos 07 anos de casados do 
casal FERNANDA ZANETTI 
MOTTA e ACÁCIO MOTTA, 
comemorados no  mês de 
maio/2020, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado, extensivo 
a todos os seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 341/2020, de autoria 
dos vereadores Ricardo Fave-
ro Fioravanti e Edson B. O. 
Marquezini, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a tradicional CASA 
DE TINTAS “RANGEL TIN-
TAS”, que no mês de março 
de 2020, completou 35 anos 
de sua fundação no Municí-
pio de Serra Negra/SP, sem-
pre prestando primoroso tra-
balho com atencioso 
atendimento a todos os seus 
inúmeros clientes, que a tor-
nam referência em nosso Mu-
nicípio neste concorrido 
ramo comercial. A “Rangel 
Tintas” sempre se destacou 
em seu ramo de comércio no 
nosso Município, trazendo 
em primeira mão as novida-
des em tintas e produtos para 
pinturas, sempre comerciali-
zando produtos da mais alta 
qualidade, de modo que seus 
clientes possuem alta con-
fiança nesta respeitada Casa 
de Tintas. Parabéns pelos in-
vestimentos, trabalho e por 
criar empregos diretos e indi-
retos no Município de Serra 
Negra, prestando relevante 
serviço e colaborando direta-
mente com o desenvolvimen-
to da nossa cidade. Da deci-
são desta Casa, requeremos 
mais, seja dada ciência ao 
proprietário da Rangel Tintas, 
Enzo Marchi, extensivo a to-
dos os seus familiares, funcio-
nários, clientes e colaborado-
res. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (08 votos). Re-

querimento nº 342/2020, de 
autoria do vereador Wagner 
da Silva Del Buono, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 24 anos de casados do 
casal VALDENE PADULA e 
EDUARDO PADULA, come-
morados no  mês de 
maio/2020, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao ca-
sal homenageado, extensivo 
a todos os seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Requeri-
mento nº 343/2020, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 47 anos de casados do 
casal DULCE LOPES e EDSON 
LOPES (CUCO), comemora-
dos em 26 de maio de 2020, 
de modo que esta data mere-
ce ser muito comemorada 
pois é um casal exemplo de 
amor companheirismo para 
toda nossa sociedade. Que 
Deus continue abençoando o 
casal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenageado, 
aos seus filhos e familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). REQUERI-
MENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 332/2020, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Sandra 
Aparecida Tonholi Gonçalves. 
Requerimento nº 333/2020, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria José 
Anibal Silveira. Requerimento 
nº 334/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do se-

nhor José Carlos Padula. Re-
querimento nº 335/2020, de 
autoria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Maria Célia 
da Silva. Requerimento nº 
336/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Neuza Aparecida Balar-
din Iida. Requerimento nº 
337/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Luiza Maria Bonami. 
Requerimento nº 338/2020, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Mauro Fer-
raresso Nunciaroni. Requeri-
mento nº 339/2020, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do senhor José Paulo Pulini 
Pinton. Os requerimentos de 
pesar são de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, sendo os mesmos deferi-
dos pelo Presidente, 
determinando fosse oficiado 
às famílias enlutadas. ORA-
DORES: usou/usaram da pa-
lavra o(s) vereador(es) Edson 
B. O. Marquezini, Roberto Se-
bastião de Almeida e Leandro 
Gianotti Pinheiro. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Edson B. O. Marquezini, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
do(s) projeto(s) constante(s) 

da pauta. I – Discussão e vota-
ção única da Moção de Pesar 
nº 08/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra/SP, propondo, na forma 
regimental, seja consignado 
em Ata da presente Sessão, 
votos de profundo pesar pelo 
falecimento do Deputado Fe-
deral Luiz Lauro Ferreira Fi-
lho. Da decisão desta Casa, 
requeremos mais, seja dada 
ciência à família enlutada. 
Nome Civil: LUIZ LAURO FER-
REIRA FILHO. Nascimento: 
10/06/1978. Naturalidade: 
Campinas, SP. Profissões: Pu-
blicitário. Filiação: Luiz Lauro 
Ferreira e Lara Fais Ferreira. 
Escolaridade: Pós-Gradua-
ção. Mandatos (na Câmara 
dos Deputados): Deputado(a) 
Federal - 2015-2019, SP, PSB, 
Dt. Posse: 01/02/2015; 
Deputado(a) Federal - 2019-
2023, SP, PSB, Dt. Posse: 
17/12/2019. Suplências e Efe-
tivações: Assumiu, como Su-
plente, o mandato de 
Deputado(a) Federal, na Le-
gislatura 2019-2023, a partir 
de 17 de Dezembro de 2019. 
Foi efetivado(a), em 1 de Abril 
de 2020. Filiações Partidárias. 
PSDB, 2019. Atividades Parti-
dárias: Atividade Partidária - 
Câmara dos Deputados. Vice-
-Líder, PSB, 3/2/2015-9/6/2016; 
9/2/2017-27/02/2018, 6/3/2018-
18/4/2018. Atividades Parla-
mentares: CÂMARA DOS DE-
PUTADOS - 55ª Legislatura: 
COMISSÃO PERMANENTE: 
Comissão de Minas e Energia 
- CME: 1º Vice-Presidente, 
18/04/2018 - 31/01/2019, Co-
missão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional - 
CREDN: 2º Vice-Presidente, 
05/04/2017 - 04/04/2018, Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
- CMADS: Presidente, 
03/05/2016 - 22/03/2017, Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Co-
mércio e Serviços - CDEICS: 
Suplente, 03/03/2015 - 
02/02/2016, Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável - CMADS: 
Suplente, 22/03/2017 - 
02/02/2018, Comissão de Inte-
gração Nacional, Desenvolvi-
mento Regional e da 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 5 de junho de 2020 - Ano VIII - n.º 697
18

Amazônia - CINDRA: Suplen-
te, 11/04/2017 - 02/02/2018, 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e In-
formática - CCTCI: Suplente, 
03/04/2018 - 31/01/2019, Co-
missão de Desenvolvimento 
Urbano - CDU: Suplente, 
04/04/2018 - 31/01/2019, Co-
missão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informá-
tica - CCTCI: Titular, 03/03/2015 
- 02/02/2016, Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa 
Nacional - CREDN: Titular, 
04/03/2015 - 02/02/2016, Co-
missão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
- CMADS: Titular, 03/05/2016 - 
02/02/2017, Comissão de Ci-
ência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática - CCTCI: 
Titular, 22/03/2017 - 
02/02/2018, Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa 
Nacional - CREDN: Titular, 
22/03/2017 - 02/02/2018, Co-
missão de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regio-
nal e da Amazônia - CINDRA: 
Titular, 23/03/2017 - 
30/03/2017, Comissão de Re-
lações Exteriores e de Defesa 
Nacional - CREDN: Titular, 
03/04/2018 - 31/01/2019, Co-
missão de Minas e Energia - 
CME: Titular, 03/04/2018 - 
31/01/2019, COMISSÃO 
ESPECIAL: LICITAÇÕES (LEI 
8666/1993): Suplente, 
08/08/2016 - 31/01/2019, CRI-
SE HÍDRICA NO BRASIL: Titu-
lar, 26/03/2015 - 05/12/2018, 
PEC 172/12 - ENCARGO VIN-
CULADO REPASSE NECESSÁ-
RIO: Titular, 17/06/2015 - 
2 3 / 0 9 / 2 0 1 5 , 
PL 6314/05 - LIBERDADE DE 
OPINIÃO ENSINO RELIGIO-
SO: Titular, 29/10/2015 - 
04/11/2015, PL 1428/99 - 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DE CARGAS: Titular, 
14/06/2016 - 31/01/2019, PLP 
420/14 - TRIBUTAÇÃO MICRO 
E PEQUENAS EMPRESAS: Ti-
tular, 18/05/2017 - 31/01/2019, 
COMISSÃO EXTERNA: ACOM-
PANHAMENTO DAS AÇÕES 
SOBRE O ZIKA VÍRUS: Titular, 
17/02/2016 - 31/01/2019, CON-
SELHO: CENTRO DE ESTU-
DOS E DEBATES ESTRATÉGI-
C O S : 
Titular, 26/03/2015 - 

31/01/2019. Mandatos Exter-
nos: Vereador(a), Campinas , 
SP, Partido: PSB, Período: 
2011 a 2015. Estudos e Cursos 
Diversos: Graduação em Co-
municação Social Publicida-
de Propaganda, PUC Campi-
nas, SP, Campinas , 1996 - 1999; 
Pós-Graduação em Econo-
mia Urbana, PUC São Paulo, 
SP, São Paulo , 2010 - 2012; 
Pós-Graduação em Gestão 
Pública, PUC São Paulo, SP, 
São Paulo, 2010 - 2012. Infeliz-
mente, o atuante Deputado 
Federal Luiz Lauro Filho veio 
a falecer no dia 18 de maio 
de 2020, com 41 anos de ida-
de. Posta em discussão e vo-
tação, foi aprovada por una-
n i m i d a d e 
(08 votos). II – Discussão e 
votação única da Moção de 
Pesar nº 09/2020, de autoria 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra/SP, propondo, na 
forma regimental, seja con-
signado em Ata da presente 
Sessão, votos de profundo 
pesar pelo falecimento do 
Ex-governador do Estado de 
São Paulo Laudo Natel. Da 
decisão desta Casa, requere-
mos mais, seja dada ciência 
à família enlutada. Laudo Na-
tel - Ex Governador do Estado 
de São Paulo. Filho de Bento 
Alves Natel e Albertina Baro-
ne, Laudo estudou nas cida-
des de Mirassol e Araraqua-
ra. Depois de formado, 
iniciou carreira no setor ban-
cário, exercendo os mais di-
versos cargos.  Foi funcioná-
rio do Banco Noroeste, onde 
era colega de Amador Aguiar, 
que mais tarde o levaria para 
o Banco Brasileiro de Des-
contos, atual Bradesco. Natel 
acompanhou o amigo, sendo 
por muito tempo o seu braço-
-direito, chegando a diretor 
do Banco. Também foi dire-
tor da Associação Comercial 
de São Paulo, diretor do Sin-
dicato dos Bancos de São 
Paulo e presidente da comis-
são bancária do Conselho 
Monetário Nacional. Eleito 
tesoureiro do São Paulo Fute-
bol Clube em 1952, cresceu 
politicamente no clube, al-
cançando os cargos de dire-
tor financeiro e, mais tarde, 
presidente. É patrono do clu-

be, graças a sua atuação na 
prospecção de recursos para 
viabilizar a construção do Es-
tádio do Morumbi. Carreira 
política: Em 1962, elegeu-se 
vice-governador[2], concor-
rendo em faixa própria — no 
sistema eleitoral de então, o 
voto no “vice” era desvincula-
do. Elegeu-se, portanto, em 
chapa diferente da composta 
pelo governador eleito, Ade-
mar de Barros. Em 1965, Lau-
do concorreu à prefeitura do 
município de São Paulo, mas 
perdeu as eleições para o Bri-
gadeiro Faria Lima. Laudo 
Natel foi por duas vezes go-
vernador de São Paulo. A pri-
meira, entre 6 de junho de 
1966 e 31 de janeiro de 1967, 
deu-se quando, como vice-
-governador, substituiu o en-
tão governador Ademar de 
Barros, cassado pelo governo 
militar brasileiro.  Para assu-
mir, licenciou-se do cargo de 
presidente do São Paulo, para 
o qual tinha sido eleito dois 
meses antes. Nesse primeiro 
mandato no governo, conti-
nuando um projeto de Ade-
mar, Natel unificou as onze 
usinas hidrelétricas de São 
Paulo, que deram origem 
à Companhia Energética de 
São Paulo (CESP) e moderni-
zou o sistema fazendário es-
tadual, por meio de seu se-
cretário Antônio Delfim Netto. 
A segunda, entre 15 de março 
de 1971 e 15 de março de 
1975, deu-se quando foi elei-
to, de maneira indireta, pelo 
colégio eleitoral. Nesse perío-
do de governo, deu ênfase ao 
desenvolvimento do interior, 
com o Plano Rodoviário de 
Interiorização do Desenvolvi-
mento (PROINDE), unificou 
toda a malha ferroviária pau-
lista em torno da FEPASA 
(Ferrovia Paulista S/A), pros-
seguiu a construção da pista 
ascendente da Rodovia dos 
Imigrantes, criou a Sabesp e 
a Cetesb, inaugurou as pri-
meiras estações do Metrô e 
elaborou plano para desen-
volvimento do Vale do Ribei-
ra. Durante o mandato, demi-
tiu por carta o prefeito de São 
Paulo, José Carlos de Figuei-
redo Ferraz, devido a inúme-
ras discordâncias administra-

tivas. Para justificar tal ato, 
alegou “falta de sintonia” de 
Figueiredo Ferraz com o Esta-
do e a União. A versão mais 
aceita é a de que Figueiredo 
Ferraz foi demitido por ter 
dito que São Paulo tinha que 
parar de crescer. Escolhido 
pelo Palácio do Planalto, can-
didatou-se para um terceiro 
mandato em 1978, mas foi 
derrotado na convenção do 
seu partido (a ARENA) 
por Paulo Maluf, que fora o 
secretário de Transportes de 
sua segunda gestão. Aspirou 
novamente ao governo do Es-
tado em 1982, mas também 
perdeu na escolha interna do 
partido (desta vez o PDS, si-
gla sucessora da ARENA), 
agora para Reynaldo de Bar-
ros, então prefeito de São 
Paulo e ligado ao malufismo. 
Infelizmente, Laudo Natel 
veio a falecer no dia 18 de 
maio de 2020, aos 99 anos de 
idade. Laudo Natel deixa sua 
marcada sua história no Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
onde está denominada uma 
importante e central Avenida, 
a conhecida “Avenida Gover-
nador Laudo Natel”. Posta 
em discussão e votação, foi 
aprovada por unanimidade 
(08 votos). III – 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
064/2020, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que au-
toriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a abrir um crédito adi-
cional suplementar no valor 
total de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais), que será 
destinado para enfrentamen-
to ao Coronavírus (CO-
VID-19). As despesas decor-
rentes com a execução deste 
crédito adicional correrão 
por conta do excesso de arre-
cadação, motivado pelo re-
passe de recursos do Gover-
no Estadual. Primeiramente 
foi proferida a leitura dos pa-
receres elaborados pelas se-
guintes Comissões: a) de Jus-
tiça e Redação e, b) de 
Finanças e Orçamento. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(08 votos). IV - 1ª Discussão e 
votação do projeto de lei nº 
105/2019, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
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nheiro, José Aparecido Or-
landi, Roberto Sebastião de 
Almeida e Ricardo Favero 
Fioravanti, que cria a Rota Tu-
rística do Café – Bairro da 
Serra, Serra Negra/SP, e dá 
outras providências. Primei-
ramente foi proferida a leitu-
ra dos pareceres elaborados 
pelas seguintes Comissões: 
a) de Justiça e Redação, b) 
de Política Urbana, de Meio 
Ambiente e de Cultura, Edu-

cação, Esporte e Turismo e, 
c) de Finanças e Orçamento. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (08 votos). Não ha-
vendo mais nenhum projeto 
para ser deliberado na Or-
dem do Dia, nenhum verea-
dor 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 sessão extraor-
dinária que será realizada 
logo após o término desta 
sessão ordinária, declarando-
-a encerrada às 22h06min. 
Para constar eu, (a) vereador 
José Aparecido Orlandi, 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 

ressaltando que a íntegra des-
ta sessão encontra-se regis-
trada em áudio e vídeo que, 
em conformidade com o pa-
rágrafo 2º, do artigo 118-A, do 
Regimento Interno da Câma-
ra Municipal da Estância de 
Serra Negra, 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.

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATI-
VA, DA DÉCIMA SÉTIMA LEGIS-
LATURA.

Aos vinte e seis dias 
do mês de maio, do ano de 
dois mil e vinte, com início às 
22h07min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou em 
sua sede localizada 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 tra-
balhos o vereador José Apare-
cido Orlandi – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 17ª Sessão 
Extraordinária, da 04ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatura, 
com a presença dos vereado-
res Edson B. O. Marquezini, 
Eduardo Aparecido Barbosa, 
Felipe Amadeu Pinto da Fon-
seca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricardo 

Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono; com as 
ausências dos vereadores Le-
onel Franco Atanázio e Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em se tratando de sessão ex-
traordinária, passou-se ime-
diatamente à ORDEM DO DIA, 
na qual foi(ram) deliberado(s) 
o(s) seguinte(s) projeto(s): 
I – 2ª Discussão e votação do 
projeto de lei nº 064/2020, de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir um 
crédito adicional suplementar 
no valor total de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), que será 
destinado para enfrentamen-
to ao Coronavírus (COVID-19). 
As despesas decorrentes com 
a execução deste crédito adi-
cional correrão por conta do 
excesso de arrecadação, moti-
vado pelo repasse de recursos 
do Governo Estadual. Em se 
tratando de segunda discussão 

e votação, foi dispensada a lei-
tura dos pareceres. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (08 vo-
tos). II - 2ª Discussão e votação 
do projeto de lei nº 059/2020, 
de autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que dis-
põe sobre a proibição do corte 
dos serviços de fornecimen-
to de energia elétrica e água 
no Município, por motivo de 
inadimplência de seus clientes, 
das 12:00 (doze) horas de sex-
ta-feira até às 08:00 (oito) horas 
da segunda-feira subsequente 
e dá outras providências. Em 
se tratando de segunda dis-
cussão e votação, foi dispen-
sada a leitura dos pareceres. 
Posto em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (08 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
passou-se às EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: usou/usaram da pa-
lavra o(s) vereador(es) Roberto 
Sebastião de Almeida, Eduardo 
Aparecido Barbosa e Wagner 
da Silva Del Buono. Não haven-

do mais nenhum vereador ins-
crito nas Explicações Pessoais 
e nada mais havendo a ser tra-
tado nesta sessão, o Exmo. Sr. 
Presidente agradeceu a presen-
ça de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a pró-
xima sessão ordinária que será 
realizada no dia 01 de junho de 
2020, segunda-feira, às 19:30 
horas, declarando encerrada 
a presente sessão extraordiná-
ria às 22h15min. 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 encontra-
-se registrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com o 
parágrafo 2º, do artigo 118-A, 
do Regimento Interno da Câ-
mara Municipal da Estância de 
Serra Negra, possuem valor ofi-
cial para todos os efeitos legais. 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA REALIZADA EM 27 DE 
MAIO DE 2020, PELOS VERE-
ADORES QUE COMPÕEM A 
COMISSÃO PERMANENTE DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP, EM CUMPRI-
MENTO AO § 4º, DO ARTIGO 9º, 
DA LEI COMPLEMENTAR N.º 
101/00 – “LEI DE RESPONSA-
BILIDADE FISCAL”, PARA AVA-
LIAR O CUMPRIMENTO DAS 
METAS FISCAIS ESTABELECI-
DAS PELO PODER EXECUTIVO 
DO MUNICÍPIO DE SERRA NE-
GRA – ESTADO DE SÃO PAULO, 
REFERENTES AO 

1º QUADRIMESTRE DE 
2020.

Às 15h00min do dia 27 
de maio de 2020, quarta-feira, 
no Plenário da Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 
n.º 630, Centro de Convenções 
“Circuito das Águas”, Serra 
Negra/SP, reuniram-se em Au-
diência Pública os vereadores 
Roberto Sebastião de Almeida 
– Presidente da Comissão Per-
manente de Finanças e Orça-
mento da Câmara Municipal de 
Serra Negra/SP, e os vereadores 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Renato 
Pinto Giachetto e Wagner da 
Silva Del Buono, em cumpri-
mento ao § 4º, do artigo 9º, da 
Lei Complementar n.º 101/00 
– “Lei de Responsabilidade 

Fiscal”, com o objetivo de ava-
liar o cumprimento das metas 
fiscais estabelecidas pelo Po-
der Executivo do Município de 
Serra Negra/SP, referentes ao 
1º quadrimestre do exercício 
de 2020, ou seja, dos meses 
de janeiro/2020 a abril/2020. 
Iniciados os trabalhos, foram 
convidados o senhor Antonio 
Roberto Siqueira Filho – Se-
cretário Municipal de Planeja-
mento, e o senhor Cássio Men-
des Manzano – Contador da 
Prefeitura Municipal de Serra 
Negra, para que procedessem 
a entrega dos documentos re-
lativos aos meses de janeiro 
a abril de 2020, referentes às 
metas fiscais realizadas pelo 
Município de Serra Negra/SP, 
bem como fossem iniciadas 

as explanações e os esclareci-
mentos a respeito. Conforme 
solicitado, foram apresentados 
os demonstrativos, cálculos, 
tabelas e demais documentos 
contendo os valores realiza-
dos das receitas e despesas do 
Município de Serra Negra/SP, 
referentes ao 1º quadrimestre 
de 2020, que, inclusive, foram 
publicados no Diário Oficial do 
Município de Serra Negra, edi-
ção nº 695, de 22 de maio de 
2020, às fls. 63/78 dos autos do 
processo nº 071/2020 – CMSN, 
expediente nº 06/2020 - CMSN. 
Em seguida, o senhor Antonio 
Roberto Siqueira Filho – Secre-
tário Municipal de Planejamen-
to, iniciou discorrendo sobre 
os aspectos gerais e sobre a 
importância da realização da 
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presente audiência pública. 
Após, o senhor Cássio Mendes 
Manzano esclareceu sobre 
os pontos principais a serem 
abordados e explanados, apre-
sentando os seguintes valores, 
que englobam todos os valores 
contábeis realizados durante o 
primeiro quadrimestre de 2020, 
ou seja, durante o período de 
janeiro/2020 a abril/2020: recei-
tas orçamentárias arrecadadas 
durante o 1º quadrimestre de 
2020 – R$ 35.316.543,66 (trin-
ta e cinco milhões, trezentos 
e dezesseis mil, quinhentos 
e quarenta e três reais e ses-
senta e seis centavos); des-
pesas empenhadas durante o 
1º quadrimestre de 2020 – R$ 
56.331.691,60 (cinquenta e seis 
milhões, trezentos e trinta e 
um mil, seiscentos e noventa e 
um reais e sessenta centavos), 
despesas liquidadas durante o 
1º quadrimestre de 2020 – R$ 
33.702.394,55 (trinta e três mi-
lhões, setecentos e dois mil, 
trezentos e noventa e quatro 
reais e cinquenta e cinco cen-
tavos), despesas pagas durante 
o 1º quadrimestre de 2020 – R$ 
24.611.021,25 (vinte e quatro 
milhões, seiscentos e onze mil, 
vinte e um reais e vinte e cin-
co centavos); receita corrente 
líquida (referente abril/2020) 

- R$ 93.264,990,00 (noventa e 
três milhões, duzentos e ses-
senta e quatro mil, novecen-
tos e noventa reais), despesas 
com pessoal (últimos 12 me-
ses) – R$ 43.133.940,00 (qua-
renta e três milhões, cento e 
trinta e três mil, novecentos e 
quarenta reais), que equivale 
a porcentagem de 46,25%, ou 
seja, valores estes abaixo dos 
limites máximo e prudencial 
determinados pelos artigos 20 
e 22 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal; aplicação (valor 
total pago) na área da saúde 
durante o 1º quadrimestre de 
2020 – R$ 3.974.589,87 (três mi-
lhões, novecentos e setenta e 
quatro mil, quinhentos e oiten-
ta e nove reais e oitenta e sete 
centavos), que corresponde a 
porcentagem de 13,68% dos 
recursos próprios aplicados; 
aplicação (valor total pago) na 
área da educação durante o 
1º quadrimestre de 2020 – R$ 
5.272.743,20 (cinco milhões, 
duzentos e setenta e dois mil, 
setecentos e quarenta e três re-
ais e vinte centavos); que cor-
responde a porcentagem de 
18,15% dos recursos próprios 
aplicados; aplicação (valor to-
tal pago) dos recursos do FUN-
DEB durante o 1º quadrimestre 
de 2020 – R$ 2.108.086,28 (dois 

milhões, cento e oito mil, oi-
tenta e seis reais e vinte e oito 
centavos) – que corresponde 
a porcentagem de 78,74% dos 
recursos. Em continuidade, 
discutiu-se sobre as metas e 
as previsões orçamentárias a 
serem realizadas durante todo 
o exercício de 2020 e demais 
explicações sobre receitas e 
despesas públicas a serem re-
alizadas no Município de Serra 
Negra/SP durante o exercício 
de 2020. Para constar, esta au-
diência pública foi transmitida 
ao vivo através do site oficial 
da Câmara Municipal de Ser-
ra Negra e do canal youtube, 
permanecendo aberto espaço 
(chat) para a apresentação de 
perguntas, questionamentos e 
comentários pela população 
em geral.  Em seguida, foram 
sanadas as dúvidas apresenta-
das pelos vereadores, muníci-
pes presentes e encaminhadas 
através do chat da transmis-
são desta audiência pública 
realizada ao vivo. Nada mais 
havendo a ser tratado, os ve-
readores presentes julgaram 
que os pontos principais foram 
esclarecidos, cumprindo a pre-
sente Audiência Pública com 
os seus objetivos. Em seguida, 
foi determinada a impressão 
de quatro vias da presente Ata, 

sendo uma delas entregue ao 
Poder Executivo Municipal para 
a devida prestação de contas 
junto ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
determinando, ainda, que toda 
a documentação apresentada 
nesta Audiência Pública fosse 
juntada e anexada nos autos 
do processo n.º 071/2020 – 
CMSN e expediente n.º 06/2020 
- CMSN, do Poder Legislativo do 
Município de Serra Negra/SP, 
permanecendo o mesmo à dis-
posição dos interessados para 
consulta e análise. Nada mais 
havendo a ser tratado, os vere-
adores presentes agradeceram 
a presença e a colaboração de 
todos indistintamente, decla-
rando encerrada a presente Au-
diência Pública. Publique-se. 
Para constar eu, (a) (vereador 
Roberto Sebastião de Almeida 
– Presidente da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento), mandei 
lavrar esta ata, que após lida, 
conferida e achada conforme, 
vai devidamente assinada pe-
los vereadores que compõem a 
Comissão de Finanças e Orça-
mento da Câmara Municipal de 
Serra  Negra e pelos vereadores 
presentes à Audiência Pública. 
Nada mais. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA REALIZADA EM 28 DE 
MAIO DE 2020, PARA ANÁLISE, 
AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO 
PROJETO DE LEI Nº 058/2020, 
DE AUTORIA DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL, QUE ES-
TABELECE AS DIRETRIZES 
A SEREM OBSERVADAS NA 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇA-
MENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE 
SERRA NEGRA, PARA O EXER-
CÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS – “LEI DE DI-
RETRIZES ORÇAMENTÁRIAS” - 
“LDO/2021”.

Às 15:00 horas, do dia 28 
de maio de 2020, quinta-feira, 
no Plenário da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, localizado 
na Rua Nossa Senhora do Ro-
sário, nº 630, Centro de Con-
venções “Circuito das Águas”, 
Serra Negra/SP, reuniram-se em 
Audiência Pública os seguintes 
Vereadores: Roberto Sebas-
tião de Almeida – Presidente 
da Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara Munici-

pal de Serra Negra e Eduardo 
Aparecido Barbosa – Membro 
da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento da Câ-
mara Municipal de Serra Negra,  
além dos vereadores José Apa-
recido Orlandi, Ricardo Favero 
Fioravanti e Renato Pinto Gia-
chetto, para análise, avaliação 
e discussão do projeto de lei nº 
058/2020, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que esta-
belece as diretrizes a serem ob-
servadas na elaboração da lei 
orçamentária do Município de 
Serra Negra, para o exercício 
de 2021 e dá outras providên-
cias – “LDO/2021”. Iniciados 
os trabalhos, foi convidado o 
Sr. Antonio Roberto Siqueira 
Filho – Secretário Municipal de 
Planejamento e o Sr. Cássio 
Mendes Manzano – Contador 
da Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra, para que adentras-
sem no Plenário e realizassem 
as explanações, bem como os 
esclarecimentos gerais sobre 
a elaboração e o projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-

rias/2021 do Município de Serra 
Negra, o que foi devidamente 
apresentado e explanado nesta 
audiência pública. Para constar, 
esta audiência pública foi trans-
mitida ao vivo através do site 
oficial da Câmara Municipal de 
Serra Negra e do canal youtube, 
permanecendo aberto espaço 
(chat) para a apresentação de 
perguntas, questionamentos e 
comentários pela população 
em geral.  Em seguida, foram 
sanadas as dúvidas apresenta-
das pelos vereadores, muníci-
pes presentes e encaminhadas 
através do chat da transmissão 
desta audiência pública reali-
zada ao vivo. Após serem apre-
sentados todos os comentários, 
debates e esclarecimentos ne-
cessários, a presente Audiência 
Pública foi considerada como 
devidamente realizada, vez que 
cumprido o seu objetivo princi-
pal. Em seguida, foi determina-
da a confecção de ata resumida 
desta Audiência Pública, sendo 
a mesma anexada aos autos do 
processo n.º 069/2020, da Câ-

mara Municipal de Serra Negra. 
Nada mais havendo a ser trata-
do, agradeceu-se pela presen-
ça, bem como a colaboração 
de todos indistintamente, de-
clarando encerrada a presente 
Audiência Pública. Para constar 
eu, (a) vereador Roberto Sebas-
tião de Almeida, Presidente da 
Comissão de Finanças e Orça-
mento da Câmara Municipal de 
Serra Negra, mandei lavrar esta 
ata, que após lida, conferida e 
achada conforme, vai devida-
mente assinada, ficando facul-
tada a assinatura por todos os 
edis que compõem o Poder Le-
gislativo do Município de Serra 
Negra/SP. Para constar, a ínte-
gra desta audiência pública se 
encontra registrada em áudio 
e vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estância 
de Serra Negra, possuem valor 
oficial para todos os efeitos le-
gais. Nada mais. x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.


