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Foram iniciadas 
as obras de reforma e 
revitalização da Área de 
Lazer Fioravanti Bertoli-
ni, no bairro Refúgio da 
Serra. O local passa por 
melhorias na quadra 
poliesportiva, banheiros 
e área externa, com um 
investimento total de R$ 
47.237,11. 

Reforma e revitalização 
da área de lazer do bairro 

Refúgio da Serra são iniciadas

A Secretaria 
Municipal de Saú-
de de Serra Negra 
comunica que a 
Unidade de Saúde 
da Família Adão de 

Moraes, localizada 
no bairro Jardim do 
Salto I, já retornou 
o funcionamento 
todas as quintas-fei-
ras, das 7h às 11h.

Unidade de Saúde 
do bairro Salto está 
aberta às quintas-

feiras, das 7h às 11h

Toda a do-
ação feita pela 
população, em 
parceria com o 
Colorado Super-

mercados, come-
çou ser entregue 
dia 29 de maio 
para famílias de 
Serra Negra que 

passam necessi-
dade neste mo-
mento de pande-
mia.

Famílias de Serra Negra 
recebem alimentos doados por 
rede de supermercados junto 

com seus clientes

O prefeito de 
Serra Negra conti-
nua fiscalizando as 
obras em andamen-
to no município para 
fomentar diferentes 
áreas como saúde, 
turismo, esporte, la-
zer e mobilidade ur-
bana. Ele vistoriou as 
obras em andamento 

no Centro Integrado 
de Lazer e Esportes 
(Ciles) Luiz Gonzaga 
Colli Beghin, Estádio 
Municipal Antonio 
Barbosa Pinto da Fon-
seca (Barbosinha), 
Unidade de Saúde 
do São Luiz e Parque 
Fonte São Luiz nas úl-
timas semanas.

Obras para saúde, turismo, esporte, lazer e 
mobilidade urbana seguem no município

As obras 
de revitalização 
do Alto da Serra, 
um dos princi-
pais pontos tu-
rísticos do muni-

cípio, iniciaram 
em abril e estão 
avançadas. 

A área está 
sendo contempla-
da com instalação 

de sanitários e sala 
de apoio em con-
têineres; constru-
ção de dois miran-
te e instalação de 
playground.

Revitalização do Alto 
da Serra tem início
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Foram iniciadas as 
obras de reforma e revita-
lização da Área de Lazer 
Fioravanti Bertolini, no 
bairro Refúgio da Serra. O 
local passa por melhorias 
na quadra poliesportiva, 
banheiros e área externa, 
com um investimento total 
de R$ 47.237,11. A empre-
sa que executa os serviços 
é a Projecon Projetos e 
Construções.

A obra faz parte de 
um pacote de investimen-
tos de aproximadamente 
R$ 150 mil nos equipa-
mentos esportivos do mu-
nicípio, com recursos do 
leilão das áreas de pré-sal 
obtidos em dezembro do 
ano passado. 
Como o orça-
mento deste 
ano já estava 
definido Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA), 
o Executivo 
Municipal en-
viou um proje-
to de lei para 
a Câmara em 
março, após a 

definição dos projetos, e 
foi autorizado pelos parla-
mentares a proceder aber-
tura de crédito adicional.

Estão contempladas 
também as obras de refor-
mas da quadra poliespor-
tiva do Estádio Municipal 
Antônio Barbosa Pinto da 
Fonseca (Barbosinha) e 
do Centro Integrado de 
Lazer e Esportes (CILES) 
Luiz Gonzaga Colli Beghi-
ni, que já tiveram início. 
O prefeito de Serra Ne-
gra tem acompanhado as 
obras e agradece aos vere-
adores pelo empenho em 
apoiar a Administração e 
ressalta a importância do 
esporte os cidadãos. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Serra Negra 
comunica que a Unidade de 
Saúde da Família Adão de 
Moraes, localizada no bairro 
Jardim do Salto I, já retornou 
o funcionamento todas as 
quintas-feiras, das 7h às 11h.

Por conta da pande-

mia do novo coronavírus, 
algumas adaptações de lo-
gística e horários foram reali-
zadas e, com isso, a unidade 
estava sem atendimento.

O endereço da USF 
é na rua Dos Lírios, nº 200 - 
Jardim do Salto I. O telefone 
para contato: (19) 3842.7351. 

Toda a 
doação feita 
pela popula-
ção, em par-
ceria com o 
Colorado Su-
permercados, 
começou ser 
entregue dia 29 
de maio para 
famílias de Ser-
ra Negra que 
passam neces-
sidade neste 
momento de 
pandemia. Ao 
todo são 1.600 
kg de alimen-
tos, produtos 
de limpeza e 
leite que foram arrecadados 
em uma campanha na qual 
a população fazia sua doa-
ção durante as compras e 
o supermercado dobrava a 
quantidade. Somando ainda 
doação de 60kg da empresa 
PQ Alimentos e 80 kits com 
máscara e sabonete produ-
zidos pelo Centro da Melhor 
Idade.

“As famílias que já 
são cadastradas e procu-
ram a Prefeitura solicitando 
cestas básicas foram orien-
tadas, por meio do Cras ou 
Creas, a virem aqui. Além 
dessas, nossas equipes 
também estão atuando nos 
bairros, realizando visitas 
nas casas e também levan-
do alimentos. 

O acompanhamento 
está sendo frequente”, ex-
plica a secretária municipal 
de Assistência e Desenvolvi-

mento Social.
Foi possível montar 

mais de 150 cestas e o leite 
foi destinado para famílias 
com filhos. A equipe da Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Social fazia 
conferência dos dados da fa-
mília e permaneceu durante 
todo o dia no Palácio Prima-
vera.  O prefeito agradece a 
solidariedade da empresa e 
cidadãos da cidade. “De co-
ração, obrigado a toda famí-
lia Saragiotto Marson - César, 
Carol, Paola, Antônio Carlos 
e equipe - do Supermercado 
Colorado, e a todos clientes 
que doaram nos estabeleci-
mentos”.

Para os interessados 
em doar, a arrecadação se-
gue de segunda a sexta, das 
9h às 16h, no piso inferior. As 
entregas terão data divulga-
da oportunamente.

Famílias de Serra Negra recebem alimentos doados 
por rede de supermercados junto com seus clientes

Unidade de Saúde do bairro 
Salto está aberta às quintas-
feiras, das 7h às 11h

Obras de reforma e 
revitalização da área de 
lazer do bairro Refúgio 
da Serra são iniciadas
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O prefeito de Serra Negra 
continua fiscalizando as obras 
em andamento no município 
para fomentar diferentes áreas 
como saúde, turismo, esporte, 
lazer e mobilidade urbana. Ele 
vistoriou as obras em andamen-
to no Centro Integrado de Lazer 
e Esportes (Ciles) Luiz Gonzaga 
Colli Beghin, Estádio Municipal 
Antonio Barbosa Pinto da Fon-
seca (Barbosinha), Unidade 
de Saúde do São Luiz e Parque 
Fonte São Luiz nas últimas se-
manas.

“São Investimentos im-
portantes com recursos con-
quistados nos últimos anos para 
trazer mais qualidade de vida à 
população”, destacou o prefei-
to, que esteve acompanhado de 
vereadores e dos secretários de 
Obras e Infraestrutura e chefe 
de Gabinete.

• Reforma do CILES 
Zaga Beghini (R$ 120.960,52): 
recursos do leilão das áreas de 

pré-sal.
• Estádio Municipal - re-

vitalização da fachada, recupe-
ração do pátio e reforma dos 
cinco vestiários (R$ 243.750,00): 
emenda parlamentar 

• Estádio Municipal – re-
forma da quadra (R$ 86.595,65): 
recursos do leilão das áreas de 
pré-sal;

• Construção de Unida-
de de Saúde do São Luiz (R$ 
428.695,21): recursos do leilão 
das áreas de pré-sal;

• Reforma do Parque 
Fonte São Luiz (R$ 281.771,89): 
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur);

“Além dessas temos 
muitas obras em andamento 
como Alto da Serra, Represa 
Santa Lídia, além de pavimenta-
ções e recapeamentos e muitas 
outras ainda serão iniciadas”, 
acrescentou. 

Obras para saúde, turismo, esporte, lazer e 
mobilidade urbana seguem no município

As obras de revita-
lização do Alto da Serra, 
um dos principais pontos 
turísticos do município, 
iniciaram em abril e estão 
avançadas. A área está sen-
do contemplada com ins-
talação de sanitários e sala 
de apoio em contêineres; 
construção de dois mirante 
e instalação de playground.

Os recursos são do 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos (Da-
detur), órgão vinculado à 
Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo.

A empresa vencedo-
ra da licitação na modalida-
de tomada de preços foi a 
Topan Construtora Eireli, no 
valor de R$ 289.027,40.

PONTO TURÍSTICO 
E CULTURAL

O local é o ponto 
mais alto da região, com 
1.310 m, onde é possível 
avistar mais de 10 cidades, 
com uma das mais belas 
vistas e um dos mais belos 
pôr do sol do país.

O Alto da Serra, uti-
lizado pelo Clube do Voo 
Livre aos finais de semana 
para voos de parapente, 
passou a ser também um 
dos principais locais de 
eventos no município com 
apresentações de música 
ao vivo, suspensas devido 
à pandemia do coronaví-
rus.  “Consolidamos o Alto 
da Serra como ponto tu-
rístico e cultural e espera-
mos, após essa pandemia, 
reabrir o local com diversas 
melhorias para oferecer en-
tretenimento e bem-estar 
aos turistas e à nossa popu-
lação”, destacou o prefeito.

Já está fi-
nalizada a obra 
de reforma da 
quadra esportiva 
da Escola Muni-
cipal Maestro Fio-
ravante Lugli, no 
bairro Palmeiras.

R e v i t a l i -
zado com recur-
sos próprios do 
município, no 
espaço foi fei-
ta a calafetação 
das rachaduras no piso da 
quadra e também da arqui-
bancada e pintura do piso, 
muros e grades. “Com essa 
nova pintura, a quadra foi 
demarcada para a prática de 
basquete, vôlei, futebol e ba-
dminton, este último muito 
praticado em Serra Negra”, 
explicou a secretária munici-
pal de Educação.

De acordo com ela, o 
espaço necessitava de uma 
reforma e poderá atender 
melhor os usuários. A quadra 
também recebe os alunos 
do contraturno da Escola Es-

tadual Profª Maria do Carmo 
de Godoy Ramos, que parti-
cipam do projeto Esporte e 
Atividades Culturais.

A secretária explica 
que este projeto envolve as 
Secretarias Municipais de 
Esportes, Educação e Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial, promovendo atividades 
físicas e culturais em escolas, 
quadras e campos de diver-
sos bairros, além de oferecer 
atendimento a idosos e pes-
soas com deficiências. “Mais 
uma obra de melhoria em 
nossas escolas entregue com 
sucesso”, comentou.

Quadra Esportiva da E. 
M. Maestro Fioravante 
Lugli é revitalizada

Revitalização do Alto 
da Serra tem início
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
LEI NO 4.301 DE 23 DE JUNHO DE 2020
Projeto de Lei no 67/2020

(Autoriza a abertura de crédito adicional especial)

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

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

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um 
crédito adicional especial no valor de R$ 288.090,36 (duzentos 
e oitenta e oito mil, noventa reais e trinta e seis centavos), à 
seguinte dotação a ser criada:

01.11.01 10.302.0016.2031.3.3.90.39.05
Serv. terceiros – P. Jurídica.....................................R$ 288.090,36

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei 
correrão por conta do excesso de arrecadação, motivado pelo 
repasse do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, 
destinado às Santas Casas, que será repassado ao Hospital 
Santa Rosa de Lima, para enfrentamento a pandemia.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

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

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -

DECRETO NO 5.061 DE 16 DE JUNHO DE 2020

(Aprova o Loteamento denominado “Residencial Araucária” e 
dá outras providências)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 3.078, de 30 
de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1o Fica APROVADO o Loteamento denominado “RESI-
DENCIAL ARAUCÁRIA”, de propriedade de CONSTRUTORA 
BERNARDI LTDA, inscrita no CNPJ no 12.470.254/0001-52, a ser 
implantado no imóvel localizado na Rua Manoel Saragiotto, 
Parque São Luiz, objeto da Matrícula sob no 36.749, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Serra Negra – SP, em conformida-
de com as Plantas, Memoriais Descritivos, Termos e Compro-
misso de Execução de Obras e demais elementos constantes 
do processo Administrativo sob no 0100006859/2018 de 10 de 
dezembro de 2018, devidamente aprovado no GRAPROHAB 
– Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – 
Certificado no 471/2019 – Protocolo Graprohab no 16.413.

Art. 2o Passarão a integrar bens de uso comum do povo, a Área 
Verde, num total de 4.838,38 m² correspondendo a 20,06% e 
Sistema Viário, num total de 4.125,76 m², correspondendo a 
17,11%.
Art. 3o Fica obrigada a Proprietária, a averbar em matrícula 
a caução do Lote no 01, para as garantias de execução das 
obras de infraestrutura do Loteamento.
Art. 4o Fica obrigada a Proprietária, a proceder ao Registro 
Imobiliário do Loteamento, dentro do prazo de 180 dias, con-
tados da publicação deste Decreto, conforme dispõe o art. 18 
da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sob pena 
de caducidade deste ato aprovativo, devendo neste mesmo 
prazo, apresentar Certidão comprobatória da referida inscri-
ção.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
16 de junho de 2020

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -  

DECRETO NO 5.062 DE 23 DE JUNHO DE 2020

(Abre crédito adicional especial)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.301, de 23 
de junho de 2020, 

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
288.090,36 (duzentos e oitenta e oito mil, noventa reais e trinta 
e seis centavos), à seguinte dotação a ser criada:

01.11.01 10.302.0016.2031.3.3.90.39.05
Serv. terceiros – P. Jurídica......................................R$ 288.090,36

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste De-
creto correrão por conta do excesso de arrecadação, motiva-
do pelo repasse do Governo Federal, através do Ministério da 
Saúde, destinado às Santas Casas, que será repassado ao Hos-
pital Santa Rosa de Lima, para enfrentamento a pandemia.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

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

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 048/2020. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS QUE 
SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DATA: 
09/07/2020 - 10H00M. 

PREGÃO PRESENCIAL N. 049/2020. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA 
DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS. DATA: 
13/07/2020 - 10H00M.

PREGÃO PRESENCIAL N. 050/2020. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE 
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% E ÁLCOOL GEL 70%. DATA: 
13/07/2020 - 14H00M.

PREGÃO PRESENCIAL N. 051/2020. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEI-
ÇÕES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DESCARTAVEL 
(MARMITEX). DATA: 10/07/2020 - 10H00M.

PREGÃO PRESENCIAL N. 052/2020. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVUDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS 
EQUIPES DE SAUDE. DATA: 14/07/2020 - 10H00M.
]
Edital completo deverá ser retirado gratuitamente no bal-
cão do setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidro-
mineral de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, 
Centro, em dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o 
interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, 
pendrive, etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br 
ou ainda pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: 
(19) 3892-9600. Serra Negra, 26 de Junho de 2020. Dr. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 011/2020. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRÔNICO. A Ses-
são Pública de processamento do Pregão Eletrônico será 
realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, às 
09h00min do dia 09/07/2020. O Edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados, a partir do dia 29/06/2020, 
no site do Município, através do portal www.serranegra.sp.
gov.br e também no site www.bec.sp.gov.br. Informações 
em dias úteis, das 08h00m às 17h00m. Serra Negra, 26 de 
Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefei-
to Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 028/2020 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA, DESCARTAVEIS E CORRELATOS PARA O PROJE-
TO CASA DIA. Torna se publico e para conhecimento dos 
interessados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDI-
CADO em 23/06/2020 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. 
Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 
8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Munici-
pal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. 
Pregoeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão 

em tela aos licitantes: IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME. 
ITENS: 1, 03, 05, 06, 07, 08, 09. VALOR TOTAL: R$ 1.202,40. 
LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI. ITENS: 02, 04, 11, 
12. VALOR TOTAL: R$ 2.075,57. ITEM FRACASSADO: 10. Ser-
ra Negra, 26 de Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FER-
RARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 008/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-
LOGICOS. Torna se publico e para conhecimento dos inte-
ressados que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO 
em 17/06/2020 – MATEUS GUEDES BERTON. Pregoeiro.  Nos 
termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, com-
binado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela 
equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao licitan-
te: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA. ITENS: 01, 02. VALOR TOTAL: R$ 
4.595,00. Serra Negra, 26 de Junho de 2020. Dr. SIDNEY AN-
TONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 045/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 
Torna se publico e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 
23/06/2020 – GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pre-
goeira.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 
8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pela Sra. Pre-
goeira e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em 
tela ao licitante: MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI. ITENS: 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09. VALOR TOTAL: R$ 6.873,00. Serra Negra, 
26 de Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 046/2020 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA 
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE. Torna se 
publico e para conhecimento dos interessados que o Pre-
gão acima mencionado foi ADJUDICADO em 24/06/2020 – 
GIULIANA MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos 
do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado 
com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO 
todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela equipe 
de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: 
VAREJÃO PIONEIRO SERRA NEGRA LTDA ME. ITENS: 11, 12, 
13, 14, 15, 16. VALOR TOTAL: R$ 2.255,82. MARIA LUIZA DE 
SOUZA MAZZOLINI ME. ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 17, 18. VALOR TOTAL: R$ 20.274,66. Serra Negra, 26 
de Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Pre-
feito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNI-
CO N. 002/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS. Torna se publico 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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e para conhecimento dos interessados que o Pregão aci-
ma mencionado foi ADJUDICADO em 15/06/2020 – MA-
TEUS 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 praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela aos licitantes: DGA DISTRI-
BUIDORA LTDA EPP. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 256,00. 
CIRURGICA PARMA LTDA ME. ITEM: 02. VALOR TOTAL: R$ 
5.000,00. BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME-
DICOS ODONTOLOGICOS EIRELI. ITEM: 03. VALOR TOTAL: 
R$ 9.500,00. V. S. COSTA & CIA LTDA. ITEM: 04. VALOR TO-
TAL: R$ 2.400,00. Serra Negra, 26 de Junho de 2020. Dr. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 006/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 PURIFICADORES 
DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE. Torna se publi-
co e para conhecimento dos interessados que o Pregão 
acima mencionado foi ADJUDICADO em 25/06/2020 – MA-
TEUS 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 praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e 
HOMOLOGO o pregão em tela ao licitante: SAMUEL PADO-
VAM ME. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 5.400,00. Serra Negra, 
26 de Junho de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL - Nº 004/2019
CONTRATO Nº 132/2019 – 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: UNICÓPIA LTDA EPP
OBJETO: CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTI-
FUNCIONAIS, DE ACORDO COM QUANTIDADE E ESPECIFI-
CAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
PRAZO:  12 MESES
DATA: 25/04/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL - Nº 004/2019
CONTRATO Nº 132/2019 - 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: UNICÓPIA LTDA EPP
OBJETO: CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE IMPRESSORAS MULTI-
FUNCIONAIS, DE ACORDO COM QUANTIDADE E ESPECIFI-
CAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
VALOR R$ 3.690,00
DATA: 25/06/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 020/2018
CONTRATO Nº 255/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: HEBROM CONSTRUTORA 7 LTDA ME
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA UNI-
DADE DE SAUDE PAULINO STACHETTI
VALOR: 10.736,34

DATA: 03/06/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS - Nº 009/2016
CONTRATO Nº 007/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MIRANDA, RODRIGUEZ E PALAVERI ADVO-
GADOS.
OBJETO: CONTINUIDADE NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSES-
SORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PREFEITURA PERAN-
TE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- TCESP
VALOR: 125.377,92
DATA: 12/02/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
OBJETO: CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE CESTAS 
BÁSICAS.
VALOR R$ 158.760,00
DATA: 19/06/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
CONCORRENCIA -  Nº 006/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MARIA ELIZABETE MENDES TOLEDO BULK
OBJETO: CONCESSÃO A TITULO PRECÁRIO DE IMÓVEL 
PERTECENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -  MINIFÉRICO.
SUPENSÃO DE PAGAMENTOS POR 03 MESES (ABRIL, MAIO 
E JUNHO/2020)
DATA: 03/06/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
CONCORRENCIA -  Nº 003/2018 – BOX 08
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: VICENTE PAULO PICCIRILLO
OBJETO: CONCESSÃO A TITULO PRECÁRIO DE IMÓVEL 
PERTECENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -  PRAÇA DA ALI-
MENTAÇÃO – BOX 08 - NA PRAÇA SESQUICENTENÁRIO
SUPENSÃO DE PAGAMENTOS POR 03 MESES (MAIO, JU-
NHO E JULHO/2020)
DATA: 03/06/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
CONCORRENCIA -  Nº 002/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: NAIR ALVES FERRARESSO
OBJETO: CONCESSÃO A TITULO PRECÁRIO DE IMÓVEL 
PERTECENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -  ALUGUEL DE 
MINICARROS MOTORIZADOS MOVIDOS A COMBUSTÍVEL 
– NA PRAÇA SESQUICENTENÁRIO.
SUPENSÃO DE PAGAMENTOS POR 03 MESES (ABRIL, MAIO 
E JUNHO/2020)
DATA: 19/06/2020
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0100/20.

PROCESSO 003/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 002/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TIRAS 
REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR
Aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2020, de um 
lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SER-
RA 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 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão Pre-
sencial nº 002/2020, 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, 
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: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ nº: 52.202.744/0001-92
Endereço AV. DR. CELSO CHARURI, Nº 7.500 – JD. MANOEL 
PENNA – RIBEIRAO PRETO-SP – CEP 14.098-510
Telefone: (16) 3963-9090 – 0800-183260
Representada por: RICARDO NOVAS CABRERA

Item Q u a n t . 
Estimada

Descrição Marca P r e ç o 
U n i t 
(R$)

Preço Total 
(R$)

1. 200.000 TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE NO 
SANGUE CAIXA COM NO MAXIMO 
50 UNIDADES - Tiras reagentes para 
determinação quantitativa de glicose no 
sangue com qualquer química enzimática e 
método/sistema de leitura em monitor portátil 
sem chip e codificação, com amostra de 
sangue até no máximo de 02 microlitros. A 
faixa de meditação deve estar entre 20mg/dl 
a 600mg/dl (aceitando-se valores inferiores a 
20mg/dl e superiores a 600 mg/dl). Memória 
mínima do aparelho de 350 resultados. 
Sistema de leitura por amperometria. A 
embalagem de acondicionamento das tiras 
deve trazer externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, 
data de fabricação, prazo de validade e 
número de registro Ministério da Saúde. A 
embalagem deve ter no máximo 50 tiras. A 
empresa vencedora deve ceder em regime 
de doação 1.500 aparelhos medidores / 
leitores novos (compatíveis com as tiras 
ofertadas) acompanhados de manual, bem 
como software em português, compatível 
com sistema operacional Windows XP, 
Vista e Seven, para monitoramento dos 
níveis de glicose registrados nos aparelhos 
dos pacientes. Treinamento aos usuários e 
funcionários, assistência técnica gratuita e 
fornecer soluções controle para verificação 
do funcionamento do medidor e das tiras 
reagentes. Os produtos devem ter validade 
equivalente a pelo menos 2/3(dois terços) 
do prazo de validade total a partir da data 
de entrega. 

*Apresentar Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA 
e Registro no Ministério da Saúde será 
exigido somente para o vencedor da 
licitação, devendo o mesmo apresentar ditos 
documentos no ato da assinatura do contrato/
Ata.

LIFESCAN 0,27 54.000,00

TOTAL 54.400,00

 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/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 da sua assinatura.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
002/2020, 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$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).
7 - DO PAGAMENTO

1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 28 
(vinte e oito) dias após a liberação da Nota Fiscal Eletrônica 
(NFe) pelo Secretario da pasta.
2. Ao emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) informar o nume-
ro 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, 19 de MARÇO de 2020
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA DÉCIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLA-
TIVA, DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA.

Aos quinze dias do mês de 
junho, do ano de dois mil e 
vinte, com início às 
19h30min, a Câmara Muni-
cipal da Estância Hidromi-
neral de Serra Negra/SP, rea-
lizou 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 
Eduardo Aparecido Barbosa 
– 1º Vice-Presidente, e se-
cretariando os trabalhos o 
vereador José Aparecido 
Orlandi – 1º Secretário da 
Mesa Diretora, sua 14ª Ses-
são Ordinária, da 04ª Sessão 
Legislativa, da 17ª Legislatu-
ra, com a presença dos ve-
readores Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, José Apa-
recido Orlandi, Leandro 

Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Re-
nato Pinto Giachetto, Ricar-
do Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Al-
meida, com a ausência do 
vereador e presidente Wag-
ner da Silva Del Buono. De 
início, foi realizada a verifi-
cação de presença dos ve-
readores, ocasião em que 
foi constatado que não ha-
via quórum suficiente para 
a abertura da Sessão, sendo 
aguardado o prazo de dez 
minutos. Realizada nova 
chamada dos vereadores e 
havendo número regimen-
tal, o Exmo. Sr. Presidente 
declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida convi-
dou a todos, para juntos, re-
zarem o Pai-Nosso. Após, 
passou-se ao EXPEDIENTE: 
onde foram lidas, discuti-
das, votadas e aprovadas, 
por unanimidade (09 votos), 
as seguintes atas: 1) ata da 
13ª sessão ordinária, da 04ª 
sessão legislativa, da 17ª Le-
gislatura, realizada em 01 

de junho de 2020 e, 2) ata 
da 18ª sessão extraordiná-
ria, da 04ª sessão legislativa, 
da 17ª Legislatura, realizada 
em 01 de junho de 2020. EX-
PEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofí-
cio nº 206/2020, em resposta 
ao requerimento de infor-
mações nº 216/2020, de au-
toria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao atendi-
mento nos finais de semana 
pela Farmácia Municipal, si-
tuada no Posto de Saúde da 
Praça Lions Internacional. - 
Ofício nº 220/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 298/2020, de 
autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ri-
cardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando có-
pia do parecer da Secretaria 
Municipal de Governo, refe-
rente ao triturador de ga-
lhos. - Ofício nº 221/2020, 
em resposta ao requerimen-

to de informações nº 
271/2020, de autoria dos ve-
readores Leandro Gianotti 
Pinheiro, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao Posto 
Estratégia Saúde da Família 
“Dr. Francisco Vicente Bra-
ga” – Loteamento Alto das 
Palmeiras, referente às re-
formas e adaptações no re-
ferido imóvel e aquisição de 
equipamentos. - Ofício nº 
223/2020, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 272/2020, de autoria dos 
vereadores Leandro Gianot-
ti Pinheiro, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao Posto 
Estratégia Saúde da Família 
“Dr. Francisco Vicente Bra-
ga” – Loteamento Alto das 
Palmeiras, referente aos 
atendimentos realizados. - 
Ofício nº 224/2020, em res-
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posta ao requerimento de 
informações nº 293/2020, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, enca-
minhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal da 
Fazenda, referente ao horá-
rio de funcionamento da 
feira livre realizada aos do-
mingos na Rua Antonio Ric-
ci. - Ofício nº 225/2020, em 
resposta ao requerimento 
de informações nº 291/2020, 
de autoria do vereador Ed-
son B. O. Marquezini, enca-
minhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal da 
Fazenda, referente aos pe-
didos de cancelamento de 
inscrição de contribuintes 
do cadastro de empresas, 
desde o início da pandemia 
causada pelo Novo Corona-
vírus. - Ofício nº 226/2020, 
em resposta ao requeri-
mento de informações nº 
290/2020, de autoria do ve-
reador Edson B. O. Marque-
zini, encaminhando cópia 
do parecer da Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Urba-
no, referente à Estrada que 
se inicia na Estrada Munici-
pal Carlos Cagnassi e termi-
na na divisa com o Municí-
pio de Itapira – Bairro dos 
Leais. - Ofício nº 228/2020, 
em resposta ao requeri-
mento de informações nº 
297/2020, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fio-
ravanti, Leandro Gianotti 
Pinheiro e Roberto Sebas-
tião de Almeida, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, refe-
rente às aulas aos alunos da 
Rede Municipal de Ensino, 
durante o período da sus-
pensão das aulas presen-
ciais, devido à pandemia 
causada pelo Novo Corona-
vírus (COVID-19). - Ofício nº 
232/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 322/2020, de autoria 
do vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, Leandro Gianotti 
Pinheiro e Roberto Sebas-
tião de Almeida, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal da Fa-
zenda, referente à suspen-

são da taxa de licença de 
funcionamento dos meses 
de abril e maio de 2020. - 
Ofício nº 234/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 313/2020, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, en-
caminhando cópia do pare-
cer da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano, refe-
rente à academia ao ar livre 
situada no Loteamento Jar-
dim do Salto I, Serra Negra/
SP. - Ofício nº 235/2020, em 
resposta ao requerimento 
de informações nº 316/2020, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, en-
caminhando cópia do pare-
cer da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano, refe-
rente aos imóveis construí-
dos na Rua que se inicia na 
Estrada Municipal Basílio 
Silotto, Bairro da Ramalha-
da, Serra Negra/SP. - Ofício 
nº 238/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 315/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, encaminhan-
do cópia do parecer da Se-
cretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura, referente 
às obras de infraestrutura e 
pavimentação asfáltica da 
Rua das Rosas, Loteamento 
Jardim do Salto I, Serra Ne-
gra/SP. - Ofício nº 239/2020, 
em resposta ao requeri-
mento de informações nº 
319/2020, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fio-
ravanti, encaminhando có-
pia do parecer da Secretaria 
Municipal de Obras e Infra-
estrutura, referente à deno-
minação do Complexo Tu-
rístico do Alto da Serra, 
Serra Negra/SP. - Ofício nº 
240/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 323/2020, de autoria 
dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, en-
caminhando cópia do pare-
cer da Secretaria Municipal 
de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, referen-
te aos planos de divulgação 

de nossa Estância, após o 
término da quarentena de-
cretada em virtude da pan-
demia causada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19). - 
Ofício nº 236/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 320/2020, 
de autoria dos vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro e 
Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando có-
pia do parecer da Secretaria 
Municipal de Governo, refe-
rente às obras de reforma e 
revitalização das Praças 
Prefeito João Zelante, John 
F. Kennedy, Lourenço Fran-
co de Oliveira e Convívio 
Serrano, todas situadas no 
Município de Serra Negra/
SP. - Ofício nº 245/2020, em 
resposta ao requerimento 
de informações nº 301/2020, 
de autoria dos vereadores 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Ricardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando có-
pia do parecer da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Gestão Estratégica, refe-
rente aos repasses do Go-
verno Estadual para o en-
frentamento ao Coronavírus 
(COVID-19), bem como o 
repasse do Governo Federal 
para reposição de perdas. - 
Ofício nº 248/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 321/2020, 
de autoria dos vereadores 
Ricardo Favero Fioravanti, 
Leandro Gianotti Pinheiro e 
Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando có-
pia do parecer da Procura-
doria Jurídica do Município 
de Serra Negra/SP, referente 
à devolução do prédio onde 
estava instalado o Grande 
Hotel Serra Negra. - Ofício 
nº 249/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 314/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, encaminhan-
do cópia do parecer da Se-
cretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura, informan-
do não ser uma via pública 
a rua que se inicia na Estra-
da Municipal Basílio Silotto, 
na propriedade que perten-

ceu ao saudoso Sebastião 
Mineiro, Bairro da Ramalha-
da, Serra Negra/SP. - Ofício 
nº 250/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 317/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Sil-
va Del Buono, encaminhan-
do cópia do parecer da Se-
cretaria Municipal de Obras 
e Infraestrutura, informan-
do não ser uma via pública 
a rua que se inicia na Estra-
da Municipal Basílio Silotto, 
na propriedade que perten-
ceu ao saudoso Sebastião 
Mineiro, Bairro da Ramalha-
da, Serra Negra/SP. - Ofício 
nº 246/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 299/2020, de autoria 
dos vereadores Leandro 
Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, en-
caminhando cópia do pare-
cer da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão 
Estratégica, referente a des-
tinação dos recursos finan-
ceiros repassados pelo Go-
verno Estadual, conforme 
Lei Municipal 4285/2020. - 
Ofício nº 247/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 300/2020, 
de autoria dos vereadores 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Ricardo Favero Fioravanti e 
Roberto Sebastião de Al-
meida, encaminhando có-
pia do parecer da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Gestão Estratégica, refe-
rente a destinação dos re-
cursos financeiros repassa-
dos pelo Governo Federal, 
conforme Lei Municipal 
4286/2020. - Ofício nº 
233/2020, da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra, soli-
citando a concessão do pra-
zo adicional de quinze dias 
para o encaminhamento 
das informações solicitadas 
através do requerimento de 
informações de nº 265/2020, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, refe-
rente ao contrato firmado 
no início da pandemia cau-
sada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) entre a Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra 
e a Empresa Arcanjos, para 
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a prestação de serviços de 
segurança. Posto em dis-
cussão e votação o pedido 
de concessão de prazo adi-
cional formulado pela Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra, através do ofício nº 
233/2020, foi aprovado por 
maioria de votos (06x02), 
sendo solicitada a votação 
nominal, que ficou assim 
consignada: vereadores 
que aprovaram o pedido de 
concessão de prazo adicio-
nal formulado pela Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra, 
através do ofício nº 
233/2020: Edson B. O. Mar-
quezini, José Aparecido Or-
landi, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo L. Marchi 
Giannini, Renato Pinto Gia-
chetto e Roberto Sebastião 
de Almeida. Vereadores 
que rejeitaram o pedido de 
concessão de prazo adicio-
nal formulado pela Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra, 
através do ofício nº 
233/2020: Leandro Gianotti 
Pinheiro e Ricardo Favero 
Fioravanti. EXPEDIENTE DE 
DIVERSOS: - Ofício nº 
040/2020, do Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Serra 
Negra – CMSSN – Gestão 
2019-2021, encaminhando, 
para ciência, parecer desfa-
vorável às contas apresen-
tadas, referentes às com-
pras realizadas no período 
de 10/05/2020 a 15/05/2020 
(Memorando VE nº 05/2020 
PAE/2020), apresentado ao 
Conselho Municipal de Saú-
de de Serra Negra para 
apreciação. – DO PODER 
JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. DESPACHO. Di-
reta de Inconstitucionalida-
de Processo nº 2128207-
8 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0 . 
Relator(a): ELCIO TRU-
JILLO. Órgão Julgador: Ór-
gão Especial. Vistos. Trata-
-se de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade pro-
movida pelo Procurador-
-Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo, com o fim de 
que seja declarada a in-
constitucionalidade do De-
creto nº 5.048, de 6 de maio 
de 2020 e dos arts. 1º, 2º, 3º 

e 4º, do Decreto nº 5.052, de 
22 de maio de 2020, ambos 
do Município de Serra Ne-
gra, que autorizam a reaber-
tura dos templos religiosos 
e cultos de qualquer gêne-
ro, assim como o retorno 
das atividades comerciais, 
empresariais e de prestação 
de serviços em horário am-
pliado, inclusive restauran-
tes, bares, lanchonetes, bar-
bearias, salões de beleza, 
academias e similares (fls. 
78/88). Sustenta o requeren-
te que a abrandamento da 
quarentena viola os princí-
pios de prevenção e pre-
caução em matéria de pro-
teção à vida e à saúde. 
Requer, em caráter liminar, 
a suspensão dos dispositi-
vos legais acima menciona-
dos até o julgamento defini-
tivo da presente ação. Pois 
bem. A medida liminar em 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade somente pode 
ser deferida quando pre-
sentes, de modo inequívo-
co, o fumus boni iuris, resul-
tante de indício de que o 
direito pleiteado de fato 
existe, e o periculum in 
mora, compreendido como 
o receio de que a demora 
da decisão judicial acarrete 
dano grave ou de difícil re-
paração ao bem tutelado. 
Hipótese verificada nos au-
tos. Em recente decisão 
proferida nos autos do pedi-
do de suspensão de liminar 
nº 2080564-
34.2020.8.26.0000, assim de-
cidiu o Excelentíssimo De-
sembargador Presidente do 
Tribunal de Justiça/SP - DE-
SEMBARGADOR GERALDO 
FRANCISCO PINHEIRO 
FRANCO: “O MUNICÍPIO DE 
SERTÃOZINHO formula pe-
dido de suspensão dos efei-
tos da medida liminar defe-
rida nos autos da ação civil 
pública nº 1001984-
54.2020.8.26.0597, da 1ª 
Vara Cível da Comarca de 
Sertãozinho, e isso com a 
alegação de grave lesão à 
ordem e à economia públi-
cas. De acordo com o que 
consta dos autos, o juízo de-
feriu medida liminar que 
determinou ao Município 

de Sertãozinho o cumpri-
mento do Decreto Estadual 
nº 64.881/2020 e de todas as 
disposições emanadas pe-
las autoridades sanitárias 
do Governo do Estado de 
São Paulo no que toca à 
pandemia de COVID-19 (co-
ronavírus), enquanto seus 
efeitos estiverem presentes, 
fixando ainda a suspensão 
de atividades em estabele-
cimentos privados de servi-
ços e atividades não essen-
ciais, cujo funcionamento, 
ainda que parcial, fora auto-
rizado pelo Decreto Munici-
pal nº 7.603/2020. Argumen-
ta o Município de 
Sertãozinho que a manu-
tenção da liminar configura 
nítida invasão de compe-
tência administrativa. É o 
relatório. Decido. O deferi-
mento pelo Presidente do 
Tribunal do pedido de sus-
pensão dos efeitos de limi-
nar é medida de caráter ex-
cepcional, com natureza 
urgente, destinada a evitar 
grave lesão à ordem, à saú-
de, à segurança e à econo-
mia públicas, destituída de 
natureza recursal infringen-
te. Incide, aqui, o artigo 12, 
§ 1º, da Lei nº 7.347/85. Por 
não ter natureza recursal, 
em regra, este incidente 
não admite minuciosa aná-
lise de provas salvo daque-
las para dar lastro à possibi-
lidade de lesão à ordem e à 
segurança públicas - nem o 
reconhecimento de nulida-
des processuais no feito de 
origem. O foco de análise é 
o risco de lesão aos interes-
ses públicos tutelados (or-
dem, saúde, segurança e 
economia públicas). In 
casu, a decisão proveniente 
do primeiro grau de jurisdi-
ção impôs ao Município de 
Sertãozinho o cumprimento 
do Decreto Estadual nº 
64.881/2020 e de todas as 
disposições emanadas pe-
las autoridades sanitárias 
do Governo do Estado de 
São Paulo no que tange à 
pandemia de COVID-19 (co-
ronavírus), enquanto seus 
efeitos estiveram presentes, 
determinando ainda a sus-
pensão de atividades em 

estabelecimentos privados 
de serviços e atividades não 
essenciais, cujo funciona-
mento, ainda que parcial, 
fora autorizado pelo Decre-
to Municipal nº 7.603/2020, 
adotadas outras providên-
cias, sob pena de multa diá-
ria de R$ 50.000,00 a ser 
destinada ao Fundo Estadu-
al de Reparação de Interes-
ses Difusos (fls.25/30; 
67/70). Ao que parece, ao 
editar norma específica, é 
dizer, o Decreto Municipal 
nº 7.603/2020, e esse o fun-
damento da decisão profe-
rida pelo juízo, ainda que 
em cognição sumária pró-
pria à espécie, o Município 
de Setãozinho afastou-se do 
que determinara o decreto 
estadual mencionado, que 
suspendera o funcionamen-
to presencial dos estabele-
cimentos que não exerciam 
atividades ESSENCIAIS. Ali-
ás, tal decreto foi prorroga-
do até o dia 10 de maio de 
2020 pelo Decreto Estadual 
nº 64.946/2020. Nesse dia-
pasão, a título de exemplo, 
o artigo 3º do Decreto Muni-
cipal nº 7.603/2020 autoriza 
até o dia 4 de maio de 2020 
a abertura parcial, com ade-
quações, do ‘comércio em 
geral’ e da ‘prestação de 
serviços’ (fls.26). Assim, 
tudo indica contrariedade à 
norma estadual. Vale desta-
car que, em regra, a norma 
estadual prevalece sobre 
aquela editada no contexto 
municipal, tendo em vista o 
disposto nos artigos 24, inci-
so XII, e 30, inciso II, da 
Constituição Federal. Em 
outras palavras, a Constitui-
ção Federal aponta que os 
temas ligados à proteção e 
defesa da saúde, e é disso 
que estamos a tratar, per-
tencem à competência le-
gislativa concorrente da 
União, dos Estados e do Dis-
trito Federal, aqui excluído, 
portanto, o Município, que 
recebe, no artigo 30, inciso 
II, da Carta Magna, compe-
tência legislativa apenas su-
plementar, ‘no que couber’. 
À evidência, tal expressão 
final significa que há possi-
bilidade de atuação legisla-
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tiva municipal nas matérias 
concorrentes federais e es-
taduais se caracterizado o 
interesse local específico. 
Nesse diapasão, tais nor-
mas prevalecem na hipóte-
se, não influenciada pelos 
artigos 23, inciso II, e 30, in-
ciso I, da Constituição Fede-
ral (fls.02). Aliás, no tocante 
às competências legislati-
vas dos entes federativos, 
recente decisão proferida 
pelo Ministro Alexandre de 
Moraes nos autos da Argui-
ção de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 
672 esclarece o panorama: 
‘Igualmente, nos termos do 
artigo 24, XII, o texto consti-
tucional prevê competência 
concorrente entre União e 
Estados/Distrito Federal 
para legislar sobre proteção 
e defesa da saúde; permi-
tindo, ainda, aos Municí-
pios, nos termos do artigo 
30, inciso II, a possibilidade 
de suplementar a legislação 
federal e a estadual no que 
couber, desde que haja in-
teresse local; devendo, ain-
da, ser considerada a des-
c e n t r a l i z a ç ã o 
políticoadministrativa do 
Sistema de Saúde (art. 198, 
CF, e art. 7º da Lei 
8.080/1990), com a conse-
quente descentralização da 
execução de serviços e dis-
tribuição dos encargos fi-
nanceiros entre os entes fe-
derativos, inclusive no que 
diz respeito às atividades de 
vigilância sanitária e epide-
miológica (art. 6º, I, da Lei 
nº 8.080/1990).’ Essa deci-
são foi ressaltada pelo pró-
prio requerente. Entremen-
tes, o sentido a ser adotado 
está exposto acima, é dizer, 
o devido respeito à divisão 
de competências legislati-
vas, destacada a natureza 
suplementar daquela refe-
rente ao município. Além 
disso, verifica-se que não 
estamos diante de situação 
em que materializada uma 
invasão na competência ad-
ministrativa deste ou da-
quele ente público. O as-
sunto, aqui, diz respeito 
somente a competências 

legislativas. Por conseguin-
te, inexistem razões que 
confiram à decisão liminar 
potencial a ensejar grave le-
são à ordem e à economia 
públicas. Em realidade, por 
razões evidentes, o risco de 
dano inerente à eventual 
suspensão da decisão limi-
nar atacada supera e muito 
aquele decorrente do res-
pectivo cumprimento. Ano-
to que, sob o vértice do pe-
riculum in mora, a alegação 
do Município de Sertãozi-
nho quanto ao comprometi-
mento da economia muni-
cipal, a destacar que as 
providências de enfrenta-
mento da pandemia da Co-
vid-19 no âmbito local são 
satisfatórias, além de exces-
sivamente genéricas, não 
se mostraram aptas a dar 
suporte à medida de sus-
pensão pleiteada. Este posi-
cionamento está em har-
monia com a decisão 
proferida pelo Ministro Cel-
so de Mello no julgamento 
da SS 1185: ‘Em tema de 
suspensão de segurança, 
não se presume a potencia-
lidade danosa da decisão 
concessiva do writ manda-
mental ou daquela que de-
fere liminar em sede de 
mandado de segurança. A 
existência da situação de 
grave risco ao interesse pú-
blico, alegada para justificar 
a concessão da drástica 
medida de contracautela, 
há de resultar cumprida-
mente demonstrada pela 
entidade estatal que requer 
a providência excepcional 
autorizada pelo art. 4º da 
Lei nº 4.348/64. Não basta, 
para esse efeito, a mera e 
unilateral declaração de 
que, da execução da deci-
são concessiva do manda-
do de segurança ou daque-
la que deferiu a liminar 
mandamental, resultarão 
comprometidos os valores 
sociais protegidos pela me-
dida de contracautela (or-
dem, saúde, segurança e 
economia públicas). Vale 
frisar, ainda uma vez mais, 
que a competência legislati-
va municipal a respeito de 

proteção e defesa da saúde 
é supletiva às competências 
federal e estadual, estas 
concorrentes entre si, ob-
servando-se que para ser 
exercida deve ter por base 
interesse local específico 
não abrangido por aqueles 
que embasaram a norma 
estadual ou federal. No pon-
to, o pedido de suspensão 
em análise não encontra 
amparo em substrato docu-
mental capaz de demons-
trar a relevância do interes-
se local. Destarte, 
inexistindo elementos segu-
ros em favor da pretensão 
do município requerente, 
não há justificativa para que 
o Presidente do Tribunal de 
Justiça, neste remédio de 
caráter absolutamente ex-
cepcional, em antecipação 
ao verdadeiro juiz natural 
da causa em segunda ins-
tância, suspenda a eficácia 
de decisão de primeiro grau 
que nada tem de teratológi-
ca. Diante do exposto, au-
sentes os pressupostos le-
gais, indefiro a suspensão 
da liminar aqui postulada. 
P.R.I. São Paulo, 30 de abril 
de 2020.” Assim, diante da 
natureza da matéria tratada 
no texto normativo impug-
nado e o questionamento 
no tocante a competência 
legislativa municipal, defiro 
o pedido de suspensão da 
eficácia do Decreto nº 
5.048, de 6 de maio de 2020 
e dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º, do 
Decreto nº 5.052, de 22 de 
maio de 2020, ambos do 
Município de Serra Negra, 
até o julgamento definitivo 
da presente ação. Comuni-
que-se, com urgência, pela 
via eletrônica, na forma do 
Comunicado CG nº 02/2014 
(publicado no DJe de 10 de 
janeiro de 2014, Caderno 
Administrativo, p. 4/5), ser-
vindo este(a) como ofício. 
Requisitem-se informações 
junto ao Sr. Prefeito de Serra 
Negra, no prazo de 30 (trin-
ta) dias. Cite-se o Procura-
dor-Geral do Estado para, 
querendo, nos termos do 
art. 90, §2º da Constituição 
Estadual, promover a defe-

sa da norma impugnada. 
Após, manifeste-se a Procu-
radoria Geral de Justiça. Int. 
São Paulo, 10 de junho de 
2020. ELCIO TRUJILLO – Re-
lator. - Correspondências 
recebidas no período de 02 
de junho de 2020 a 08 de ju-
nho de 2020, dentre elas os 
seguintes documentos in-
formando a liberação de 
verbas: - E-mail, da Repre-
sentação Gerência Executi-
va de Governo Jundiaí/SP, 
encaminhando o ofício nº 
0655 / 2020 / REGOVJD, da-
tado de 08 de junho de 2020, 
informando sobre o contra-
to de financiamento cele-
brado com a CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL, com 
recursos do(a) DEPÓSITOS 
DO FGTS. Tendo sido cele-
brado Contrato de Financia-
mento com recursos do(a) 
DEPOSITOS DO FGTS entre 
a Caixa Econômica Federal 
e o Município de Serra Ne-
gra, informamos, neste mo-
mento, alguns pontos do 
referido Contrato que servi-
rão a essa Câmara Munici-
pal de Vereadores, no mis-
ter do controle a que está 
obrigado(a) a exercer com 
relação às operações de 
crédito contratadas pela en-
tidade supracitada. O Con-
trato de Financiamento, ce-
lebrado sob o nº 
0506696-36/2020/MDR, tem 
por finalidade “OBRAS DE 
QUALIFICAÇÃO VIÁRIA E 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
E PROJETOS”. O valor re-
passado por conta do(a) 
DEPOSITOS DO FGTS é de 
R$ 4.744.471,00 (quatro mi-
lhões, setecentos e quaren-
ta e quatro mil, quatrocen-
tos e setenta e um reais). O 
prazo previsto para execu-
ção do empreendimento 
contratado é 12 meses. 
Quaisquer informações adi-
cionais relativas ao Contrato 
de Financiamento referido, 
poderão ser adquiridas, a 
qualquer tempo, nesta Re-
presentação Gerência Exe-
cutiva de Governo. Respei-
tosamente, Representação 
Gerência Executiva de Go-
verno Jundiaí/SP. MENSA-
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GENS E PROJETOS DO PO-
DER EXECUTIVO 
MUNICIPAL: - Mensagem nº 
58/2020, encaminhando o 
projeto de lei nº 067/2020, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a abrir um 
crédito adicional especial 
no valor total de R$ 
288.090,36 (duzentos e oi-
tenta e oito mil, noventa re-
ais e trinta e seis centavos), 
que será destinado à Asso-
ciação da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Serra Negra – 
Hospital Santa Rosa de 
Lima, para o enfrentamento 
à pandemia. As despesas 
decorrentes com a execu-
ção desta Lei correrão por 
conta do excesso de arreca-
dação, motivado pelo re-
passe do Governo Federal, 
através do Ministério da 
Saúde, destinado às Santas 
Casas, que será repassado 
ao Hospital Santa Rosa de 
Lima, para enfrentamento à 
pandemia. Todos os docu-
mentos ficaram à disposi-
ção dos vereadores junto à 
Mesa Diretora. Em seguida, 
foi proferida a leitura das IN-
DICAÇÕES: Indicação nº 
359/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de realizar limpeza geral e 
corte do mato na Rua Ana 
Macedo, Loteamento Resi-
dencial Serra Negra. Indica-
ção nº 360/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar lim-
peza geral e desentupimen-
to nos bueiros do município 
de Serra Negra, principal-
mente nas Ruas mais dis-
tantes da área central. Indi-
cação nº 361/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 

no sentido de ser realizada 
toda a manutenção neces-
sária na viela, principal  
mente limpeza geral e peri-
ódica, além da necessária 
pintura, na Viela “Diveti  
Nucci Osti”, que liga a Ave-
nida Juca Preto, altura do 
número 890, com a Rua 
Luiz Passagnolo, Loteamen-
to Vila Dirce, Serra Negra/
SP. Indicação nº 362/2020, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que es-
tude as possibilidades de 
instalar câmeras de monito-
ramento em pontos estraté-
gicos do município de Serra 
Negra, visando aprimorar a 
segurança pública em nos-
sa cidade. Indicação nº 
363/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser realizada limpeza ge-
ral e corte do mato, no lago 
que é contornado pela Rua 
Vereador José Salvador Pa-
dula, Bairro das Posses, Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
364/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de passar a máquina moto-
niveladora em toda a exten-
são da Rua Comendador 
Vicente Amato Sobrinho. 
Indicação nº 365/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser realizada 
limpeza geral, desobstru-
ção e corte do mato em 
toda a extensão do Ribeirão 
Serra Negra, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 366/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 

Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser totalmen-
te reformado, além de ser 
realizada toda a manuten-
ção necessária, no Campo 
de Futebol Antonio Carlos 
Spinhardi, Bairro das Três 
Barras, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 367/2020, de auto-
ria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de que seja reali-
zada operação tapa buracos 
nas ruas dos bairros/lotea-
mentos mais afastados da 
área central do nosso muni-
cípio, principalmente nos 
bairros/loteamentos: Alto 
das Palmeiras, Colina dos 
Ipês, Suiza Park, Nova Serra 
Negra, Parque Fonte São 
Luiz, Refúgio da Serra, Jar-
dim Gustavo e as ruas asfal-
tadas do Bairro das Posses. 
Indicação nº 368/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de realizar lim-
peza geral das ruas e corte 
do mato do Loteamento Re-
sidencial Itália, Serra Negra/
SP. Indicação nº 369/2020, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar 
limpeza geral das ruas e 
corte do mato do Lotea-
mento Residencial Serra 
Negra, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 370/2020, de auto-
ria do vereador Paulo L. 
Marchi Giannini, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de tapar o enor-
me buraco existente no iní-
cio da Rua Francisco dos 
Santos Neto, Loteamento 
Vila Dirce, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 371/2020, de 

autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
clua como prioridades do 
Município de Serra Negra/
SP, as obras de infraestrutu-
ra e pavimentação asfáltica 
das seguintes ruas públicas 
situadas no Loteamento 
Jardim Placidolândia: Rua 
Attilio Vicençuto, Rua Bene-
dicto Padula, Rua Cezar Fa-
zani, Rua Carlos Ungaratto, 
Rua Domingos Del Buono, 
Rua das Primaveras, Rua 
João Pinheiro da Silva, Rua 
João Schiavo, Rua João Za-
nona, Rua “D” e Rua Dr. 
Raul Renato Cardozo de 
Mello Tucunduva. Indicação 
nº 372/2020, de autoria do 
vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica na for-
ma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que inclua como 
prioridades do Município de 
Serra Negra/SP, as obras de 
infraestrutura e pavimenta-
ção asfáltica de todas as 
ruas públicas situadas no 
Loteamento Jardim Paulis-
ta, Bairro das Três Barras, 
Serra Negra/SP, vez que 
aquelas vias públicas há 
tempos necessitam de me-
lhorias e manutenção. Indi-
cação nº 373/2020, de auto-
ria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indi-
ca na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que in-
clua como prioridades do 
Município de Serra Negra/
SP, as obras de infraestrutu-
ra e pavimentação asfáltica 
de todas as ruas públicas 
situadas nos Loteamentos 
Vila Santista 1 e Vila Santista 
2, ambos situados no Bairro 
das Três Barras, Serra Ne-
gra/SP, principalmente as 
vias públicas: Expedito José 
dos Santos, Oswaldo Giani-
ni Ciambelli e Amantino de 
Souza Godoy. Indicação nº 
374/2020, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
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tor competente, no sentido 
de ser realizado completo 
recapeamento asfáltico em 
toda a extensão da Estrada 
Municipal Carlos Cagnassi, 
Bairro dos Leais, Serra Ne-
gra/SP, vez que aquela im-
portante Estrada está em 
estado crítico de conserva-
ção. Indicação nº 375/2020, 
de autoria do vereador Le-
andro Gianotti Pinheiro, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser cas-
calhada toda a extensão da 
Estrada Municipal Egisto 
Fruchi, Bairro das Tabara-
nas, Serra Negra/SP, vez que 
aquela importante Estrada 
necessita urgentemente de 
manutenção. Indicação nº 
376/2020, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser feita uma lombada ou 
instalado um radar de velo-
cidade na Avenida Juca Pre-
to, Serra Negra/SP, próximo 
ao Cemitério Jardim da Sau-
dade, mais precisamente 
em cima da ponte (confor-
me foto em anexo), vez que 
o trânsito no local está mui-
to perigoso, pois os motoris-
tas transitam em altíssima 
velocidade com seus veícu-
los, considerando também 
que vêm ocorrendo graves 
acidentes naquele local, in-
clusive com morte de pe-
destre. Indicação nº 
377/2020, de autoria do ve-
reador Paulo L. Marchi Gian-
nini, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de, em caráter de urgência, 
serem feitas 02 (duas) lom-
badas, uns 500 metros uma 
da outra, na Estrada Munici-
pal Sebastião de Godoy 
Bueno, na altura do número 
2109, onde já houve vários 
acidentes, inclusive dois fa-
tais. Indicação nº 378/2020, 

de autoria do vereador Pau-
lo L. Marchi Giannini, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de passar 
o caminhão pipa lavando as 
ruas e calçadas do Municí-
pio de Serra Negra/SP com 
antisséptico e desinfetante, 
durante as segundas-feiras, 
proporcionando mais segu-
rança a toda população, 
evitando-se a proliferação 
do Novo Coronavírus (CO-
VID-19). Indicação nº 
379/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de ser construída no 
Município de Serra Negra/
SP, uma pista para patins 
para uso das crianças, vez 
que este esporte é muito 
praticado e atualmente não 
há um local exclusivo para a 
sua prática. Indicação nº 
380/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser realizada operação 
tapa buracos em todas as 
ruas do Loteamento Portal 
dos Brotos, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 381/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser feita a lim-
peza e a varrição de todas 
as ruas do Loteamento San-
to Agostinho, Serra Negra/
SP. Indicação nº 382/2020, 
de autoria do vereador Re-
nato Pinto Giachetto, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser 
construída, de forma ade-
quada, a passarela que liga 
a Rua Ariadne Maria Mittes-
tainer - ao lado do número 

25 - com a Rua Matheus 
Mattedi, vez que o local é 
muito utilizado por pedes-
tres, para encurtar o cami-
nho/trajeto. Indicação nº 
383/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de realizar reforma geral na 
Praça José Oscar Spinhardi 
Filho, situada na Avenida 
Juca Preto, esquina com a 
Rua Agostinho Luiz Fedel, 
Serra Negra/SP. Indicação 
nº 384/2020, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser feita limpeza geral 
em todo o Parque das Fon-
tes (atrás da Prefeitura Mu-
nicipal de Serra Negra), 
principalmente eliminando 
a água parada ou colocando 
cloro, acabando com os lo-
cais passíveis da prolifera-
ção do mosquito transmis-
sor da dengue. Indicação nº 
385/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de realizar os reparos ne-
cessários nas churrasquei-
ras existentes no Parque Re-
presa “Dr. Jovino Silveira”. 
Indicação nº 386/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de passar máqui-
na motoniveladora em to-
das as ruas de terra do Lote-
amento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP.  Indicação 
nº 387/2020, de autoria do 
vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 

de realizar reforma geral do 
Campo de Futebol Giuse-
ppe Raymondo, situado no 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Serra Negra/SP. In-
dicação nº 388/2020, de au-
toria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que deter-
mine ao setor competente, 
no sentido de ser realizada 
limpeza geral e o corte do 
mato na área verde (jardim 
público) do Loteamento 
Jardim Placidolândia, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
389/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que melhore a sinaliza-
ção de trânsito nas vias pú-
blicas próximas a todas as 
Escolas Municipais, Estadu-
ais e Particulares do Municí-
pio de Serra Negra, com o 
fim de serem evitados aci-
dentes. Indicação nº 
390/2020, de autoria do ve-
reador Edson B.O. Marque-
zini, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao se-
tor competente, no sentido 
de ser instalado um play-
ground no Loteamento Re-
fúgio da Serra, a fim de que 
as crianças possam ter um 
lugar para brincar. Indica-
ção nº 391/2020, de autoria 
do vereador Edson B.O. 
Marquezini, que indica na 
forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que inclua 
nas obras e melhoramentos 
prioritários do Município de 
Serra Negra/SP, toda a infra-
estrutura e a pavimentação 
asfáltica de toda a extensão 
da Rua Benedito Magalhães, 
Loteamento Refúgio da Ser-
ra, Serra Negra/SP, que faz a 
ligação com a Avenida An-
tonio Carlos Ferraresso. In-
dicação nº 392/2020, de au-
toria do vereador Edson 
B.O. Marquezini, que indica 
na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que inclua 
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nas obras e melhoramentos 
prioritários do Município de 
Serra Negra/SP, toda a infra-
estrutura e a pavimentação 
asfáltica no trecho faltante 
da Rua Armínio Silotto, rua 
esta que faz a ligação com a 
Rua Benedito Magalhães - 
Refúgio da Serra, com a 
Avenida Antonio Carlos Fer-
raresso e com as Ruas do 
Loteamento Madrid Resi-
dence Park, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 393/2020, de 
autoria do vereador Roberto 
Sebastião de Almeida, que 
indica na forma regimental, 
seja oficiado aos Correios, 
para que disponibilize um 
CEP para a Rua Lauro Sara-
giotto, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, visto que os 
moradores da referida rua 
estão tendo dificuldades no 
preenchimento de docu-
mentos que solicitam o nú-
mero do CEP do local. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o enca-
minhamento das indica-
ções aos setores 
competentes para, dentro 
do possível, serem adotadas 
as medidas cabíveis. PE-
QUENO EXPEDIENTE: uso/
usaram da palavra o(s) 
vereador(es) Edson B. O. 
Marquezini, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito no Pequeno Expe-
diente, passou-se ao GRAN-
DE EXPEDIENTE. REQUERI-
MENTOS DE INFORMAÇÕES: 
Requerimento nº 375/2020, 
de autoria dos vereadores 
Paulo Leopoldo Marchi 
Giannini e Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que solici-
ta na forma regimental, 
após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal para que, com o 
auxílio dos setores munici-
pais competentes, informe 
a esta Casa de Leis se o Te-
leférico do Município Serra 
Negra/SP, que liga a Praça 
Sesquicentenário ao Pico 
do Fonseca - onde se en-
contra o monumento do 
Cristo Redentor, se trata de 
um bem público, ou seja, se 

pertence ao Município de 
Serra Negra e se possui de-
nominação oficial. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
376/2020, de autoria do ve-
reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a 
esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial o Cam-
po de Futebol Society insta-
lado no CILES “Luiz Gonza-
ga Colli Beghini”, situado no 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP.  Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 377/2020, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se possui denomi-
nação oficial o “Campo de 
Futebol Society” construí-
do/situado nas dependên-
cias do Parque Represa Dr. 
Jovino Silveira - Barragem, 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Requerimento nº 378/2020, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Dou-
to e Soberano Plenário, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal para que, com o 
auxílio dos setores compe-
tentes, informe a esta Casa 
de Leis se possui denomi-
nação oficial a “Raia de Bo-
cha” construída/situada nas 
dependências do Parque 
Represa Dr. Jovino Silveira - 
Barragem, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
379/2020, de autoria do ve-

reador Eduardo Aparecido 
Barbosa, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o Douto e Soberano Plená-
rio, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
competentes, informe a 
esta Casa de Leis se possui 
denominação oficial a “Pis-
ta de Skate” construída/situ-
ada nas dependências do 
Parque Represa Dr. Jovino 
Silveira - Barragem, Bairro 
das Posses, Serra Negra/SP. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 380/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solici-
ta na forma regimental, 
após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Muni-
cipal, para que Informe a 
esta Casa de Leis, se há pre-
visão e possibilidade do Po-
der Executivo do Município 
de Serra Negra/SP conce-
der, através da Lei Munici-
pal, prêmio mensal por assi-
duidade aos servidores 
públicos municipais, se-
guindo o exemplo do con-
cedido no Município de So-
corro/SP, de acordo com a 
cópia da Lei Municipal em 
anexo. Caso seja concedido 
este benefício aos servido-
res da Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, informar 
qual é a data prevista para a 
sua concessão. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
381/2020, de autoria dos ve-
readores Edson B. O. Mar-
quezini, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti 
Pinheiro, Leonel Franco 
Atanázio, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, to-
das referentes à servidora 

pública municipal Lina 
Tokura Mazur. 1) Qual (is) 
função(ões) exerce atual-
mente a servidora pública 
do Município de Serra Ne-
gra/SP, Lina Tokura Mazur, 
desempenha atualmente? 
2) Qual o seu horário de tra-
balho? 3) Qual é a sua refe-
rência salarial atual? 4) Re-
lacionar quais benefícios, 
adicionais e auxílios a refe-
rida servidora pública muni-
cipal recebe atualmente. 5) 
A servidora pública do Mu-
nicípio de Serra Negra/SP, 
Lina Tokura Mazur recebe 
mensalmente o adicional 
de periculosidade? Se posi-
tivo, relacionar qual função 
de periculosidade a referida 
servidora pública desempe-
nha. 6) Considerando o 
princípio constitucional da 
isonomia, esclarecer, se o 
caso, por qual motivo os 
dentistas servidores públi-
cos do Município de Serra 
Negra, inclusive os que rea-
lizam raio-x bucal, não rece-
bem mensalmente o adicio-
nal de insalubridade? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
382/2020, de autoria dos ve-
readores Edson B. O. Mar-
quezini, Eduardo Aparecido 
Barbosa, José Aparecido Or-
landi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo L. Marchi 
Giannini, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informa-
ções e cópias dos docu-
mentos abaixo solicitados, 
todos referentes ao servidor 
público municipal Ettore 
Luiz Godoy Cazotto. 1) Qual 
(is) função (ões) exerce 
atualmente o servidor públi-
co do Município de Serra 
Negra/SP,  Ettore Luiz Godoy 
Cazotto? 2) Em que local o 
referido servidor desempe-
nha suas funções? 3) Em 
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qual data foi nomeado? 4) 
Quem nomeou o referido 
servidor público municipal? 
Encaminhar cópia da porta-
ria ou do ato de sua nomea-
ção. 5) O referido funcioná-
rio é concursado ou 
comissionado? 6) Qual o 
seu horário de trabalho?  7) 
Qual a sua referência sala-
rial atual? 8) Relacionar 
quais benefícios adicionais 
e auxílios o referido servi-
dor público municipal rea-
bre atualmente. 9) O servi-
dor público municipal Ettore 
Luiz Godoy Cazotto realiza 
as funções relacionadas a 
compras ou cotações de 
preços? Em caso positivo, 
desde qual data? 10) No 
caso do servidor público 
municipal Ettore Luiz Godoy 
Cazotto realizar alguma fun-
ção relacionada a compras 
ou cotações de preços, en-
caminhar cópias de todas 
as compras ou cotações por 
ele realizadas, desde a data 
em que começou a realizar 
essas funções, até a data da 
resposta do presente reque-
rimento de informações. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 386/2020, de 
autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solici-
ta, na forma regimental, 
após ouvido o Douto e So-
berano Plenário, seja oficia-
do à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos para 
que, no prazo regimental de 
15 (quinze) dias encaminhe 
a esta Casa de Leis as infor-
mações abaixo solicitadas, 
todas referentes ao número 
de servidores que realizam 
o atendimento na agência 
dos Correios de Serra Ne-
gra/SP, situada na Rua Tira-
dentes, número 232, Centro. 
1) Qual é o número total de 
atendentes na agência dos 
Correios de Serra Negra/SP, 
situada na Rua Tiradentes, 
número 232, Centro? 2) Este 
número atual de atendentes 
é o ideal para atender a 
enorme demanda dos Cor-
reios - Agência de Serra Ne-
gra/SP? Por quê? 3) Consi-
derando o grande aumento 

da demanda e dos serviços 
prestados pelos correios, 
devido ao aumento das en-
tregas, onde se verifica dia-
riamente enormes filas na 
agência dos Correios de 
Serra Negra/SP, situada na 
Rua Tiradentes,  Centro, in-
formar se há previsão, e em 
que data, de serem contra-
tados mais atendentes para 
a agência dos Correios de 
Serra Negra/SP, vez que a 
população está muito des-
contente com a enorme de-
mora no atendimento. Justi-
ficativa. Justifico a 
necessidade deste requeri-
mento de informações, es-
clarecendo que com a pan-
demia causada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19) 
houve grande aumento no 
número de entregas realiza-
das através dos Correios, de 
modo que na agência dos 
Correios de Serra Negra/SP, 
por várias vezes, permane-
cem tão somente 02 (dois) 
atendentes para realizar to-
dos os procedimentos e dar 
conta da enorme demanda 
dos usuários deste serviço 
que, aliás, é considerado 
como essencial, ou seja, 
não houve o aumento no 
número de atendentes, o 
que vem ocasionando enor-
mes filas e aglomerações 
de pessoas em todos os 
dias. Na qualidade de Vere-
ador do Município de Serra 
Negra, recebi várias recla-
mações de usuários dos 
serviços dos Correios, rela-
tando a enorme demora em 
serem atendidos para des-
pachar suas correspondên-
cias e produtos, o que vem 
gerando descontentamento 
da população em geral. Foi 
verificado também que du-
rante o longo tempo que as 
pessoas perdem nas enor-
mes filas, com grandes 
aglomerações de pessoas, 
que vêm se formado diaria-
mente e durante todo o ho-
rário de funcionamento dos 
Correios no Município de 
Serra Negra/SP, não há nin-
guém controlando as filas 
que se entendem pelas cal-
çadas em frente aos Cor-
reios, inexistindo também 

qualquer demarcação de 
solo, o que vêm gerando a 
não observância do neces-
sário distanciamento entre 
as pessoas, tornando as filas 
dos Correios um local com 
potencial transmissão do 
Novo Coronavírus. Ante o 
exposto, solicito das autori-
dades competentes respon-
sáveis pelos Correios a ado-
ção URGENTE dos 
procedimentos necessários 
visando aumentar o núme-
ro de atendentes na agência 
de Serra Negra/SP, situada 
na Rua Tiradentes, Centro, 
para que o atendimento 
seja realizado de forma rá-
pida, bem como a adoção 
das medidas de proteção e 
de distanciamento das pes-
soas, evitando-se aglomera-
ções nas filas, diminuindo 
as chances de contágio e  
da proliferação do Novo Co-
ronavírus (COVID-19). Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento nº 
388/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
municipais competentes, 
principalmente da Secreta-
ria Municipal da Saúde, in-
forme a esta Casa de Leis, 
por qual motivo os outros 
20% (vinte por cento) pagos 
aos funcionários da área da 
saúde de Serra Negra que 
estão à frente da pandemia 
causada pelo Novo Corona-
vírus (COVID-19) a título de 
insalubridade, foi pago so-
mente no primeiro mês, e 
não mais foram pagos últi-
mos meses. Esses valores 
serão pagos futuramente, 
em que data? Requeiro 
mais, seja informado se 
acabou a pandemia causa-
da pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19) em Serra negra 
e, por isso, não é pago os 
20% mensais a mais no adi-
cional de insalubridade des-
tes profissionais da saúde, 
esclarecendo também se os 
funcionários que estão tra-

balhando no Posto de Saú-
de do Loteamento Alto das 
Palmeiras, Serra Negra/SP - 
“Covidário” estão ou não re-
cebendo normalmente os 
20% a mais no adicional de 
insalubridade. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
391/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita, na forma 
regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores 
municipais competentes, 
encaminhe a esta Casa de 
Leis as informações abaixo 
solicitadas, todas referentes 
à Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Serra 
Negra/SP. 1) Quais campeo-
natos a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer organi-
zou e realizou durante o pe-
ríodo de 01/01/2017 a 
20/03/2020? 2) Encaminhar 
relação de todos os equipa-
mentos de ginástica adquiri-
dos pela Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra para a 
Academia do Conjunto 
Aquático Sebastião Carlos 
de Andréa Corchetti, no pe-
ríodo de 01/01/2017 a 
31/05/2020, informando 
qual a situação desses equi-
pamentos. 3) Relacionar 
quais inaugurações da área 
de esportes e lazer a Prefei-
tura realizou no período de 
01/01/2017 a 20/03/2020. 4) 
Quais recursos o ex-Secre-
tário Municipal de Esportes 
e Lazer de Serra Negra, Da-
nilo Cardoso Mainente, ob-
teve junto a Deputados Fe-
deral ou Estadual ou junto a 
outros órgãos dos Governos 
Federal e Estadual durante 
o período em que esteve à 
frente da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer de 
Serra Negra/SP? Onde fo-
ram aplicados esses recur-
sos? 5) Relacionar quantas 
reuniões, informando dia, 
hora e local, o ex-Secretário 
Municipal de Esportes e La-
zer de Serra Negra, Danilo 
Cardoso Mainente, partici-
pou visando obter recursos 
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e incentivos para o Municí-
pio de Serra Negra durante 
o período em que esteve à 
frente da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer de 
Serra Negra/SP? 6) Relacio-
nar quais solicitações/indi-
cações e requerimentos fo-
ram apresentados pelo 
ex-Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer de Serra 
Negra/SP ao Prefeito Muni-
cipal de Serra Negra duran-
te o período em que esteve 
à frente da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer de 
Serra Negra/SP, informando 
quais foram atendidas. 7) 
Informar se era função do 
ex-Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer de Serra 
Negra, Danilo Cardoso Mai-
nente, de “fazer virar” a sua 
Secretaria de Esportes, vez 
que para realizar essas fun-
ções recebia mensalmente 
R$ 7.500,00 (sete mil e qui-
nhentos reais), ou seja, não 
fazia mais do que a sua 
obrigação. 8) O então Se-
cretário Municipal de Espor-
tes e Lazer de Serra Negra, 
Danilo Cardoso Mainente 
participa ou participou das 
decisões da Secretaria Mu-
nicipal de Obras de Serra 
Negra/SP? Em caso positivo, 
qual seu poder junto à Se-
cretaria Municipal de Obras 
de Serra Negra/SP? 9) Já 
que o tão experiente ex-Se-
cretário Municipal de Espor-
tes e Lazer de Serra Negra/
SP, Danilo Cardoso Mainen-
te, foi tão atuante, por qual 
motivo só agora é que estão 
sendo realizadas as inaugu-
rações na área de Esportes 
de Serra Negra/SP, ou seja, 
após a sua saída da Pasta 
Municipal de Esportes? 10) 
A Prefeito Municipal de Ser-
ra Negra autorizou que o ex-
-Secretário Municipal de Es-
portes e Lazer de Serra 
Negra/SP, Danilo Cardoso 
Mainente, fizesse vídeos di-
vulgando obras e melhorias 
na área do esporte realiza-
das recentemente pela Pre-
feitura Municipal de Serra 
Negra, visando a sua pro-
moção pessoal, conside-
rando a sua pré-candidatu-

ra nas eleições de 2020 para 
o cargo de vereador? Por 
quê? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAU-
SOS. Requerimento nº 
383/2020, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com o senhor EVAN-
DRO, proprietário do Café 
do Pouso, que colocou na 
última página do seu cardá-
pio, incentivando toda a co-
letividade, os pontos turísti-
cos existentes na Rota 
Turística do Café de nosso 
Município. Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao  homena-
geado, extensivo a todos os 
seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). Requerimento 
nº 384/2020, de autoria do 
vereador Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
para com a abertura da be-
líssima LOJA MAKSIM, situ-
ada na Rua Coronel Pedro 
Penteado, Centro, Serra Ne-
gra/SP, que iniciou  suas ati-
vidades em 01 de junho de 
2020, oferecendo grande 
variedade de calçados e 
acessórios, oferecendo aos 
seus clientes produtos da 
mais alta qualidade e com 
preços competitivos, com 
atendimento especializado 
e atencioso que a tornam 
um estabelecimento co-
mercial de excelência e de 
referência na Estância Hi-
dromineral de Serra Negra/
SP. Parabéns pelo excelente 
trabalho realizado, agrade-
cendo também pelos inves-
timentos financeiros aplica-
dos em nosso município e 
por gerar vários empregos 
diretos e indiretos. Sucesso! 
Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao proprietário da Loja 
Maksim, senhor Minas, ex-
tensivo a todos os seus fa-

miliares e colaboradores. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (09 votos). Requeri-
mento nº 385/2020, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos para com o com-
petentíssimo advogado de 
Serra Negra/SP, DOUTOR 
RODRIGO COVIELLO PA-
DULA, pela brilhante atua-
ção na defesa dos interes-
ses da servidora pública 
municipal (Cintia - enfer-
meira), contra a Prefeitura 
Municipal de Serra Negra, 
ação esta em que a Prefei-
tura recorreu até a 3ª Ins-
tância (em Brasília/DF), 
onde o Ministro deu ganho 
de causa em favor à servi-
dora pública municipal que 
foi afastada indevidamente 
pela ex-Secretária Munici-
pal de Saúde de Serra Ne-
gra, voltando a desempe-
nhar as suas funções, 
garantindo também o direi-
to da servidora de receber 
todos os valores que deixou 
de receber enquanto per-
maneceu afastada. Para-
béns ao advogado Dr. Rodri-
go, pelo excelente trabalho 
realizado, fazendo a salutar 
justiça à servidora pública 
municipal que, aliás, foi 
muito perseguida e afasta-
da ilegalmente das suas 
funções pela atual adminis-
tração municipal, restabele-
cendo a ordem e os direitos 
da servidora! Da decisão 
desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao home-
nageado, à servidora públi-
ca municipal, ao Prefeito 
Municipal de Serra Negra, 
ao Vice-Prefeito Municipal, 
à Secretaria Municipal de 
Saúde de Serra Negra e ao 
departamento pessoal da 
Prefeitura Municipal de Ser-
ra Negra. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (09 vo-
tos). Requerimento nº 
387/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que solicita consig-
nação em Ata, votos de 

congratulações e aplausos 
para com a ilustre e dedica-
da munícipe SOLANGE MA-
TOS DOS SANTOS, pela 
exemplar atitude cidadã de 
colaborar, de forma gratui-
ta, com o cuidado e a vigiar 
o Posto de Saúde do Lotea-
mento Refúgio da Serra, 
Serra Negra/SP, vez que re-
side em frente ao referido 
Posto de Saúde, inclusive 
tomou a iniciativa de comu-
nicar as autoridades com-
petentes sobre o mau fun-
cionamento na fechadura 
do Posto, cuidando do patri-
mônio público. Parabéns 
pela iniciativa que merece 
ser reconhecida e aplaudi-
da, pois visa garantir o bem 
de toda a nossa comunida-
de! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência à homenageada. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). Requeri-
mento nº 389/2020, de auto-
ria do vereador Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
que solicita consignação 
em Ata, votos de congratu-
lações e aplausos para com 
a tradicional e conceituada 
INFOSERRA BRINQUEDOS, 
que está atendendo em 
novo endereço, com entra-
da através do número 594 
da Rua Coronel Pedro Pen-
teado e do número 65 da 
Rua Irmã Dulce, Centro, 
Serra Negra/SP, contando 
com excelente espaço e 
toda a estrutura necessária 
para o comércio de brin-
quedos, oferecendo grande 
variedade e com preços 
competitivos que a tornam 
a loja de brinquedos de re-
ferência em nosso Municí-
pio. Parabéns pelo excelen-
te trabalho realizado! Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
aos proprietários da Infoser-
ra Brinquedos, Celso Luiz 
Belon e Marcia Cristina 
Giannini, extensivo a todos 
os seus funcionários e cola-
boradores. Posto em dis-
cussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (09 
votos). Requerimento nº 
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393/2020, de autoria dos ve-
readores Wagner da Silva 
Del Buono e Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano 
Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da presente Ses-
são, votos de congratula-
ções e aplausos pelos 51 
anos de casados do casal 
FRANCISCA e CIDO, come-
morados recentemente, 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 casal! Da decisão desta 
Casa, requeremos mais, 
seja dada ciência ao casal 
homenageado, aos seus fi-
lhos, extensivo a todos os 
seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos).  Requerimento 
nº 394/2020, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que na forma re-
gimental, após ouvido o 
douto e soberano Plenário, 
sejam consignados em Ata 
da presente Sessão, votos 
de congratulações e aplau-
sos pelos 34 anos de casa-
dos do casal BETE ANGHI-
NONI e CIDO, comemorados 
recentemente, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do, extensivo a todos os 
seus familiares. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos).  Requerimento 
nº 395/2020, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano Ple-
nário, sejam consignados 
em Ata da presente Sessão, 
votos de congratulações e 
aplausos pelos 25 anos de 
casados do casal ANDRÉIA 
FAZOLIN e ROGÉRIO FAZO-

LIN, comemorados recente-
mente, de modo que esta 
data merece ser muito co-
memorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado, 
seus filhos, extensivo a to-
dos os seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos).  Requerimento 
nº 396/2020, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o douto e soberano Ple-
nário, sejam consignados 
em Ata da presente Sessão, 
votos de congratulações e 
aplausos pelos 47 anos de 
casados do casal MARLENE 
LOPES PIFFER e JOAREZ PI-
FFER, comemorados recen-
temente, de modo que esta 
data merece ser muito co-
memorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requei-
ro mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado, 
seus filhos, extensivo a to-
dos os seus familiares.  Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (09 votos).  Requerimen-
to nº 397/2020, de autoria do 
vereador  Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o douto Plenário, sejam 
consignados em Ata da pre-
sente Sessão, votos de con-
gratulações e aplausos  para 
com o senhor ETTORE CI-
VERA, pelos seus 95 anos, 
completados em 06 de ju-
nho de 2020, desejando 
muita saúde, felicidades e 
que Deus continue a lhe 
abençoar, juntamente com 
todos os seus familiares. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
homenageado, seus filhos e 
demais familiares. Posto em 
discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 

(09 votos).  Requerimento 
nº 398/2020, de autoria do 
vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido 
o douto Plenário, sejam 
consignados em Ata da pre-
sente Sessão, votos de con-
gratulações e aplausos  para 
com o senhor OSCAR FA-
RIA, que por mais de 50 
anos teve seu bar na Rua 
Coronel e sempre foi um 
conselheiro, orientando as 
pessoas em seus momentos 
difíceis do dia a dia, partici-
pou ativamente da nossa 
política serrana por déca-
das, como Presidente do 
PMDB, com o Pedro Della 
Guardia, Elias Jorge e Dr. 
Paulo Scachetti. Tenho a 
honra de tê-lo como conse-
lheiro e amigo. Que Deus 
continue protegendo e 
abençoando ele e sua famí-
lia! Da decisão desta Casa 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao homenageado e 
aos seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos).  Requerimento 
nº 399/2020, de autoria do 
vereador Eduardo Apareci-
do Barbosa, que solicita na 
forma regimental, após ou-
vido o douto Plenário, sejam 
consignados em Ata da pre-
sente Sessão, votos de con-
gratulações e aplausos  para 
com a HYDROBENES MATE-
RIAIS HIDRÁULICOS E ELÉ-
TRICOS, que há décadas 
presta relevantes serviços à 
população de Serra Negra, 
colaborando com o pleno 
desenvolvimento da nossa 
cidade, sempre comerciali-
zando produtos da mais alta 
qualidade e procedência, 
contando também com o 
atendimento atencioso e 
qualificado, que a tornam 
um estabelecimento comer-
cial de referência em seu 
ramo no Município de Serra 
Negra, pelos excelentes ser-
viços prestados, pelos inves-
timentos aplicados no Muni-
cípio de Serra Negra, além 
de gerar muitos empregos 
diretos e indiretos! A Hydro-
benes Materiais Hidráulicos 
e Elétricos está situada na 

Praça João Pessoa, nº 138, 
Centro, Serra Negra/SP. Da 
decisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
proprietário da Hydrobenes 
Materiais Hidráulicos e Elé-
tricos, extensivo a todos os 
seus familiares, funcioná-
rios, clientes e colaborado-
res. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos).  
Requerimento nº 400/2020, 
de autoria do vereador Edu-
ardo Aparecido Barbosa, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
Plenário, sejam consigna-
dos em Ata da presente Ses-
são, votos de congratula-
ções e aplausos  pela 
inauguração do BAR E RES-
TAURANTE DOS AMIGOS, 
situado na Rua Irmã Dulce, 
Centro, Serra Negra/SP, em 
um local muito bem situado 
e estruturado, contando 
com um cardápio variado e 
pratos deliciosos, todos fei-
tos com ingredientes da 
mais alta qualidade e proce-
dência, que vem agradando 
os seus inúmeros clientes. 
Parabéns pelo trabalho rea-
lizado e pelos aplicados em 
nosso Município, desejando 
muito sucesso nesta pro-
missora empreitada! Da de-
cisão desta Casa requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
Rafael, proprietário do Bar e 
Restaurante dos Amigos, ex-
tensivo a todos os seus fami-
liares e colaboradores. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimi-
dade (09 votos). REQUERI-
MENTOS DE PESAR: Reque-
rimento nº 401/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Syneide Panontin de 
Abreu. Da decisão desta 
Casa, requeremos mais, 
seja dada ciência à família 
enlutada. Requerimento nº 
402/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consig-
nação em Ata, votos de pro-
fundo pesar pelo falecimen-
to da senhora Cintia 
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Ramalho Gianotti. Da deci-
são desta Casa, requeremos 
mais, seja dada ciência à 
família enlutada. Requeri-
mento nº 403/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Sebas-
tião Antônio de Moraes. Da 
decisão desta Casa, reque-
remos mais, seja dada ciên-
cia à família enlutada. Re-
querimento nº 404/2020, de 
autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, 
votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senho-
ra Rosângela Campos de 
Lima.  Da decisão desta 
Casa, requeremos mais, 
seja dada ciência à família 
enlutada. Requerimento nº 
405/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento do senhor Antônio 
Roberto Mittestainer. Da de-
cisão desta Casa, requere-
mos mais, seja dada ciência 
à família enlutada. Requeri-
mento nº 406/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita 
consignação em Ata, votos 

de profundo pesar pelo fale-
cimento do senhor Felício 
José Pereira. Da decisão 
desta Casa, requeremos 
mais, seja dada ciência à fa-
mília enlutada. Os requeri-
mentos de pesar são de au-
toria da Câmara Municipal 
de Serra Negra, sendo os 
mesmos deferidos pelo Pre-
sidente, determinando fosse 
oficiado às famílias enluta-
das. ORADORES: usou/usa-
ram da palavra o(s) 
vereador(es) Edson B. O. 
Marquezini, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida. Não haven-
do mais nenhum vereador 
inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Reali-
zada a chamada nominal 
dos vereadores, verificou-se 
estarem presentes os verea-
dores Edson B. O. Marquezi-
ni, Eduardo Aparecido Bar-
bosa, Felipe Amadeu Pinto 
da Fonseca, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Leonel Franco Ata-
názio, Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini, Renato Pinto 
Giachetto, Ricardo Favero 
Fioravanti e Roberto Sebas-
tião de Almeida. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
do(s) projeto(s) 

constante(s) da pauta: I – 2ª 
Discussão e votação do 
substitutivo nº 03/2019, ao 
projeto de lei nº 36/2019, de 
autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que 
dispõe sobre a penalidade 
de multa administrativa para 
quem causar dano ao patri-
mônio público no Município 
de Serra Negra/SP e dá ou-
tras providências. Em se tra-
tando de segunda discussão 
e votação, foi dispensada a 
leitura dos pareceres. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(09 votos). II – 2ª Discussão 
e votação do projeto de lei 
nº 093/2019, de autoria do 
vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que institui no 
Calendário do Município de 
Serra Negra/SP o Dia 23 de 
Agosto, como o Dia de Cons-
cientização e Enfrentamen-
to à “Síndrome de Fornier”. 
Em se tratando de segunda 
discussão e votação, foi dis-
pensada a leitura dos pare-
ceres. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (09 votos). 
Não havendo mais nenhum 
projeto para ser deliberado 
na Ordem do Dia, passou-se 
às EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
usou/usaram da palavra 
o(s) vereador(es) Leonel 

Franco Atanázio, Roberto 
Sebastião de Almeida, Lean-
dro Gianotti Pinheiro e Ri-
cardo Favero Fioravanti. Não 
havendo mais nenhum ve-
reador inscrito nas Explica-
ções Pessoais e nada mais 
havendo a ser tratado nesta 
sessão, o Exmo. Sr. Presi-
dente agradeceu a presença 
de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a 
próxima sessão ordinária 
que será realizada no dia 22 
de junho de 2020, segunda-
-feira, às 19:30 horas, decla-
rando encerrada a presente 
sessão às 22h43min. Para 
constar eu, (a) vereador 
José Aparecido Orlandi, 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, 
ficando facultada a assinatu-
ra por todos os Edis desta 
Casa, ressaltando que a ín-
tegra desta sessão encontra-
-se registrada em áudio e ví-
deo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do arti-
go 118-A, do Regimento In-
terno da Câmara 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.


