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(Dispõe sobre a nova flexibilização do 

funcionamento das atividades comerciais, 
empresariais e correlatas no âmbito do Município 

de Serra Negra, ante a reclassificação e alteração do 
PLANO-SP e dá outras providências)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando 
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Or-
gânica do Município,  

CONSIDERANDO que o Município através do Decreto Mu-
nicipal no 5.059 de 16 de junho de 2020, aderiu ao Plano 
São Paulo editado pelo Governo do Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo 
anunciou que a Região de Campinas onde encontra-se do 
Município de Serra Negra, neste momento encontra-se da 
FASE 4 – Verde;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo 
anunciou através do Decreto Estadual no 65.234 de 8 de 
outubro de 2020, alterações no Plano São Paulo.

DECRETA:

Art. 1o Fica autorizada a abertura e funcionamento do co-
mércio varejista e lojas, atividades imobiliárias, escritó-
rios, restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, padarias, 
academias e similares a partir de 10 de outubro de 2020, 
com capacidade ampliada para 60% (sessenta por cento) 
e atendimento presencial de até 12 (doze) horas diárias, 
sempre com observância do protocolo sanitário geral e 
com necessidade de cumprimento das demais condições 
descritas nos Decretos Municipais nos 5.059 de 16 de junho 
de 2020 e 5.080 de 7 de agosto de 2020.

Parágrafo único. Os restaurantes, bares, lanchonetes, pi-
zzarias e padarias, fica autorizado o atendimento presen-

cial de 12 (doze) horas diárias e no máximo até às 22h00 
de segunda-feira a domingo, devendo o consumo local ser 
encerrado no máximo até às 22h00 e a permanência no 
estabelecimento deve ser no máximo até às 23h00.

Art. 2o Os restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias e 
padarias a partir de 10 de outubro 2020, fica autorizado o 
serviço self-service, sempre com observância do proto-
colo sanitário geral e com necessidade de cumprimento 
das demais condições descritas no artigo 2o, do Decreto 
Municipal no 5.080 de 7 de agosto de 2020, devendo ainda 
seguir as seguintes medidas de prevenção pelo estabele-
cimento:

I - garçons e atendentes deverão utilizar máscaras de pro-
teção e, se possível, viseiras de proteção “Face Shields”;

II - como medida adicional, no sistema de self-service du-
rante o período da pandemia, o estabelecimento deverá 
dispor de um funcionário de forma exclusiva localizado no 
início das “cadeias frias e quentes”, munido com recipien-
te contendo álcool em gel a 70%, que deverá colocar sobre 
as palmas das mãos do cliente;

III - o cliente deverá ser informado a permanecer de más-
cara até sentar-se à mesa e somente deverá retirar a mes-
ma quando for iniciar a refeição;

IV - na entrada ou no sistema de self-service, em havendo 
fila de espera, é obrigatória a marcação ou monitoramen-
to de distanciamento de 2 (dois) metros entre cada indiví-
duo. Um funcionário do estabelecimento deverá discipli-
nar a fila de espera;

V - o cliente deverá utilizar luvas descartáveis disponibiliza-
das pelo estabelecimento, para manuseio dos utensílios, 
antes de realizarem o serviço de autoatendimento (self-
-service);

VI - após o serviço, o cliente deverá descalçar as luvas e 



S PS P

Diário Oficial de

SERRA NEGRASexta-feira, 9 de outubro de 2020 - Ano VIII - n.º 715
02

Preço desta edição  R$ 910,00 -  Lei Municipal  - nº 2.641, de 20/11/01

EXPEDIENTE
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra

Praça John Kennedy, s/n.º - Centro – CEP. 13.930-000
Fone: (19) 3892-9600

E-mail: imprensa@serranegra.sp.gov.br
Tiragem: 2.000 exemplares

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

Diagramação e Impressão: 
Editora e Artes Gráficas “O SERRANO” Ltda.

Jornalista Responsável: : 
Maria Paula Feichas Vilanova - MTb 9.756 JP/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

descartá-las em lixeira de pedal com tampa, localizada 
próxima ao balcão de alimentos; 

VII - o estabelecimento deverá disponibilizar aos clientes 
talheres higienizados e mantidos em embalagens indivi-
duais e lacradas, acompanhados de guardanapo de papel 
descartável;

VIII - no caso do cliente querer se servir novamente, este 
deverá repetir o procedimento acima especificado (colo-
cação da máscara facial, seguida de higiene das mãos com 
álcool em gel a 70% e colocação de luvas descartáveis);

IX - um funcionário utilizando máscaras de proteção e, se 
possível, viseiras de proteção “Face Shields”, deverá ser o 
responsável pela rápida reposição dos itens retirados;
X - os temperos e molhos deverão ser oferecidos preferen-
cialmente em sachês;

XI - utensílios utilizados para servir o alimento pelos clien-
tes deverão ser recolhidos e higienizados ou trocados por 
outros a cada trinta minutos;

XII - o estabelecimento deverá solicitar aos profissionais de 
saúde que evitem adentrar no restaurante com seus jale-
cos de trabalho e, caso estejam usando, orientar para que 
deixem em local específico para este fim, se houver;

XIII - informar aos clientes sobre a importância de evitar 
o compartilhamento de talheres, copos e outros objetos à 
mesa.

Art. 3o Fica autorizado o funcionamento dos estabeleci-
mentos dedicados à realização de festas, eventos ou re-
cepções, desde que protocolem junto à Vigilância Sanitá-
ria Municipal, um plano de ação para retomada, devendo 
seguir os pontos fixados pela VISA.

Art. 4o Os templos e cultos religiosos em geral poderão a 
partir de 10 de outubro de 2020, proceder a realização dos 
cultos nos horários entre as 7h00 e 21h00, duração de no 
máximo 90 (noventa) minutos em cada culto  sempre com 
observância do protocolo sanitário geral e com necessi-
dade de cumprimento das demais condições descritas no 
artigo 10, do Decreto Municipal no 5.080 de 7 de agosto de 
2020.

Art. 5o Os serviços de hotéis, pousadas, chalés e estabe-
lecimentos congêneres, neste momento (FASE 4 – Verde 
- fixada pelo GE no PLANOSP), a partir de 10 de outubro de 
2020, deverão seguir as condições previstas neste Decreto, 
observar as regras sanitárias e de funcionamento previstas 
descritas no artigo 5o e Anexo Único do Decreto Municipal 
no 5.059 de 16 de junho de 2020, passando a capacidade 
diária do hotel ou pousada para 60% (sessenta por cento) 
de sua capacidade.

Art. 6o Fica extinto o Comitê Municipal de Prevenção e En-
frentamento ao Coronavírus – COVID-19, criado pelo De-
creto Municipal no 5.022 de 16 de março de 2020.

Art. 7o O descumprimento das regras gerais e/ou específi-
cas determinadas neste Decreto e no PLANOSP, importará 
na suspensão do alvará de funcionamento, com imediato 
fechamento administrativo do estabelecimento, além da 
aplicação da multa diária de 100 UFESP, e aplicação das 
demais sanções previstas na legislação estadual e federal 
que se aplicam para a Administração Municipal de forma 
complementar, inclusive na esfera penal.

Art. 8o A Secretaria Municipal da Saúde poderá, por Porta-
ria do seu Titular, regulamentar eventuais procedimentos 
adicionais para o efetivo cumprimento das recomenda-
ções contidas neste Decreto.

Art. 9o Ficam mantidas todas as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública decorrente da CO-
VID-19 constantes nos Decretos Municipais.

Art. 10. Fica revogado o artigo 3o do Decreto Municipal no 
5.040 de 20 de abril de 2020, autorizando o retorno da reali-
zação das feiras livres como ocorriam antes da suspensão.

Art. 11. Fica revogado o Decreto Municipal no 5.043 de 27 
de abril de 2020, que proíbe o estacionamento de motoci-
cletas em locais específicos.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor no dia 10 de outubro 
de 2020.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Ne-
gra, 9 de outubro de 2020.

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO
- Prefeito Municipal -

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

ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA FILHO
- Secretário -
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ISENÇÃO IPTU / 2021 
 

A Secretaria Municipal da Fazenda comunica que a partir de 10 de agosto de 
2020 os Aposentados, Pensionistas e Proprietários de imóveis com até 70 m² de 
construção interessados na obtenção de ISENÇÃO “IPTU/2021” a apresentarem 
documentação junto a Recepção da Prefeitura de Serra Negra. 
 

• ISENÇÃO IPTU APOSENTADO 
Apresentar os seguintes:- 

- Fotocópia do espelho do IPTU 
- Fotocópia de Comprovante de Residência (CONTA ENERGIA ELÉTRICA- LUZ) 
- Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho 
- Certidão do Registro de Imóveis Atualizada (que conste que o requerente possui 
somente um imóvel) 
- Extrato do recebimento da Aposentadoria (atualizada)  
- Declaração que é domiciliado a mais de 5(cinco) anos no Município e que a renda 
familiar não ultrapasse 3,5 (três e meio) salários mínimos R$ 3.657,75 Renda 
Máxima* 
* (constante no requerimento especifico)                                       
 
 

• ISENÇÃO IPTU 70 M² 
Apresentar os seguintes:- 

- Fotocópia do espelho do IPTU 
- Fotocópia de Comprovante de Residência (CONTA ENERGIA ELÉTRICA- LUZ) 
- Fotocópia do CPF ou RG ou Carteira de Trabalho 
- Certidão do Registro de Imóveis Atualizada (que conste que o requerente possui 
somente um imóvel) 
- Declaração de que é possuidor somente de um imóvel e que usa o mesmo para 
residência.* 
* (constante no requerimento especifico) 
                                    
 

Os requerimentos estão disponíveis para impressão em 
www.serranegra.sp.gov.br no link ‘ISENÇÃO IPTU’ ou na Recepção da Prefeitura 
Municipal de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.  

Não deixe para última hora evitando filas e complicações, pois o prazo final 
encerra-se em 10 de outubro de 2020.  

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 074/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
PULVERIZADOR SPRAY COM GATILHO EM PLASTICO COM 
CAPACIDADE DE 500ML. DATA: 23/10/2020 - 10H00M. Edital 
completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do 
setor de licitações da Prefeitura da Estância Hidromineral 
de Serra Negra, sito à Praça John F. Kennedy, s/n, Centro, em 
dias úteis, das 08h00m às 17h00m, devendo o interessado 
trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, 
etc.) pelo e-mail licitacao@serranegra.sp.gov.br ou ainda 
pelo site www.serranegra.sp.gov.br. Informações: (19) 
3892-9600. Serra Negra, 09 de Outubro de 2020. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 017/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS. Torna se publico e 
para conhecimento dos interessados que o Pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 24/09/2020 – MATEUS 
GUEDES BERTON. Pregoeiro.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI 
da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da 
Lei Municipal 3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados 
pelo Sr. Pregoeiro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o 
pregão em tela aos licitantes: V.S. COSTA & CIA LTDA. ITEM: 
01. VALOR TOTAL: R$ 15.000,00. GIOMETTI & GIOMETTI 
LTDA ME. ITENS: 02 E 08. VALOR TOTAL: R$ 2.270,00. 
CIRURGICA PARMA LTDA ME. ITEM: 03. VALOR TOTAL: R$ 
460,00. CIRURGICA MARTOMED LTDA ME. ITENS: 04 E 09. 
VALOR TOTAL: R$ 9.350,00. CONKAST EQUIPAMENTOS 
TECNOLOGICOS LTDA ME. ITEM: 05. VALOR TOTAL: R$ 
3.900,00. BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS 
LTDA ME. ITEM: 06. VALOR TOTAL: R$ 2.250,00. V.L. FUZETI 
COMERCIAL ME. ITEM: 07. VALOR TOTAL: R$ 5.640,00. 
Serra Negra, 09 de Outubro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 019/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA PADARIA. Torna se publico e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 22/09/2020 – MATEUS GUEDES BERTON. 
Pregoeiro.  Nos termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 
8.666/93, combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 
3.612/2013, RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. 
Pregoeiro e pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão 
em tela aos licitantes: A2G COMERCIAL LTDA EPP. ITENS: 
02, 04 E 07. VALOR TOTAL: R$ 20.971,00. DANFESSI MOVEIS 
CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA ME. ITENS: 05, 06 
E 08. VALOR TOTAL: R$ 8.470,00. WR SOARES. ITEM: 09. 
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00. ITENS FRACASSADOS: 01 E 03. 
Serra Negra, 09 de Outubro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO 
FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
N. 020/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, 
ESTRADOS E CARRINHO DE MÃO PARA A COZINHA PILOTO. 
Torna se publico e para conhecimento dos interessados 
que o Pregão acima mencionado foi ADJUDICADO em 
05/10/2020 – MATEUS GUEDES BERTON. Pregoeiro.  Nos 
termos do Art. 43, Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, 
combinado com o Art. 7º, Inc. V da Lei Municipal 3.612/2013, 
RATIFICO todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e 
pela equipe de apoio e HOMOLOGO o pregão em tela ao 
licitante: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 
EPP. ITENS: 01, 02 E 03. VALOR TOTAL: R$ 4.785,00. ITEM 
FRACASSADO: 04. Serra Negra, 09 de Outubro de 2020. Dr. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 070/2020 - OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE 
REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX). Torna se publico e 
para conhecimento dos interessados que o Pregão acima 
mencionado foi ADJUDICADO em 02/10/2020 – GIULIANA 
MITTESTAINER VICENTE. Pregoeira.  Nos termos do Art. 43, 
Inc. VI da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com o Art. 

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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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 ao licitante: CAIO RODRIGO 
MARGARIDO RAPHAEL MEI. ITEM: 01. VALOR TOTAL: R$ 
31.050,00. Serra Negra, 09 de Outubro de 2020. Dr. SIDNEY 
ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
N. 073/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO 
CONGELADO. Torna se publico e para conhecimento 
dos interessados que o Pregão acima mencionado foi 
ADJUDICADO em 09/10/2020 – 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 ao licitante: CARVALHO COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ITEM: 01. VALOR 
TOTAL: R$ 41.140,00. Serra Negra, 09 de Outubro de 2020. 
Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 - CONTRATO Nº 0151/20 
- (1º).
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES 
LTDA .
OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA 
FIORAVANTE BERTOLINI.
PRAZO: 60 DIAS
VALOR R$ 3.499,27
DATA: 18/09/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 - CONTRATO Nº 0128/20 
- (1º).
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: A C MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP
OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA DO POSTO DE SAUDE ORESTE CANHASSI.
PRAZO: 60 DIAS
VALOR R$ 16.524,26
DATA: 11/09/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
CARTA CONVITE Nº 09/2020 - CONTRATO Nº 0186/20 - (1º).
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: ORLANDO BENEDITO RODRIGUES FIORINI
OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DA 
CASA DA BANDA
PRAZO: 45 DIAS
VALOR R$ 3.172,19
DATA: 25/09/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: FIORILLI SOFTWARE LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORNECIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.
PRAZO CONTRATAL : (12 MESES)
VALOR R$ 330.900,00
DATA: 10/09/2020

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE 
ELETRONICOS EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA SEREM 
UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
PRAZO: 12 MESES
DATA: 05/10/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA
OBJETO: CONTINUIDADE DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS 
SEM MOTORISTA ADAPTADOS PARA AS ATIVIDADES DA 
G.C.M. DE SERRA NEGRA.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 97.927,44
DATA: 24/08/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2020 - CONTRATO Nº 0202/20 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: TOPAN CONSTRUTORA EIRELI
OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA DOS PORTAIS E SINALIZAÇÃO DAS 
ROTAS TURÍSTICAS.
PRAZO: 30 DIAS
DATA: 02/10/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0307/20
PROCESSO 324/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 062/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RESSOLAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL

Aos 08 dias do mês de outubro de 2020, de um lado a 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/
nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão 
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Presencial nº 062/2020, e de outro lado, a empresa 
adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada 
DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado 
a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

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

Empresa: DENIPOTTI & DENIPOTTI COM. E 
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.
CNPJ nº: 03.050.725/0001-82
Endereço: RUA FRANCISCA PEREIRA SILVA, Nº 745 – 
EMPRES. CENTER L. ANTONIO TURAT – PRESIDENTE 
VENCESLAU – SP – CEP 19.400-000
Telefone: (18) 3271-1014
Representada por: FELIPE GABRIEL SOARES

Item Q u a n t . 

Estimada

Descrição MARCA Preço Unit 

(R$)

Preço Total 

(R$)

1. 100 UND PNEU 1000X20 BORRACHUDO - 

VW24220 E F14000

B. RUBBER 500,00 50.000,00

2. 30 UND PNEU 1000X20 LISO - VW24220 

E F14000

B. RUBBER 478,00 14.340,00

5. 20 UND PNEU 900X20 BORRACHUDO - 

MB1113 E CAMINHÃO DE LIXO

B. RUBBER 459,00 9.180,00

6. 20 UND PNEU 900X20 LISO - MB1113 E 

CAMINHÃO DE LIXO

B. RUBBER 453,00 9.060,00

13. 4 UND PNEU 18,4X34 - TRASEIRO 

TRATOR AGRICOLA

B. RUBBER 1.850,70 7.402,80

15. 4 PÇ PNEU 12,5 / 80 X 18 – 

12 LONAS DIANTEIRO 

RETROESCAVADEIRA

B. RUBBER 740,28 2.961,12

T O T 

A L:

R$ 92.943,92

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/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 
necessários ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada 
a partir de sua assinatura.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
062/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.
2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

3. Fica obrigada a CONTRATADA manter, durante toda 
a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante 
exige o art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços 
é de R$ 92.943,92 (NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E 
QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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. Ao emitir a Nota Fiscal 
Eletrônica (NFe) informar o numero da Conta Corrente 
para deposito e endereço de e-mail para contato.

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

9 – DO FORO 
1. O Foro para dirimir questões relativas ao presente 
compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca 
de Serra Negra, com prejuízo a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o 
presente 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 
assistiram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 08 de Outubro de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0308/20

PROCESSO 324/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 062/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RESSOLAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL

Aos 08 dias do mês de outubro de 2020, de um lado a 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/
nº, nesta, inscrita no CNPJ, sob o nº. 44.847.663/0001-11, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, DR. 
SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, neste ato denominada 
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simplesmente PREFEITURA responsável pelo Pregão 
Presencial nº 062/2020, e de outro lado, a empresa 
adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada 
DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado 
a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

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

Empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP
CNPJ nº: 58.619.644/0001-42
Endereço: AV. DR. PEDRO BENTIVOGLIO FILHO, 30 – DIST. 
IND. ANDRADINA-SP – CEP 16.902-170
Telefone : (18) 3722-4671
Representada por: MARCIO ANTONIO TOZZI

Item Q u a n t . 

Estimada

Descrição MARCA Preço Unit 

(R$)

Preço Total (R$)

3. 50 UND PNEU 750X16 - VW7100 RUZI 365,00 18.250,00

10. 30 UND PNEU 1400X24 - 12 LONAS – 

MOTONIVELADORA

RUZI 1.274,00 38.220,00

11. 6 UND PNEU 17,5X25 - 16 LONAS - PÁ 

CARREGADEIRA

RUZI 1.665,00 9.990,00

14. 4 UND PNEU 14,9/13X24 - DIANTEIRO 

TRATOR AGRÍCOLA

RUZI 925,00 3.700,00

17 8 PÇ PNEU 12.4X24 – 10 LONAS – 

TRATOR AGRICOLA

RUZI 740,00 5.920,00

TOTAL 76.080,00

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:
1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/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 
necessários ao controle e administração da presente Ata.
4.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada 

a partir de sua assinatura.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
062/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.
3. Fica obrigada a CONTRATADA manter, durante toda 
a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante 
exige o art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 76.080,00 (SETENTA E SEIS MIL E OITENTA 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. Ao emitir a Nota Fiscal 
Eletrônica (NFe) informar o numero da Conta Corrente 
para deposito e endereço de e-mail para contato.

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

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o 
presente 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 
assistiram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 08 de Outubro de 2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 0309/20

PROCESSO 324/2020 - PREGÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 062/2020 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RESSOLAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL

Aos 08 dias do mês de outubro de 2020, de um lado a 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA 
NEGRA, com sede localizada à Praça John F. Kennedy, s/
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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 
Presencial nº 062/2020, e de outro lado, a empresa 
adjudicatária no(s) item(s) abaixo, doravante denominada 
DETENTORA, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02 e ainda, Lei Municipal 
3.612 de 12 de Março de 2013 e Decreto Municipal 4.093 
de 28 de Fevereiro de 2013, têm entre si, justo e avençado 
a presente ATA que, quando publicada, terá efeito de 
compromisso de fornecimento, observada as condições 
estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 
que se seguem:

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

Empresa: J P BELEZE EPP
CNPJ nº: 54.054.937/0001-79
Endereço: RUA DO EXPEDICIONARIO, Nº 1.051- CENTRO – 
OURNHOS-SP - CEP 19.900-041
Telefone: (14) 3322-4229
Representada por: JEAN PIERRE BELEZE

Item Q u a n t . 

Estimada

Descrição MARCA Preço Unit 

(R$)

Preço Total 

(R$)

4. 50 PNEU 275/80X22,5 – CAMINHÃO 

DE LIXO LISO

RUZI 496,50 24.825,00

7. 16 PNEU 8.25 x 15 – 12 LONAS – 

CARRETA

RUZI 372,00 5.952,00

8. 50 PNEU 275/80X22,5 – CAMINHÃO 

DE LIXO BORRACHUDO

RUZI 459,69 22.984,50

9. 12 PNEU 12X16,5 - DIANTEIRO DA 

RETROESCAVADEIRA

RUZI 597,99 7.175,88

12. 6 PNEU 19,5X24 - TRASEIRO 

RETROESCAVADEIRA

RUZI 1.749,21 10.495,26

16.

8

PNEU 650X16 – GRADÃO

RUZI

325,50

2.604,00

TOTAL 74.036,64

2. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA:

1. Contratar com esta PREFEITURA, nas condições previstas 
no Edital do Pregão Presencial acima citado, bem como 
no(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata, os produtos/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 
necessários ao controle e administração da presente Ata.

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

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele 
estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial n. 
062/2020, bem como todos seus Anexos e a proposta da 
DETENTORA.

2. A existência de preços registrados não obriga PREFEITURA 
a firmar as contratações que deles poderão advir.

3. Fica obrigada a CONTRATADA manter, durante toda 
a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante 
exige o art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993.

6. VALOR ESTIMADO 
1. O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é 
de R$ 74.036,64 (SETENTA E QUATRO MIL TRINTA E SEIS 
REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

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

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

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o 
presente 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 
assistiram e que também o subscrevem.
Serra Negra, 08 de Outubro de 2020.
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo
ATA DA VIGÉSIMA SEX-

TA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATI-
VA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos vinte e oito dias do 
mês de setembro, do ano de 
dois mil e vinte, com início às 
19h30min, a Câmara Munici-
pal da Estância Hidromineral 
de Serra Negra/SP, realizou 
em sua sede localizada na 
Rua Nossa Senhora do Rosá-
rio nº 630, Centro de Conven-
ções “Circuito das Águas”, 
nesta cidade, sob a Presidên-
cia do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, e secreta-
riando os trabalhos o verea-
dor José Aparecido Orlandi – 
1º Secretário da Mesa 
Diretora, sua 26ª Sessão Ordi-
nária, da 04ª Sessão Legislati-
va, da 17ª Legislatura, com a 

presença dos vereadores Ed-
son B. O. Marquezini, Eduar-
do Aparecido Barbosa, Felipe 
Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Le-
andro Gianotti Pinheiro, Leo-
nel Franco Atanázio, Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
o Exmo. Sr. Presidente decla-
rou aberta a presente sessão. 
Em seguida convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foi lida, 
discutida, votada e aprovada, 
por unanimidade (10 votos), 
a ata da 25ª sessão ordinária, 
da 04ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
21 de setembro de 2020. EX-

PEDIENTE DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 460/2020, em resposta ao 
requerimento de informa-
ções nº 572/2020, de autoria 
dos vereadores Leandro Gia-
notti Pinheiro, Ricardo Favero 
Fioravanti, Roberto Sebastião 
de Almeida e Edson B. O. 
Marquezini, encaminhando 
cópia do parecer da Procura-
doria Jurídica da Prefeitura 
de Serra Negra, com relação 
à alteração ou à inclusão de 
nome na denominação ofi-
cial do Palácio das Águas – 
prédio onde funciona o Paço 
Municipal de Serra Negra. - 
Ofício nº 464/2020, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 637/2020, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Ricardo 
Favero Fioravanti e Roberto 
Sebastião de Almeida, infor-

mando desconhecer a de-
núncia feita por servidora pú-
blica sobre eventuais 
orçamentos falsos e suposto 
crime de peculato na Direção 
(2018/2020) de Transporte Es-
colar, vez que não foi apre-
sentado qualquer documento 
comprobatório da denúncia. 
Informa ainda, que após co-
municação enviada pela Se-
cretaria da Educação e Cultu-
ra, em 05 de maio de 2020, foi 
aberto um procedimento dis-
ciplinar através do processo 
administrativo nº 1594/2020, 
para apurar a conduta funcio-
nal da servidora na execução 
de suas funções naquela Se-
cretaria. - Ofício nº 466/2020, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 609/2020, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro, Ri-
cardo Favero Fioravanti e Ro-
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berto Sebastião de Almeida, 
encaminhando cópia do pa-
recer da Divisão de Trânsito, 
referente à sinalização de 
trânsito na Estrada Municipal 
Amatis José Franchi, Serra 
Negra/SP. - Ofício nº 471/2020, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 632/2020, 
de autoria dos vereadores Re-
nato Pinto Giachetto e Lean-
dro Gianotti Pinheiro, enca-
minhando cópia do parecer 
da Secretaria Municipal de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, referente às no-
vas placas indicativas dos 
pontos turísticos de nossa Es-
tância. - Ofício nº 474/2020, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 634/2020, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria de Governo, refe-
rente ao Plano de Carreira. - 
Ofício nº 468/2020, em res-
posta ao requerimento de 
informações nº 633/2020, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, encami-
nhando cópia do contrato so-
cial da Empresa ARAMED Co-
m e r c i a l 
Hospitalar Eireli. - Ofício nº 
465/2020, em resposta ao re-
querimento de informações 
nº 570/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, encaminhando cópia do 
parecer da Divisão de Trânsi-
to, referente à sinalização de 
trânsito no Loteamento Nova 
Serra Negra, Serra Negra/SP. - 
Ofício nº 470/2020, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 631/2020, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro e Rena-
to Pinto Giachetto, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de Turis-
mo e Desenvolvimento Eco-
nômico, referente às novas 
placas indicativas dos pontos 
turísticos de nossa Estância. - 
Ofício nº 477/2020, em res-
posta ao requerimento de in-
formações nº 645/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, informando 
que o pedido de reajuste dos 
valores das diárias de viagem 
é justo. No entanto, diante da 
queda da arrecadação, devi-
do ao período de pandemia 
em virtude da COVID-19, o re-
ferido reajuste não pode ser 

realizado, uma vez que au-
mentaria as despesas. Assim, 
o pedido poderá ser revisto 
assim que voltarmos a nor-
malidade no que tange a ar-
recadação. EXPEDIENTE DE 
DIVERSOS: - Relatório de 
Gestão Fiscal do Poder Legis-
lativo Municipal - Câmara Mu-
nicipal de Serra Negra, refe-
rente ao 2º quadrimestre de 
2020. - Demonstrativo de Apu-
ração das Despesas com Pes-
soal do Poder Legislativo Mu-
nicipal - Câmara Municipal de 
Serra Negra, referente ao 2º 
quadrimestre de 2020. - Ba-
lancete Financeiro da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
referente ao mês de agosto 
de 2020. - Convite da Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Serra Negra, para participar 
da Audiência Pública de Pres-
tação de Contas das aplica-
ções do Fundo Municipal de 
Saúde e Gestão em Saúde 
Municipal, referente ao se-
gundo quadrimestre de 2020, 
que será realizada no dia 02 
de outubro de 2020 (sexta-
-feira), às 13h30min, no Ple-
nário da Câmara Municipal 
de Serra Negra. - E-mail da 
Telefônica S/A, encaminhan-
do o ofício CT 03808/2020, de 
22 de setembro de 2020, em 
resposta à Moção de Apelo nº 
12/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, informando que a cober-
tura do sinal móvel celular da 
Vivo no Município de Serra 
Negra /SP é realizada através 
de 08 (oito) sites nas tecnolo-
gias GSM (2G), WCDMA (3G) 
e LTE (4G). Esclarece que fo-
ram realizados diversos tes-
tes e interferências na rede 
de telefonia móvel que aten-
de ao Município de Serra Ne-
gra, de modo que as possíveis 
causas para intermitências e 
quedas de ligações, foram sa-
nadas. Informa também que 
os testes continuarão até o fi-
nal de setembro/2020. A Tele-
fônica vem realizando esfor-
ços e investimentos, visando 
disponibilizar novos Produtos 
e Serviços a todos seus clien-
tes. Por fim, se coloca à dis-
posição para esclarecimen-
tos necessários. 
Atenciosamente, Luiz Eduar-
do Daruiz Correa - Gerente de 
Articulação Regional São Pau-
lo/Sul. - E-mail da Telefônica 

S/A, encaminhando o ofício 
CT 03364/2020, de 22 de se-
tembro de 2020, em resposta 
às indicações nºs 463/2020 e 
468/2020, ambas de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, informando que a 
cobertura do sinal móvel ce-
lular da Vivo no Município de 
Serra Negra /SP é realizada 
através de 08 (oito) sites nas 
tecnologias GSM (2G), WCD-
MA (3G) e LTE (4G). Esclare-
ce que foram realizados di-
versos testes e interferências 
na rede de telefonia móvel 
que atende ao Município de 
Serra Negra, de modo que as 
possíveis causas para inter-
mitências e quedas de liga-
ções, foram sanadas. Informa 
também que os testes conti-
nuarão até o final de setem-
bro/2020. Com relação ao Lo-
teamento Colina dos Ipês não 
possui cobertura do sinal mó-
vel da Vivo. Entretanto, o pla-
nejamento de novos sites 
para ampliação de cobertura, 
implantação de torre-equipa-
mento de transmissão/comu-
nicação e outros, depende de 
estudos de viabilidade e, no 
momento, não consta no pro-
jeto de expansão da Empresa 
Telefônica / Vivo previsão 
para a instalação de novas 
torres nesse Município, mas a 
solicitação será incluída nos 
estudos para planejamento 
futuros. A Telefônica vem rea-
lizando esforços e investi-
mentos, visando disponibili-
zar novos Produtos e Serviços 
a todos seus clientes. Por fim, 
se coloca à disposição para 
esclarecimentos necessários. 
Atenciosamente, Luiz Eduar-
do Daruiz Correa - Gerente de 
Articulação Regional São Pau-
lo/Sul. - E-mail da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo – ALESP, encaminhan-
do o Requerimento de Con-
gratulações nº 1280/2020, de 
autoria da Deputada Estadual 
Valéria Bolsonaro, parabeni-
zando a população e as auto-
ridades do Município de Serra 
Negra pela passagem de mais 
um aniversário desta Estân-
cia, no dia 23 de setembro. - 
E-mail da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo 
– ALESP, encaminhando o 
Requerimento de Congratula-
ções nº 1273/2020, de autoria 
do Deputado Estadual Gil Di-

niz, parabenizando o Municí-
pio de Serra Negra pelos seus 
192 anos de fundação, come-
morados em 23 de setembro 
de 2020. - Correspondências 
recebidas no período de 22 
de setembro de 2020 a 28 de 
setembro de 2020, dentre 
elas os seguintes documen-
tos informando a liberação 
de verbas: - Ofício nº 1177 / 
2020 / REGOVJD – Represen-
tação da Gerência Executiva 
de Governo Jundiaí/SP, data-
do de 22 de setembro de 
2020. Assunto: Crédito de Re-
cursos Financeiros – Orça-
mento Geral da União. Refe-
rente: Contrato de Repasse 
OGU MDR 873192/2018 - Ope-
ração 1058793-57. Comuni-
cando o crédito de recursos 
financeiros, sob bloqueio, em 
21/09/2020, no valor de R$ 
108.190,47 (cento e oito mil, 
cento e noventa reais e qua-
renta e sete centavos), na 
conta vinculada ao Contrato 
de Repasse nº 873192/2018, 
firmado com o(a) MUNICÍPIO 
DE SERRA NEGRA - SP, assina-
do em 09/10/2018, no âmbito 
do Programa Planejamento 
Urbano, sob a gestão do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, que tem por objeto 
“infraestrutura e pavimenta-
ção asfáltica das Ruas Dr. Re-
nato Cardozo (parcial) e Car-
los Ungarato (parcial) no 
Loteamento Placidolândia”. 
Atenciosamente, Representa-
ção da Gerência Executiva de 
Governo - Jundiaí/SP. - Ofício 
nº 1198 / 2020 / REGOVJD – 
Representação da Gerência 
Executiva de Governo Jun-
diaí/SP, datado de 24 de se-
tembro de 2020. Assunto: 
Crédito de Recursos Finan-
ceiros – Orçamento Geral da 
União. Referente: Contrato de 
Repasse OGU MDR 
878856/2018 - Operação 
1061783-99. Comunicando o 
crédito de recursos financei-
ros, sob bloqueio, em 
23/09/2020, no valor de R$ 
89.142,86 (oitenta e nove mil, 
cento e quarenta e dois reais 
e oitenta e seis centavos), na 
conta vinculada ao Contrato 
de Repasse nº 878856/2018, 
firmado com o(a) MUNICIPIO 
DE SERRA NEGRA - SP, assina-
do em 09/10/2018, no âmbito 
do Programa Planejamento 
Urbano, sob a gestão do Mi-
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nistério do Desenvolvimento 
Regional, que tem por objeto 
“infraestrutura, pavimenta-
ção asfáltica, drenagem de 
águas pluviais e caçadas em 
03 ruas do Loteamento Jar-
dim do Salto.”. Atenciosa-
mente, Representação da Ge-
rência Executiva de Governo 
- Jundiaí/SP. - E-mail da Câ-
mara dos Deputados – Con-
sultoria de Orçamento e Fis-
calização Financeira, 
informando, de forma sintéti-
ca, as transferências de re-
cursos da União (constitucio-
nal, legal e voluntária), 
promovendo a transparência 
na alocação, execução e fis-
calização dos recursos públi-
cos, por meio da reunião, em 
documento único, de infor-
mações sobre a execução or-
çamentária dos recursos fe-
derais no Município de Serra 
Negra/SP, de modo que os re-
cursos do Orçamento da 
União destinado ao Município 
de Serra Negra, referentes às 
áreas de competência fede-
ral, nas várias áreas de atua-
ção, totalizaram, no mês de 
agosto de 2020, o importe de 
R$ 3.401.785,60 (três milhões, 
quatrocentos e um mil, sete-
centos e oitenta e cinco reais 
e sessenta centavos), perfa-
zendo, no período de janei-
ro/2020 a agosto/2020, o valor 
total de R$ 17.780.120,49 (de-
zessete milhões, setecentos e 
oitenta mil, cento e vinte reais 
e quarenta e nove centavos). 
Todos os documentos fica-
ram à disposição dos verea-
dores junto à Mesa Diretora. 
Em seguida, foi proferida a 
leitura das INDICAÇÕES: Indi-
cação nº 671/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente no sentido de se 
providenciar limpeza nas áre-
as verdes de todo o Lotea-
mento Refúgio da Serra. Indi-
cação nº 672/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente no sentido de 
providenciar placas grandes 
e com destaque de “SEJAM 

BEM VINDOS” nas entradas 
da cidade. Serra Negra, como 
uma das principais Estâncias 
de nosso Estado, recebendo 
constante fluxo de turistas, 
tem a obrigação, de forma 
simples e gentil, de demons-
trar a alegria de toda nossa 
população pela visita dos tu-
ristas que escolhem nossa ci-
dade para seu lazer. Indica-
ção nº 673/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem repintadas todas as 
lombadas que estão com a 
tinta apagada no município 
de Serra Negra/SP. Indicação 
nº 674/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada uma força tarefa 
no município de Serra Negra/
SP, para serem todos os buei-
ros desentupidos. Indicação 
nº 675/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
dedetizar todos os bueiros do 
município de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 676/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de passar máquina motonive-
ladora em todas as Estradas 
Municipais de Serra Negra 
que não possuem pavimenta-
ção asfáltica. Indicação nº 
677/2020, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de realizar o 
corte do mato nas calçadas e 
vias públicas em todos os Lo-
teamentos do Município de 
Serra Negra, principalmente 
os mais afastados da área 
central. Indicação nº 

678/2020, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
estude as possibilidades de 
instalar de uma rede WI-FI 
pública nas principais praças 
do município, haja vista que 
existem inúmeras cidades 
próximas a Serra Negra que 
já contam com esse serviço.  
Indicação nº 679/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que estude as possi-
bilidades de serem adquiridas 
novas obras e livros para se-
rem disponibilizadas na Bi-
blioteca do Município de Ser-
ra Negra/SP. Indicação nº 
680/2020, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser reali-
zada toda a manutenção ne-
cessária na viela, principal  
mente limpeza geral e perió-
dica, além da necessária pin-
tura, na Viela “Diveti  Nucci 
Osti”, que liga a Avenida Juca 
Preto, altura do número 890, 
com a Rua Luiz Passagnolo, 
Loteamento Vila Dirce, Serra 
Negra/SP. Indicação nº 
681/2020, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que 
determine ao setor compe-
tente, no sentido de ser subs-
tituída a iluminação que atu-
almente é de lâmpadas 
comuns para iluminação 
com lâmpada de led, em toda 
a extensão da Rua Antonio de 
Rocco Del Ciello, situada no 
Loteamento Suiza Park, Serra 
Negra/SP, vez que os morado-
res estão reclamando que a 
atual iluminação pública no 
local é muito ruim. Indicação 
nº 682/2020, de autoria do ve-
reador Leonel Franco Ata-
názio, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
ser realizada limpeza geral e 
o corte do mato no Ribeirão 

Serra Negra, no trecho entre 
o número 1300 da Avenida 
João Gerosa, até o início da 
Via Enzo Perondini, Serra Ne-
gra/SP, para serem evitadas as 
enchentes e alagamentos no 
referido trecho. Indicação nº 
683/2020, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que indica na forma regimen-
tal, seja oficiado à Telefônica 
S/A, para que determine ao 
setor municipal competente, 
no sentido de serem trocadas 
as tampas da Telefônica que 
estão quebradas e serem cor-
retamente colocadas e fixa-
das no balão existente no fi-
nal da Rua Antonio Novaes, 
Loteamento Estância Suíça, 
Serra Negra/SP, vez que o lo-
cal está destampado, geran-
do sérios riscos às pessoas. 
Indicação nº 684/2020, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de adotar os 
procedimentos necessários 
para disponibilizar ilumina-
ção pública em toda a exten-
são da Avenida 18, do Lotea-
mento Estância Clube 
Veraneio, Bairro das Três Bar-
ras, Serra Negra/SP. Indicação 
nº 685/2020, de autoria do ve-
reador Leandro Gianotti Pi-
nheiro, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
serem desentupidos todos os 
bueiros da Rua Petrópolis, 
Centro, Serra Negra/SP, vez 
que a maioria daqueles buei-
ros estão lotados de areia. In-
dicação nº 686/2020, de auto-
ria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que determine 
ao setor competente, no sen-
tido de ser realizada limpeza 
geral e o corte do mato em 
ambas as calçadas da Rua Pe-
trópolis, Centro, Serra Negra/
SP, vez que aquelas calçadas 
estão necessitando urgente-
mente dessas manutenções. 
Indicação nº 687/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
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do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem cascalhadas todas 
as ruas que atualmente são 
de terra, no Loteamento Jar-
dim do Salto, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 688/2020, de au-
toria do vereador Renato Pin-
to Giachetto, que indica, na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de serem colocadas as mani-
lhas para o correto escoa-
mento das águas pluviais em 
todas as ruas de terra do Lo-
teamento Jardim do Salto, 
Serra Negra/SP, vez que esta 
obra de infraestrutura e extre-
mamente necessária naquele 
populoso loteamento, que 
contribuirá para que não 
ocorram erosões nas vias pú-
blicas. Indicação nº 689/2020, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que indi-
ca, na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que determi-
ne ao setor competente, no 
sentido de manter os sanitá-
rios públicos da rodoviária de 
Serra Negra aberto todos os 
dias até as 20:00 horas ou até 
22:00 horas, vez que atual-
mente os referidos banheiros 
estão sendo fechados às 
19:00 horas. Indicação nº 
690/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, ou seja, à Divi-
são Municipal de Trânsito de 
Serra Negra, no sentido de se-
rem feitas todas as sinaliza-
ções de trânsito de solo e aé-
reas necessárias na Rua 
Milton Dalonso e na Rua Mau-
ro Canhassi, situadas no Lo-
teamento Jardim Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP. Em 
seguida, o Exmo. Sr. Presi-
dente determinou o encami-
nhamento das indicações 
aos setores competentes 
para, dentro do possível, se-
rem adotadas as medidas ca-
bíveis. Não havendo nenhum 
vereador inscrito no Pequeno 
Expediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFOR-

MAÇÕES:  Requerimento nº 
681/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se possui deno-
minação oficial o Posto de 
Saúde recentemente cons-
truído no Loteamento Parque 
Fonte São Luiz, Bairro dos 
Francos, Serra Negra/SP. Re-
queiro mais, seja informado a 
localização e o endereço do 
referido Próprio Público (Pos-
to de Saúde). Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 
votos).  Requerimento nº 
682/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se possui deno-
minação oficial a Praça/Com-
plexo de Lazer que vem sen-
do atualmente revitalizado no 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP (local 
onde se encontra o “Lago da 
Nova Serra Negra”). Requeiro 
mais, seja informado em que 
local está situada a Praça Ma-
ria José do Prado Oliveira no 
Loteamento Nova Serra Ne-
gra, Serra Negra/SP, conforme 
Lei Municipal nº 3358/2010 
(cópia em anexo), esclare-
cendo se a Praça Maria José 
do Prado Oliveira se trata do 
Complexo de Lazer que vem 
sendo revitalizado. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
687/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se a Estrada 
que se inicia na Estrada Muni-
cipal Carlos Cagnassi, na bi-
furcação com a Estrada Muni-

cipal Antonio Pinto de Faria, 
passa pelas propriedades das 
Famílias Falavigna e Guidetti, 
até a divisa com o Município 
de Itapira/SP, Bairro dos Le-
ais, Serra Negra/SP, é uma via 
pública e se possui denomi-
nação oficial. Requeiro mais, 
seja informado quais são as 
coordenadas UTM de início e 
término na referida Estrada. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 688/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que solicita na for-
ma regimental, após ouvido o 
Douto e Soberano Plenário, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal para que, com 
o auxílio do Departamento 
Municipal de Trânsito, infor-
me a esta Casa de Leis, por 
qual motivo não foi atendido 
o pedido formulado através 
da indicação nº 131/2020 da-
tada de 27/02/2020 (cópia em 
anexo), no sentido de serem 
afixadas placas de trânsito in-
formando ser contramão de 
direção adentrar na Rua Capi-
tão José Bruschini, para 
quem desde da Avenida San-
tos Pinto, vez que muitos mo-
toristas estão adentrando no 
local pela contramão de dire-
ção em virtude da falta de si-
nalização de trânsito (pla-
cas), o que vem gerando 
acidentes no local. Requeiro 
também, seja informado em 
qual data será atendido este 
pedido, que é muito aguarda-
do pelos munícipes. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
691/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis se a “Avenida nº 
18” do Loteamento Estância 
Clube Veraneio, Bairro das 
Três Barras, Serra Negra/SP, 
possui denominação oficial e 
quais os melhoramentos nela 
existentes atualmente. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 

692/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, informe a esta 
Casa de Leis, se está na pro-
gramação da expansão da 
rede de iluminação pública 
do Município de Serra Negra/
SP, a disponibilização de ilu-
minação pública em toda a 
extensão da “Avenida nº 18” 
do Loteamento Estância Clu-
be Veraneio, Bairro das Três 
Barras. Em caso positivo, in-
formar qual é a data prevista 
para a implantação da ilumi-
nação pública na referida 
avenida. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 693/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que solicita 
na forma regimental, após 
ouvido o Douto e Soberano 
Plenário, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal para 
que, com o auxílio dos seto-
res municipais competentes, 
informe a esta Casa de Leis, 
se está na programação dos 
serviços públicos do Municí-
pio de Serra Negra/SP, a troca 
das lâmpadas comuns para 
lâmpadas “de led”, com o fim 
de melhorar a iluminação pú-
blica em toda a extensão da 
Rua Antonio de Rocco Del 
Ciello, situada no Loteamen-
to Suíza Park, Serra Negra/SP, 
vez que os moradores estão 
reclamando que a atual ilu-
minação público no local é 
muito ruim. Em caso positivo, 
informar qual é a data previs-
ta para a implantação da ilu-
minação pública em led na 
referida Rua. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
694/2020, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravan-
ti, que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Departamento de 
Estradas de Rodagem - D.E.R. 
para que, com o auxílio dos 
setores competentes, infor-
me a esta Casa de Leis, no 
prazo regimental de 15 (quin-
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ze) dias, se está na programa-
ção do D.E.R., a instalação de 
um radar de velocidade na 
Via Ângelo Zanini, Serra Ne-
gra/SP, nas proximidades da 
entrada do Loteamento Suiza 
Park, vez que os motoristas 
estão trafegando com seus 
veículos em altíssima veloci-
dade, podendo ocorrer gra-
víssimos acidentes no local. 
No caso de estar prevista a 
instalação de radar de veloci-
dade na Via Ângelo Zanini, 
requeiro seja informado qual 
é a data prevista para a sua 
instalação. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
REQUERIMENTOS DE CON-
GRATULAÇÕES E APLAUSOS. 
Requerimento nº 684/2020, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 28 anos de casados do 
casal JULIANA DALONSO e 
MARCELO BOCCATO ALVES, 
comemorados em setembro 
de 2020, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado, extensi-
vo a todos os seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 686/2020, de autoria 
do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos pelos 
53 anos de casados do casal 
JUDITE MEDEIROS e ZÉ DO 
CANO, comemorados em se-
tembro de 2020, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do, extensivo a todos os seus 
familiares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 690/2020, 
de autoria do vereador Edson 

B. O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com o senhor NELSON 
NAZZI CORDEIRO, pelos seus 
81 anos completados em 18 
de setembro de 2020, dese-
jando muita saúde, felicida-
des e que Deus continue a 
lhe abençoar, juntamente 
com todos os seus familiares.  
Parabenizo também o senhor 
Nelson Nazzi Cordeiro pelos 
relevantes serviços prestados 
em prol do desenvolvimento 
do município de Serra Negra/
SP, tratando-se de uma pes-
soa exemplar diante de sua 
brilhante trajetória de vida, 
repleta de muito trabalho, 
luta, coragem, determinação, 
força, empenho e dedicação. 
Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao homenageado e aos 
seus familiares. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
695/2020, de autoria do vere-
ador Wagner da Silva Del 
Buono, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de congra-
tulações e aplausos pelos 22 
anos de união do casal LU-
CIANA BREGONDE CORREIA 
GALLEGO e CARLOS ALE-
XANDRE CORREA GALLEGO, 
comemorados em setembro 
de 2020, de modo que esta 
data merece ser muito come-
morada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência ao 
casal homenageado, extensi-
vo a todos os seus familiares. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 696/2020, de autoria 
do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a BARBEARIA CHIBIL, 
que ganhou o prêmio como A 
Melhor Barbearia de 2020 em 
Serra Negra, merecendo a 
Câmara Municipal de Serra 
Negra reconhecer o excelen-
te trabalho realizado, sempre 
com muita competência e 
um atendimento muito aten-
cioso, que agrada a todos os 

seus inúmeros clientes. Para-
béns pelo trabalho realizado! 
Da decisão desta Casa re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia ao proprietário da Barbea-
ria Chibil. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 697/2020, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com a TODOS OS FA-
ZENDEIROS DE NOSSO MU-
NICÍPIO, pelo transcurso no 
dia 21 de setembro do Dia do 
Fazendeiro. Da decisão desta 
Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos fazendeiros 
de nosso município. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
698/2020, de autoria do vere-
ador Renato Pinto Giachetto, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos para com a  “CON-
FEITEIRARTEIRA”, uma loja 
física que está sendo implan-
tada com toda estrutura em 
um espaço muito bem mon-
tado para atender aos seus 
inúmeros clientes. Desejo 
muito sucesso à Chef Lu Bru-
ni! Da decisão desta Casa, re-
queiro mais, seja dada ciên-
cia a Chef Luciane Bruni, 
extensivo a todos os seus fa-
miliares. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 699/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
para com a empresa brasilei-
ra de produtos de limpeza e 
higiene YPÊ, que acaba de se 
tornar signatária do Pacto 
Empresarial pela Integridade 
e Contra a Corrupção, uma 
iniciativa do Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabili-
dade Social. Com isso, a 
companhia passa a integrar 
um grupo de empresas que 
assumiram o compromisso 
voluntário de promover um 
mercado mais íntegro, ético, 
e de erradicar condutas 
como a corrupção. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
proprietários da Ypê, extensi-
vo a todos os seus familiares. 

Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 704/2020, de autoria 
do vereador Edson B. O. Mar-
quezini, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a nova loja da Agência 
de Viagens SN TOUR TURIS-
MO, que foi inaugurada no 
dia 25 de setembro de 2020, 
na Rua Duque de Caxias, sen-
do um local bem estruturado, 
com excelente atendimento, 
desejando muito sucesso 
nesta promissora empreita-
da. Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência aos proprietários Ange-
la Poletini e Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, extensivo a 
todos os seus familiares. Pos-
to em discussão e votação, 
foi aprovado por unanimida-
de (10 votos). Requerimento 
nº 705/2020, de autoria dos 
vereadores Wagner da Silva 
Del Buono e Ricardo Favero 
Fioravanti, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 28 anos de casados do 
casal SHEILA PETRECHEM 
TOMAZI e HENRIQUE TOMA-
ZI, comemorados em setem-
bro de 2020, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa 
sociedade. Que Deus conti-
nue abençoando o casal! Da 
decisão desta Casa, requere-
mos mais, seja dada ciência 
ao casal homenageado, ex-
tensivo a todos os seus fami-
liares. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 706/2020, de 
autoria do vereador Edson B. 
O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 49 anos de união do ca-
sal MARIA TEREZA DE LIMA 
UNGARATO e ANTONIO CAR-
LOS UNGARATO, comemora-
dos em setembro de 2020, de 
modo que esta data merece 
ser muito comemorada pois 
é um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL

 DE SERRA NEGRA

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE 
SERRA NEGRA/SP, por seu Presidente e pelo Presidente da 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, faz saber 
que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 27 de outubro 
de 2020, terça-feira, às 19:00 horas, no Plenário da Câmara 
Municipal de Serra Negra, instalada na Rua Nossa Senhora do 
Rosário, nº 630, Centro de Convenções “Circuito das Águas” 
– mezanino – salas 06 e 07, quando será analisado, avaliado 
e discutido o projeto de lei n.º 091/2020, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Serra Negra para o exercício de 2.021 – “Orça-
mento Público Municipal para 2.021” – “LOA”. 
A Audiência Pública será transmitida ao vivo através da in-
ternet, no site oficial da Câmara Municipal de Serra Negra 
(www.cmserranegra.sp.gov.br) ou através do canal da Câ-
mara Municipal de Serra Negra no Youtube.  
Participe!

Serra Negra, 06 de outubro de 2020.

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Serra Negra/
SP

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento

ência ao casal homenagea-
do, extensivo a todos os seus 
familiares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 707/2020, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que solici-
ta consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplausos 
pelos 49 anos de união do ca-
sal JOSÉ ANIBAL RODRIGUES 
e ESPOSA, comemorados em 
setembro de 2020, de modo 
que esta data merece ser 
muito comemorada pois é 
um casal exemplo de amor 
companheirismo para toda 
nossa sociedade. Que Deus 
continue abençoando o ca-
sal! Da decisão desta Casa, 
requeiro mais, seja dada ci-
ência ao casal homenagea-
do, extensivo a todos os seus 
familiares. Posto em discus-
são e votação, foi aprovado 
por unanimidade (10 votos). 
Requerimento nº 708/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita 
consignação em Ata, votos de 
congratulações e aplausos 
pelos 49 anos de união do ca-
sal NELLY MARINI STACHETI e 
JOSÉ OSMAR VICENTINI STA-
CHETI, comemorados em se-
tembro de 2020, de modo que 
esta data merece ser muito 
comemorada pois é um casal 
exemplo de amor compa-
nheirismo para toda nossa so-
ciedade. Que Deus continue 
abençoando o casal! Da deci-
são desta Casa, requeiro mais, 
seja dada ciência ao casal ho-
menageado, extensivo a to-
dos os seus familiares. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
709/2020, de autoria do verea-
dor Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pelo novo endere-
ço do SOUZA CENTRO AUTO-
MOTIVO, na Rua Nossa Se-
nhora Aparecida número 58, 
Bairro das Palmeiras, Serra 
Negra/SP, em um local amplo 
e muito bem estruturado. Pa-
rabéns por todo o excelente 
trabalho, desejando muito su-
cesso nesta promissora em-
preitada! Da decisão desta 
Casa, requeiro mais, seja 
dada ciência ao proprietário 

da Souza Centro Automotivo, 
senhor Jonas, extensivo a to-
dos os seus familiares, cola-
boradores e clientes. Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). REQUERIMENTOS 
DE PESAR: Requerimento nº 
700/2020, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento da senhora 
Claire Carniel Brolezi. Reque-
rimento nº 701/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Lázara de 
Godoi Honório. Requerimen-
to nº 702/2020, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento da 
senhora Alice Franco de Go-
doy Novaes. Requerimento nº 
703/2020, de autoria da Câma-
ra Municipal de Serra Negra, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de profundo pesar 
pelo falecimento do senhor 
Francisco de Salvi. Os requeri-
mentos de pesar são de auto-
ria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse oficia-
do às famílias enlutadas. 
ORADORES: usou/usaram da 
palavra o(s) vereador(es) Ri-
cardo Favero Fioravanti. Não 
havendo mais nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Realiza-
da a chamada nominal dos 
vereadores, verificou-se esta-
rem presentes os vereadores 
Edson B. O. Marquezini, Edu-
ardo Aparecido Barbosa, Feli-
pe Amadeu Pinto da Fonseca, 
José Aparecido Orlandi, Lean-
dro Gianotti Pinheiro, Leonel 
Franco Atanázio, Paulo Leo-
poldo Marchi Giannini, Rena-
to Pinto Giachetto, Ricardo 
Favero Fioravanti, Roberto Se-
bastião de Almeida e Wagner 
da Silva Del Buono. Havendo 
número regimental, passou-
-se à discussão e à votação 
do(s) projeto(s) constante(s) 
da pauta. I - Discussão e vota-
ção única do projeto de lei nº 
087/2020, de autoria dos vere-

adores Paulo Leopoldo Mar-
chi Giannini e Felipe Amadeu 
Pinto da Fonseca, que deno-
mina o Teleférico do Municí-
pio de Serra Negra, que liga a 
Praça Sesquicentenário ao 
Pico do Fonseca, com o nome 
de TELEFÉRICO VANDERLEI 
GERALDO MARCHI – ESCO-
VÃO. Primeiramente foi profe-
rida a leitura dos pareceres 
elaborados pelas seguintes 
Comissões: a) de Justiça e Re-
dação e, b) de Política Urba-
na, de Meio Ambiente e de 
Cultura, Educação, Esporte e 
Turismo. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (11 votos). II - 2ª 
Discussão e votação do proje-
to de lei nº 078/2019, de auto-
ria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que dispõe 
sobre as atividades de aten-
ção integral às pessoas porta-
doras de esclerose múltipla e 
sobre a garantia de tratamen-
to adequado no Município de 
Serra Negra/SP. Em se tratan-
do de segunda discussão e 
votação, foi dispensada a lei-
tura dos pareceres. Primeira-
mente foi lida, discutida, vota-
da e aprovada, por 
unanimidade (10 votos), a 
Emenda Modificativa nº 
01/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no. Após, foi o projeto de lei 
nº 078/2019 votado em segun-

da discussão e votação, sen-
do aprovado por unanimida-
de (10 votos). Não havendo 
mais nenhum projeto para ser 
deliberado na Ordem do Dia, 
nenhum vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a ser tratado 
nesta sessão, o Exmo. Sr. Pre-
sidente agradeceu a presença 
de todos e convocou os se-
nhores vereadores para a pró-
xima sessão ordinária que 
será realizada no dia 05 de 
outubro de 2020, segunda-fei-
ra, às 19:30 horas, declarando 
encerrada a presente sessão 
às 21h10min. Para constar eu, 
(a) vereador José Aparecido 
Orlandi, 1º Secretário da Mesa 
Diretora, mandei lavrar esta 
ata, que conferi e achei con-
forme, ficando facultada a as-
sinatura por todos os Edis des-
ta Casa, ressaltando que a 
íntegra desta sessão encon-
tra-se registrada em áudio e 
vídeo que, em conformidade 
com o parágrafo 2º, do artigo 
118-A, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal da Es-
tância de Serra Negra, pos-
suem valor oficial para todos 
os efeitos legais. -x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x.
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