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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Executivo
Lei no 4.323 de 14 de outubro de 2020

Projeto de Lei no 92/2020
(Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar)

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 suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais), para reforço da dotação orçamentária, que será 
destinado para aquisição de tubos de concreto, a saber:
01.13.01 15.452.0018.2023.3.3.90.30.01
Material de consumo..................................................R$ 30.000,00
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação 
orçamentária – recurso Fundo Especial do Petróleo.
01.13.01 15.452.0018.2023.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica........................................R$ 30.000,00
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, 
14 de outubro de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

Lei no 4.324 de 14 de outubro de 2020
Projeto de Lei no 93/2020

(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$ 16.350,00 (dezesseis 
mil, trezentos e cinquenta reais), que será destinado para as 
obras de ampliação e reforma da Cozinha Piloto Profa. Olga 
Bocalon Rielli, à seguinte dotação a ser criada:

01.04.01 08.243.0006.2009.4.4.90.51.01
Obras e Instalações.....................................................R$ 16.350,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução desta Lei, 
correrão por conta da anulação parcial da seguinte dotação 
orçamentária:
01.04.01 08.243.0006.2009.3.3.90.30.01
Material de consumo..................................................R$ 16.350,00
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, 
14 de outubro 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 5.093 de 14 de outubro de 2020
 (Abre crédito adicional suplementar)

SIDNEY ANTONIO FERRARESSO, PREFEITO MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, usando de suas 
atribuições legais, e com base na Lei Municipal no 4.323, de 14 
de outubro de 2020, 

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para reforço da dotação or-
çamentária, que será destinado para aquisição de tubos de 
concreto, a saber:
01.13.01 15.452.0018.2023.3.3.90.30.01 
Material de consumo..................................................R$ 30.000,00
Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota-
ção orçamentária – recurso Fundo Especial do Petróleo.
01.13.01 15.452.0018.2023.3.3.90.39.01
Serv. terceiros – P. Jurídica ........................................R$ 30.000,00
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
14 de outubro de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

Publicado na Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica 
nesta mesma data.
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Antonio Roberto Siqueira Filho
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Decreto no 5.094 de 14 de outubro 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 4.324, de 14 
de outubro de 2020, 

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto o crédito adicional especial no valor de R$ 
16.350,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta reais), que 
será destinado para as obras de ampliação e reforma da Cozi-
nha Piloto Profa. Olga Bocalon Rielli, à seguinte dotação a ser 
criada:

01.04.01 08.243.0006.2009.4.4.90.51.01
Obras e Instalações.....................................................R$ 16.350,00

Art. 2o As despesas decorrentes com a execução deste Decre-
to, correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota-
ção orçamentária:

01.04.01 08.243.0006.2009.3.3.90.30.01
Material de consumo..................................................R$ 16.350,00

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Serra Negra, 
14 de outubro de 2020.

Sidney Antonio Ferraresso
- Prefeito Municipal -

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

Antonio Roberto Siqueira Filho
- Secretário -

 SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
                Municipais de Serra Negra 

 
PORTARIA N.º 013, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020. 

 
 

 
    Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de 
Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 
usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar n. º 79/05. 
 
     
 
RESOLVE: 
 
                CONCEDER  a aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e 
alterações Lei Complementar n. º 79 de 20 de maio de 2005 – Artigo 
n. º 96 A,  Orientação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 
2004, ANEXO IV  - artigo 40, § 1º§, inciso III, a, da CF, Regra 
Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, a Sra. Maria Inês Aparecida 
Ellero funcionária pública estatutária, lotado no cargo efetivo 
de Professora.  
                    Esta Portaria entrará em vigor a partir de 14 
de outubro de 2020. 
 
 

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

 
 
 
 
 
                    Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
Municipais de Serra Negra, em 13 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Claudia Tomé 
Diretora do Serprev. 

 

 SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
                Municipais de Serra Negra 

 
PORTARIA N.º 014, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020. 

 
 

 
    Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de 
Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 
usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar n. º 79/05. 
 
     
 
RESOLVE: 
 
                CONCEDER a aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição, nos termos da Lei Municipal 2.612/01 e 
alterações Lei Complementar n. º 79 de 20 de maio de 2005 – Artigo 
n. º 96 A, Orientação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, 
ANEXO IV - artigo 40, § 1º§, inciso III, a, da CF, Regra 
Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, a Sra. Benedita Aparecida 
Loner funcionária pública estatutária, lotado no cargo efetivo de 
Agente de Serviço Escolar.  
                    Esta Portaria entrará em vigor a partir de 14 
de outubro de 2020. 
 

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

 
 
 
 
 
                    Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
Municipais de Serra Negra, em 13 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Claudia Tomé 
Diretora do Serprev. 

 

 SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
                Municipais de Serra Negra 

PORTARIA N. º 015, DE 13 DE OUTUBRO de 2020. 
 

 
    Claudia Tomé, Diretora do Serprev - Serviço de 
Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 
usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
artigo 33, inciso XII, da Lei 2.612/01. 
 
    CONSIDERANDO que, o funcionário inativo Sr. 
Bruno Ricieri de Moraes, foi regido pelo Estatuto dos Funcionários 
Municipais, falecido em 04 de outubro de 2020; 
 
    CONSIDERANDO que, o Conselho Administrativo 
aprovou a concessão da pensão previdenciária, em favor da 
beneficiária que tem direito, constante em Ata de nº 009/20; 
  
    CONSIDERANDO o que, mais consta no Processo n.º 
042/20; 
 
RESOLVE: 
 
                CONCEDER Pensão Previdenciária para a Sra. 
Leontina Guidetti de Moraes, nos termos da Lei Municipal n. º 
2.612/01 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 
79/05, artigo 115. 
                    Esta Portaria entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a 04 de outubro de 2020. 

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

 
 
 
                    Serviço de Previdência Social dos Funcionários 
Municipais de Serra Negra, em 13 de outubro de 2020. 
 
 
 

Claudia Tomé 
Diretora do Serprev. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2020. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE ELETROCAR-
DIOGRAMA. A Sessão Pública de processamento do Pregão 
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, às 09h00min do dia 29/10/2020. O Edital em in-
teiro teor estará à disposição dos interessados, a partir do 
dia 19/10/2020, 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, 16 de Outubro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRA-
RESSO. Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO FRACASSADA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
021/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTANTE 100% EM AÇO 
INDUSTRIAL PARA ARMAZENAGEM PESADA NA COZINHA 
PILOTO. Tendo em vista o parecer do Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, conforme ata da sessão; Julgo o presente certame 
FRACASSADO. Serra Negra, 15 de Outubro de 2020. Dr. SID-
NEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO FRACASSADA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 
022/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PORTÕES DE ALUMINIO 
PARA SEREM INSTALADOS NA COZINHA PILOTO. Tendo em 
vista o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme 
ata da sessão; Julgo o presente certame FRACASSADO. Ser-
ra Negra, 15 de Outubro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FER-
RARESSO. Prefeito Municipal.

LICITAÇÃO FRACASSADA. PREGÃO PRESENCIAL N° 
072/2020. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECI-
MENTO DE INSULINAS. Tendo em vista o parecer do Pre-
goeiro e Equipe de Apoio, conforme ata da sessão; Julgo o 
presente certame FRACASSADO. Serra Negra, 15 de Outu-
bro de 2020. Dr. SIDNEY ANTONIO FERRARESSO. Prefeito 
Municipal.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 - CONTRATO Nº 0151/20 
- (1º).
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE  SERRA NEGRA.
CONTRATADA: PROJECON PROJETOS & CONSTRUÇÕES 
LTDA .
OBJETO: CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RE-
FORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO DA FON-
SECA.
PRAZO: 60 DIAS
VALOR R$ 30.446,89
DATA: 05/10/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
CONCORRENCIA -  Nº 004/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: JOSE ROMILDO LUIZ DOS SANTOS ME
OBJETO: CONCESSÃO A TITULO PRECÁRIO DE IMÓVEL 
PERTECENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -  EXPLORAÇÃO 
DA LANCHONETE – PARQUE REPRESA DR. JOVINO SILVEI-
RA

SUPENSÃO DE PAGAMENTOS POR 06 MESES (MARÇO, 
ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2020)
DATA: 05/10/2020

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: A2G COMERCIAL LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PADARIA.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 20.971,00
DATA: 14/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCO-
LARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PADARIA.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 8.470,00
DATA: 14/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: WR SOARES ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PADARIA.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 4.800,00
DATA: 14/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CAIO RODRIGO MARGARIDO RAPHAEL ME
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES 
PRONTAS (MARMITEX) PARA O CORPO DE BOMBEIROS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 31.050,00
DATA: 13/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: CARVALHO COM. DE PRODUPOS ALIMENTI-
CIOS EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO INTEIRO.
PRAZO: 3 MESES
VALOR R$ 41.140,00
DATA: 13/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-

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

HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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Publicação dos Atos Oficiais do Poder Legislativo

DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS 
LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, ESTRADOS E 
CARRINHO DE MÃO PARA A COZINHA PILOTO.
PRAZO: 12 MESES
VALOR R$ 4.785,00
DATA: 15/10/2020.

EXTRATO DE CONTRATO.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 237/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HI-
DROMINERAL DE SERRA NEGRA.
CONTRATADA: SOCIEDADE DE APOIO HUMANITÁRIO E DE-
SENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – SHDSS GES-
TÃO EM SAÚDE
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROFISSIONAIS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMA-
GEM

VALOR: R$ 42.373,90
PRAZO: DE 02/10/2020 A 02/11/2020
DATA: 02/10/2020.

ATA DA VIGÉSIMA SÉTI-
MA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATI-
VA, DA DÉCIMA SÉTIMA LE-
GISLATURA.

Aos cinco dias do mês 
de outubro, do ano de dois 
mil e vinte, com início às 
19h35min, 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 27ª 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, Ricar-
do Favero Fioravanti, Roberto 
Sebastião de Almeida e Wag-
ner da Silva Del Buono. Ha-
vendo número regimental, o 
Exmo. Sr. Presidente declarou 
aberta a presente sessão. Em 
seguida convidou a todos, 
para juntos, rezarem o Pai-
-Nosso. Após, passou-se ao 
EXPEDIENTE: onde foi lida, 
discutida, votada e aprovada, 
por unanimidade (10 votos), a 
ata da 26ª sessão ordinária, 
da 04ª sessão legislativa, da 
17ª Legislatura, realizada em 
28 de setembro de 2020. EX-
PEDIENTE DO PODER EXE-

CUTIVO MUNICIPAL: - Ofício 
nº 480/2020, em resposta ao 
requerimento de informações 
nº 647/2020, de autoria do ve-
reador Ricardo Favero Fiora-
vanti, encaminhando cópia 
do parecer da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Serra Ne-
gra, referente à campanha de 
vacinação antirrábica canina 
e felina. - Ofício nº 481/2020, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 669/2020, 
de autoria do vereador Ricar-
do Favero Fioravanti, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de Fa-
zenda de Serra Negra, refe-
rente à solicitação da Asso-
ciação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Serra Negra, sobre a cobran-
ça do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISS-
QN. - Ofício nº 485/2020, em 
resposta ao requerimento de 
informações nº 659/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, encami-
nhando cópia do parecer da 
Secretaria Municipal de Saú-
de de Serra Negra, referente à 
testagem para COVID-19, dos 
servidores municipais da área 
da saúde. - Ofício nº 491/2020, 
em resposta ao requerimento 
de informações nº 683/2020, 
de autoria dos vereadores Le-
andro Gianotti Pinheiro e Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
encaminhando cópia do pa-
recer da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, refe-
rente à composição das salas 
de aula das Escolas Munici-
pais, para o próximo ano de 
2021. - Ofício nº 493/2020, co-
municando à Câmara Munici-
pal de Serra Negra a indica-
ção do vereador Paulo 
Leopoldo Marchi Giannini, 

para o cargo de Líder do Go-
verno Municipal junto a este 
Poder Legislativo Municipal. - 
Ofício nº 494/2020, solicitan-
do a retirada do Projeto de Lei 
nº 85/2020, encaminhado 
através da Mensagem nº 
73/2020, que trata da abertura 
de crédito adicional especial 
no valor de R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), para con-
tratação de clínica veteriná-
ria, para esterilização 
cirúrgica de cães e gatos. EX-
PEDIENTE DE DIVERSOS: - 
Ofício do Bando Bradesco 
S/A, datado de 30 de setem-
bro de 2020, em resposta ao 
requerimento de informações 
de nº 607/2020, de autoria dos 
vereadores Eduardo Apareci-
do Barbosa, José Aparecido 
Orlandi, Leandro Gianotti Pi-
nheiro, Paulo L. Marchi Gian-
nini, Ricardo Favero Fioravan-
ti, Roberto Sebastião de 
Almeida e Wagner da Silva 
Del Buono, esclarecendo que 
os correntistas servidores pú-
blicos do Município de Serra 
Negra, que necessitarem ava-
liar ou reavaliar assuntos ine-
rentes a crédito, deverão 
comparecer à agência que 
centraliza sua conta corrente 
para buscar a solução para 
cada caso ou pelos demais 
canais de atendimento do 
Banco. - Correspondências 
recebidas no período de 29 
de setembro de 2020 a 05 de 
outubro de 2020. MENSAGENS 
E PROJETOS DO PODER EXE-
CUTIVO MUNICIPAL: - Mensa-
gem nº 75/2020, datada de 30 
de setembro de 2020, enca-
minhando o projeto de lei nº 
091/2020, que estima a Recei-
ta e fixa a Despesa do Municí-
pio de Serra Negra para o 
exercício financeiro de 2021 

– “Lei Orçamentária do Muni-
cípio de Serra Negra – 
LOA/2021”. - Mensagem nº 
76/2020, datada de 05 de ou-
tubro de 2020, encaminhando 
o projeto de lei nº 092/2020, 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais), que será destina-
do para a aquisição de tubos 
de concreto. A aquisição do 
mencionado material será 
através de recursos do Fundo 
Especial do Petróleo. - Mensa-
gem nº 77/2020, datada de 05 
de outubro de 2020, encami-
nhando o projeto de lei nº 
093/2020, que autoriza a aber-
tura de crédito adicional es-
pecial no valor de R$ 16.350,00 
(dezesseis mil, trezentos e 
cinquenta reais), que será 
destinado para as obras de 
ampliação e reforma da Cozi-
nha Piloto Professora Olga 
Bocalon Rielli. As despesas 
com o presente crédito adi-
cional correrão por conta da 
anulação parcial de dotação 
orçamentária. PROJETOS DE 
LEIS DE AUTORIA DOS VERE-
ADORES: - Projeto de Lei nº 
090/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que institui, no Município 
de Serra Negra/SP, o Dia Muni-
cipal, bem como a Semana 
Municipal de Conscientização 
sobre a Distrofia Muscular de 
Duchenne e dá outras provi-
dências. Todos os documen-
tos ficaram à disposição dos 
vereadores junto à Mesa Dire-
tora. Em seguida, foi proferida 
a leitura das INDICAÇÕES: In-
dicação nº 691/2020, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
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para que estude as possibili-
dades de asfaltar todas as 
ruas do Loteamento Jardim 
do Salto. Indicação nº 
692/2020, 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 
asfaltar todas as ruas do Lote-
amento Belvedere do Lago. 
Indicação nº 693/2020, 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 colocar lixeiras 
em todas as ruas centrais de 
nosso município. Indicação 
nº 694/2020, de autoria do ve-
reador Renato Pinto Giachet-
to, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de construir uma ciclo-
via em nosso município. Indi-
cação nº 695/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que estude as possibili-
dades de realizar os reparos 
necessários nas bocas de 
lobo localizadas na Vila Quiri-
qui, tendo em vista que quan-
do o rio enche essa água re-
torna às casas e à rua 
ocasionando inundações. In-
dicação nº 696/2020, de auto-
ria do vereador Renato Pinto 
Giachetto, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de re-
alizar demarcação de trânsito 
no solo da Rua Braz Eduardo 
de Castro Blotta, pois esta não 
existe. Indicação nº 698/2020, 
de autoria do vereador Rena-
to Pinto Giachetto, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, para que estude as 
possibilidades de informati-
zar o nosso sistema de saúde, 
fazendo um cruzamento de 
dados nas consultas, forneci-
mentos de remédios, ambu-
lâncias e atendimentos domi-
ciliares. Indicação nº 
699/2020, 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 que seja 
realizada operação tapa bura-
cos nas principais vias públi-
cas da área central do muni-
cípio de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 700/2020, 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 que seja realizada opera-
ção tapa buracos nas ruas dos 
bairros/loteamentos mais 
afastados da área central do 
nosso município, principal-
mente nos bairros/loteamen-
tos: Alto das Palmeiras, Colina 
dos Ipês, Suiza Park, Nova 
Serra Negra, Parque Fonte 
São Luiz, Refúgio da Serra, 
Jardim Gustavo e as ruas as-
faltadas do Bairro das Posses. 
Indicação nº 701/2020, 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 a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Via Carlos Filippi, Bairro 
dos Macacos, Serra Negra/SP. 
Indicação nº 702/2020, 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 a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Hilda 
Beraldi de Almeida, Bairro 
Belo Horizonte, Serra Negra/
SP. Indicação nº 703/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de passar a máquina motoni-
veladora em toda a extensão 
da Estrada Municipal Joana 
Tonholi Argentini, Bairro das 
Posses, Serra Negra/SP. Indi-
cação nº 704/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
competente, no sentido de 
passar a máquina motonive-

ladora em toda a extensão da 
Estrada Municipal Nery Er-
mindo Della Guardia, Bairro 
das Três Barras, Serra Negra/
SP. Indicação nº 705/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser trocado ou consertado 
o vaso que está quebrado na 
calçada da Rua Sete de Se-
tembro, Centro, Serra Negra/
SP, bem como no ponto de 
táxi ao lado do Banco Itaú. In-
dicação nº 706/2020, de auto-
ria do vereador Eduardo Apa-
recido Barbosa, que indica na 
forma regimental, seja oficia-
do ao Senhor Prefeito Munici-
pal, para que determine ao 
setor competente, no sentido 
de ser instalada lixeira na Rua 
Padre Vitor Coelho de Almei-
da, em frente ao número 41, 
Loteamento Parque Fonte 
São Luiz, Bairro dos Francos, 
Serra Negra/SP, bem como no 
ponto de táxi ao lado do Ban-
co Itaú. Indicação nº 707/2020, 
de autoria do vereador Leo-
nel Franco Atanázio, que indi-
ca na forma regimental, seja 
oficiado ao Senhor Prefeito 
Municipal, para que estude as 
possibilidades de atender à 
sugestão de munícipe, no 
sentido de ser disponibilizado 
mais um caminhão de bom-
beiros para ser utilizado no 
Município de Serra Negra/SP. 
Indicação nº 708/2020, de au-
toria do vereador Wagner da 
Silva Del Buono, que indica 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, determine ao setor 
municipal competente, ou 
seja, o Departamento Munici-
pal de Trânsito no sentido de 
serem feitas todas as pinturas 
de sinalização e de demarca-
ção de solo, inclusive faixas 
para travessia de pedestres, e 
serem afixadas as placas de 
trânsito necessárias em toda 
a extensão da Rua Matilde Ar-
thuso Salomão, Jardim Yara, 
Serra Negra/SP. Indicação nº 
709/2020, de autoria do verea-
dor Wagner da Silva Del Buo-
no, que indica na forma regi-
mental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
determine ao setor municipal 
competente, ou seja, o Depar-
tamento Municipal de Trânsi-

to de Serra Negra, no sentido 
de ser feita uma lombada ou 
instalado outro dispositivo de 
trânsito na Rua Luiz Fagun-
des, próximo ao cruzamento 
com a Rua Guarani, Centro, 
Serra Negra/SP, com o fim de 
fazer com que os motoristas 
parem seus veículos antes de 
adentrarem na Rua Guarani, 
vez que o local é muito estrei-
to e os motoristas não estão 
parando no local, havendo o 
risco iminente de ocorrer gra-
ves acidentes, considerando 
também que nas proximida-
des se encontra o Cartório, 
deixando o local com muito 
movimento de pessoas e de 
veículos/motociclistas. Indi-
cação nº 710/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
determine ao setor municipal 
competente, no sentido de 
serem podadas as árvores si-
tuadas às margens das Ruas 
Guarani e Luiz Fagundes, 
Centro, Serra Negra/SP, visan-
do aumentar a visão dos mo-
toristas com relação aos veí-
culos que estejam transitando 
pelas Ruas Guarani e Luiz Fa-
gundes, com o intuito de se-
rem evitados acidentes no lo-
cal. Indicação nº 711/2020, de 
autoria do vereador Leonel 
Franco Atanázio, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, determine ao setor 
municipal competente, no 
sentido de fazer uma escada 
ou uma espécie de platô ou 
outro dispositivo eficaz, que 
possibilite as crianças peque-
nas e as pessoas com baixa 
estatura a terem acesso e to-
marem água na fonte situada 
na Praça Sesquicentenário, 
Centro, Serra Negra/SP, vez 
que aquela fonte está muito 
alta e inacessível para algu-
mas pessoas e crianças. Indi-
cação nº 712/2020, de autoria 
do vereador Renato Pinto Gia-
chetto, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal 
para que, em caráter de ur-
gência, determine ao setor 
municipal competente, no 
sentido de ser realizado o 
completo desassoreamento 
do “Lago Seco”, situado no 
Bairro das Posses, Serra Ne-
gra/SP. Ressalto que este pe-
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dido já foi solicitado em no-
vembro de 2017 e até o 
presente momento não foi 
atendido. Indicação nº 
713/2020, de autoria do verea-
dor José Aparecido Orlandi, 
que indica, na forma regi-
mental, seja oficiado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, para 
que adote os procedimentos 
que forem necessários para 
ser disponibilizada ilumina-
ção pública em toda a exten-
são da continuação da Rua 
Vereador Dirceu Thomazelli 
Guidetti (trecho novo), Bairro 
das Palmeiras, Serra Negra/
SP, vez que o local é muito es-
curo e a iluminação pública 
no local aumentará a segu-
rança dos munícipes. Indica-
ção nº 714/2020, de autoria 
do vereador José Aparecido 
Orlandi, que indica, na forma 
regimental, seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
municipal competente, ou 
seja, à Divisão Municipal de 
Trânsito, no sentido de ser 
trocado para o outro lado da 
Rua o estacionamento exclu-
sivo de motocicletas, situado 
na altura do número 115 da 
Rua José Bonifácio, Centro, 
Serra Negra/SP, vez que o ven-
to vem derrubando várias 
motocicletas, gerando prejuí-
zos, de modo que se o esta-
cionamento exclusivo de mo-
tocicletas for mudado para o 
outro lado da mesma rua a 
haste/pé de apoio ou susten-
tação da motociclista ficará 
do lado correto, mais susten-
tação à motocicleta, evitan-
do-se que caia com o vento. 
Indicação nº 715/2020, de au-
toria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que indica, 
na forma regimental, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal, Reiterando urgente-
mente a Indicação nº 
476/2020, no sentido de se-
rem adotadas todas as medi-
das necessárias com relação 
a lixeira localizada na esquina 
da Praça do Cruzeiro, no cru-
zamento da Rua Professor 
Frederico Domingues e Tra-
vessa Renato Perondini) visto 
que, conforme mostram as 
fotos em anexo, o tamanho 
da lixeira não é condizente 
com o lixo ali depositado e a 
coleta está sendo realizada 
com pouca frequência, ge-
rando assim um mal cheiro 

muito forte devido ao tempo 
em que o lixo fica exposto no 
local. Ressalto a necessidade 
urgente de reiterar a indica-
ção nº 476, de julho de 2020, 
vez que o problema prevista 
atualmente, merecendo esta 
grave situação ter mais aten-
ção do Poder Público Munici-
pal, para ser solucionado o 
mais rápido possível. Indica-
ção nº 716/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
municipal competente, no 
sentido de passar máquina 
motoniveladora em toda a ex-
tensão da Rua Francisco 
Guerreiro Neto, Loteamento 
Belvedere do Lago, Serra Ne-
gra/SP, principalmente nas 
proximidades do número 50. 
Indicação nº 717/2020, 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 determine 
ao setor municipal compe-
tente, no sentido de serem 
instaladas as manilhas em 
ambos os lados da Rua Fran-
cisco Guerreiro Neto, Lotea-
mento Belvedere do Lago, 
Serra Negra/SP, para o correto 
escoamento das águas plu-
viais evitando-se erosões no 
local. Indicação nº 718/2020, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
indica, na forma regimental, 
seja oficiado ao Senhor Pre-
feito Municipal, para que de-
termine à Companhia Paulis-
ta de Força e Luz - C.P.F.L., no 
sentido de ser instalado um 
poste no final da Rua João 
Paulo Padula, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP, bem 
como seja instalado neste 
poste o braço com a lâmpa-
da, visando melhorar a ilumi-
nação pública no local. Indi-
cação nº 719/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica à Em-
presa Renascer - R.C.E., no 
sentido de ser instalado um 
poste no final da Rua João 
Paulo Padula, Bairro das Pos-
ses, Serra Negra/SP, bem 
como seja instalado neste 
poste o braço com a lâmpa-
da, visando melhorar a ilumi-
nação pública no local. Indi-
cação nº 720/2020, de autoria 

do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
municipal competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora em todas as 
Ruas e Estradas de terra do 
Bairro da Ramalhada, Serra 
Negra/SP, vez que aquelas 
vias públicas estão com mui-
tos buracos e desníveis. Indi-
cação nº 721/2020, de autoria 
do vereador Wagner da Silva 
Del Buono, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que determine ao setor 
municipal competente, no 
sentido de passar a máquina 
motoniveladora em todas as 
Ruas e Estradas de terra do 
Bairro dos Leais, Serra Negra/
SP, principalmente na Estrada 
que vai até o sítio da Família 
Picolo, vez que aquelas vias 
públicas estão com muitos 
buracos e desníveis. Indica-
ção nº 722/2020, de autoria 
do vereador Leandro Gianotti 
Pinheiro, que indica, na for-
ma regimental, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal, 
para que inclua nas priorida-
des do Município de Serra Ne-
gra/SP, a pavimentação asfál-
tica e toda a infraestrutura 
necessária (guias, sarjetas, 
rede de escoamento das 
águas pluviais, etc.) na Rua 
Leonel Fávero, Loteamento 
Belvedere do Lago, Serra Ne-
gra/SP. Indico também, que 
sejam angariados recursos 
públicos necessários para a 
realização desta importante 
obra de infraestrutura na Rua 
Leonel Fávero. Para constar, a 
indicação nº 697/2020 foi reti-
rada por seu autor. Em segui-
da, o Exmo. Sr. Presidente de-
terminou o encaminhamento 
das indicações aos setores 
competentes para, dentro do 
possível, serem adotadas as 
medidas cabíveis. PEQUENO 
EXPEDIENTE: uso/usaram da 
palavra o(s) vereador(es) Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida, 
Renato Pinto Giachetto, Wag-
ner da Silva Del Buono e Le-
andro Gianotti Pinheiro. Não 
havendo mais nenhum verea-
dor inscrito no Pequeno Ex-
pediente, passou-se ao 
GRANDE EXPEDIENTE. RE-
QUERIMENTOS DE INFORMA-

ÇÕES: Requerimento nº 
710/2020, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, ou seja, do De-
partamento Municipal de 
Trânsito de Serra Negra, no 
sentido de ser informado em 
que data será afixada a im-
portante e imprescindível pla-
ca de trânsito informando ser 
sentido proibido (contramão 
de direção) para os veículos 
não subirem pela Rua Raul 
Corrêa, a ser afixada na cal-
çada em frente à Loja Couros 
e Componentes, pois não há 
atualmente placa alertando e 
informando ao motorista que 
trafega na Avenida João Gero-
sa, sentido Bairro-Centro, de 
modo que os munícipes há 
tempos estão solicitando a 
afixação desta placa de trân-
sito, pois há motoristas que 
adentram pela contramão de 
direção na Rua Raul Corrêa, 
Rua esta que dá acesso ao 
Colégio Reino, podendo no 
local ocorrer grave acidente 
ou atropelamento, pois é uma 
via pública muito movimenta-
da, merecendo esta questão 
de mais atenção por parte do 
Poder Público Municipal. Pos-
to em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
711/2020, de autoria dos vere-
adores Roberto Sebastião de 
Almeida e Leandro Gianotti 
Pinheiro, 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 dos setores munici-
pais competentes, informe a 
esta Casa de Leis se há algum 
projeto ou estudo sobre equi-
paração salarial entre os en-
fermeiros e os enfermeiros 
do Programa de Saúde da Fa-
mília. Em caso positivo, enca-
minhar cópia deste projeto 
ou estudo, esclarecendo tam-
bém se há data prevista para 
ocorrer esta equiparação sa-
larial. Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 716/2020, de 
autoria dos vereadores Lean-
dro Gianotti Pinheiro e Rober-
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to Sebastião de Almeida, que 
solicita  na forma regimental, 
após ouvido o Douto e Sobe-
rano Plenário, seja oficiado 
ao Senhor Prefeito Municipal 
para que, com o auxílio dos 
setores municipais compe-
tentes, encaminhe a esta 
Casa de Leis as informações 
abaixo solicitadas, todas refe-
rentes à adequação do prédio 
onde funciona atualmente a 
Guarda Mirim de Serra Negra, 
para acessibilidade das pes-
soas portadoras de deficiên-
cias. 1) Prefeitura Municipal 
de Serra Negra possui algum 
projeto para adequação do 
prédio onde está instalada a 
Guarda Mirim, para acesso e 
a inclusão de pessoas porta-
doras de deficiência? Em 
caso positivo, relatar quais 
adequações são necessárias 
no referido prédio e encami-
nhar cópia integral do projeto. 
2) Qual o valor financeiro to-
tal estimado para a realização 
das adequações necessárias 
no prédio onde funciona atu-
almente a Guarda Mirim de 
Serra Negra, para garantir a 
acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência, 
conforme projeto da Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra? 
3) É verídica a informação de 
que a Prefeitura Municipal de 
Serra Negra NÃO irá ajudar fi-
nanceiramente a Guarda Mi-
rim de Serra Negra para fazer 
estas adequações no prédio 
onde funciona atualmente a 
Guarda Mirim de Serra Negra? 
Se verídica esta informação, 
esclarecer por qual(is) 
motivo(s) a Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra não ajuda-
rá nas obras de adequação do 
referido prédio onde funciona 
atualmente a Guarda Mirim 
de Serra Negra, para a acessi-
bilidade das pessoas portado-
ras de deficiências. 4) Consi-
derando que se o prédio onde 
funciona atualmente a Guar-
da Mirim de Serra Negra não 
for adaptado para garantir a 
acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiências fí-
sicas, poderá a Guarda Mirim 
de Serra Negra em breve per-
der o seu título de “Entidade 
Social”, requeremos à Prefei-
tura Municipal de Serra Negra 
para que informe de que for-
ma pretende ajudar ou cola-
borar com a Guarda Mirim de 
Serra Negra para a adequa-

ção do prédio para acessibili-
dade das pessoas e em qual 
data? Posto em discussão e 
votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 718/2020, de 
autoria do vereador Renato 
Pinto Giachetto, que solicita, 
na forma regimental, após ou-
vido o Douto e Soberano Ple-
nário, seja oficiado ao Senhor 
Prefeito Municipal para que, 
com o auxílio dos setores mu-
nicipais competentes, enca-
minhe a esta Casa de Leis as 
informações e cópias dos do-
cumentos abaixo solicitados, 
todos referentes ao pedido de 
munícipe solicitando melho-
rias no trânsito na confluência 
das Ruas Juca Cintra, Antonio 
Amadeu e Francisco Coviello, 
Loteamento Sonho Verde, 
Serra Negra/SP. 1) Encami-
nhar cópia integral do proces-
so administrativo da Prefeitu-
ra Municipal de Serra Negra, 
originado através do protoco-
lo nº 0316/2020, solicitado 
pela munícipe Helena Sara-
giotto Del Ciello. 2) Relatar de 
forma detalhada, esclarecen-
do por qual (is) motivo (s), 
até a presente data, não foi 
atendido ao pedido da muní-
cipe solicitado através do pro-
tocolo da  Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra nº 
0316/2020, que solicitou me-
lhorias no trânsito, inclusive 
de uma rotatória, a fim de ser 
diminuída a velocidade dos 
veículos na perigosa conflu-
ência das Ruas Juca Cintra, 
Antonio Amadeu e Francisco 
Coviello, evitando-se aciden-
tes. 3) Informar quais proce-
dimentos a Prefeitura Munici-
pal de Serra Negra irá adotar 
com relação ao pedido de 
munícipe acima mencionado 
e em que data. Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). Requerimento nº 
719/2020, de autoria do verea-
dor Renato Pinto Giachetto, 
que solicita, na forma regi-
mental, após ouvido o Douto 
e Soberano Plenário, seja ofi-
ciado ao Senhor Prefeito Mu-
nicipal para que, com o auxí-
lio dos setores municipais 
competentes, encaminhe a 
esta Casa de Leis as informa-
ções abaixo solicitadas, todas 
referentes à colocação e à 
troca de sacos plásticos de 
lixo nas lixeiras instaladas nas 

Ruas de Serra Negra/SP, con-
siderando que inúmeros mu-
nícipes e comerciantes estão 
reclamando, principalmente 
da Rua Coronel Pedro Pentea-
do, Centro, Serra Negra/SP. 1) 
Por qual motivo não estão 
sendo colocados os sacos 
plásticos de lixo das lixeiras 
situadas principalmente no 
primeiro quarteirão da Rua 
Coronel Pedro Penteado (par-
te de cima da referida Rua), 
Centro, Serra Negra/SP? 2) A 
partir de qual data está previs-
ta a colocação e a troca diária 
dos sacos plásticos de lixo 
nas lixeiras situadas nas Ruas 
do Município de Serra Negra, 
principalmente na Rua Coro-
nel Pedro Penteado, Centro, 
Serra Negra/SP, para evitar 
que o lixo fique escorrendo e 
fedendo nas lixeiras? Posto 
em discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos). Requerimento nº 
720/2020, de autoria dos vere-
adores Leandro Gianotti Pi-
nheiro e Roberto Sebastião de 
Almeida, 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 dos setores munici-
pais competentes, encami-
nhe a esta Casa de Leis as in-
formações abaixo solicitadas, 
todas referentes às obras de 
reforma e revitalização do 
Parque Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP. 1) Qual o valor total 
encaminhado pelo DADE ao 
Município de Serra Negra/SP 
para a reforma e revitalização 
do Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP? 2) Qual é o 
prazo (data limite) para a en-
trega integral das obras de re-
forma e revitalização do Par-
que Fonte São Luiz, Serra 
Negra/SP? 3) Por qual (is) mo-
tivo (s) não foram acabadas 
as obras do referido projeto? 
4) Qual é a data prevista da 
Prefeitura Municipal de Serra 
negra de acabar ou não as 
obras de reforma e revitaliza-
ção do Parque Fonte São Luiz, 
Serra Negra/SP? Posto em dis-
cussão e votação, foi aprova-
do por unanimidade (10 vo-
tos). REQUERIMENTOS DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS. Requerimento nº 
712/2020, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-

mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, sejam 
consignados em Ata da pre-
sente Sessão, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com a jovem BEATRIZ PE-
RONDINI, graduanda em Psi-
cologia pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campinas 
(PUC - Campinas) e membro 
do grupo de pesquisa Proces-
sos de Constituição do Sujeito 
em Práticas Educativas 
(PROSPED), do Programa de 
Pós Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia, pelo excelente 
trabalho que vem desenvol-
vendo com o plano de traba-
lho de iniciação científica inti-
tulado “Contribuições do 
teatro para o desenvolvimen-
to de adolescentes do ensino 
médio: considerações a partir 
da psicologia histórico-cultu-
ral”, inserido na linha de pes-
quisa Intervenções Psicológi-
cas e Processos de 
Desenvolvimento Humano. O 
plano de trabalho desenvolvi-
do pela aluna vincula-se ao 
projeto-mãe do grupo PROS-
PED - “A potência da pesqui-
sa-intervenção mediada pela 
arte na transformação da es-
cola e da educação: práticas 
colaborativas e coletivas em 
Psicologia” - e tem como re-
sultados esperados contribuir 
para a ampliação e o aprofun-
damento das discussões rea-
lizadas no campo da Psicolo-
gia sobre o uso das artes 
como ferramenta do psicólo-
go escolar, sobretudo do tea-
tro, na transformação das re-
lações estabelecidas entre 
diferentes atores do contexto 
escolar. 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). Requerimento nº 
713/2020, de autoria do verea-
dor Ricardo Favero Fioravanti, 
que solicita na forma regi-
mental, após ouvido o douto 
e soberano Plenário, sejam 
consignados em Ata da pre-
sente Sessão, votos de con-
gratulações e aplausos pela 
comemoração do DIA INTER-
NACIONAL DO POLICIAL, no 
dia 29 de setembro de 2020, 
que desempenham relevante 
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trabalho no município de 
Serra Negra/SP, mantendo a 
ordem pública e o combate 
ao crime, garantindo a segu-
rança a toda população. Da 
decisão desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência à Po-
lícia Civil: Delegado - Doutor 
Rodrigo Cantadori, extensivo 
aos investigadores e escri-
vães; Polícia Militar: Sargento 
PM Augusto - Comandante 
da Polícia Militar de Serra Ne-
gra, extensivo a todos os poli-
ciais militares; Guarda Civil 
Municipal: Comandante Mar-
celo Boccato Alves, extensivo 
a todos os Guardas Civis Mu-
nicipais. Posto em discussão 
e votação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 714/2020, de 
autoria do vereador Ricardo 
Favero Fioravanti, que solici-
ta na forma regimental, após 
ouvido o douto e soberano 
Plenário, sejam consignados 
em Ata da presente Sessão, 
votos de congratulações e 
aplausos pelos 47 anos de ca-
sados do casal EXPEDITA B. 
COVIELLO e ROBERTO CO-
VIELLO, 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 715/2020, 
de autoria do vereador Lean-
dro Gianotti Pinheiro, que so-
licita na forma regimental, 
após ouvido o douto e sobe-
rano Plenário, sejam consig-
nados em Ata da presente 
Sessão, votos de congratula-
ções e aplausos pelos 30 
anos de casados do casal JA-
NAÍNA SCHIAVO PINTON e 
GUILHERME APARECIDO 
PINTON, 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 717/2020, 
de autoria do vereador Wag-
ner da Silva Del Buono, que 
solicita consignação em Ata, 
votos de congratulações e 
aplausos pelos 20 anos de ca-
sados do casal RENATA CO-
LATTO SILVA e DIJALMA 
CANDIDO SILVA, 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-
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 727/2020, 
de autoria do vereador Edson 
B. O. Marquezini, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos pela inauguração da 
CHOPERIA DONA JANA, situ-
ada na Rua 7 de Setembro, 
número 151, Centro, Serra 
Negra/SP, em um ambiente 
muito aconchegante e com 
toda a estrutura necessária, 
para atender muito bem a to-
dos os seus clientes. Da deci-
são desta Casa, requeiro 
mais, seja dada ciência aos 
proprietários da Choperia 
Dona Jana, extensivo a todos 
os seus familiares, colabora-
dores e clientes. Posto em 
discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade (10 
votos). Requerimento nº 
728/2020, de autoria do vere-
ador Leonel Franco Atanázio, 
que solicita consignação em 
Ata, votos de congratulações 
e aplausos pela inauguração 
do novo empreendimento de 
Serra Negra PARAÍSO LAN-
CHES, localizado em um lo-
cal muito bem estruturado, 
contando com um cardápio 
variado e lanches deliciosos, 
todos feitos com ingredientes 
da mais alta qualidade e pro-
cedência, que vem agradan-
do os seus inúmeros clientes. 
Da decisão desta Casa re-

queiro mais, seja dada ciên-
cia aos  proprietários Daniel 
Geraldo Fazolin e Juliana 
Aparecida Galvão Fazolin, ex-
tensivo aos  seus familiares, 
colaboradores e clientes. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). Requeri-
mento nº 729/2020, de autoria 
do vereador Leonel Franco 
Atanázio, que solicita consig-
nação em Ata, votos de con-
gratulações e aplausos para 
com o competente e dedica-
do TONINHO BORRACHEI-
RO, proprietário da Borracha-
ria Santo Antonio, pelo 
excelente trabalho realizado 
há vários anos no Município 
de Serra Negra/SP, colaboran-
do com o desenvolvimento 
da nossa Estância. Que Deus 
continue lhe abençoando 
hoje e sempre! Da decisão 
desta Casa requeiro mais, 
seja dada ciência ao  home-
nageado e aos  seus familia-
res. Posto em discussão e vo-
tação, foi aprovado por 
unanimidade (10 votos). Re-
querimento nº 730/2020, de 
autoria do vereador Leandro 
Gianotti Pinheiro, que solicita 
consignação em Ata, votos 
de congratulações e aplau-
sos para com o senhor RO-
GÉRIO MARCHI, SUA ESPOSA 
REGINA E SUA FILHA GIULIA-
NA MARCHI, pela belíssima 
participação no comercial da 
caminhonete Amarok 
(Volkswagen) contando um 
pouco da belíssima história 
da tradicional Família Marchi 
na cafeicultura no Município 
de Serra Negra/SP. Parabéns 
pelo comercial e por divul-
gar, em âmbito nacional, a 
nossa querida Estância de 
Serra Negra. Da decisão des-
ta Casa requeiro mais, seja 
dada ciência aos  homenage-
ados, extensivo a toda Famí-
lia Marchi e à Volkswagen. 
Posto em discussão e vota-
ção, foi aprovado por unani-
midade (10 votos). REQUERI-
MENTOS DE PESAR: 
Requerimento nº 721/2020, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor José 
Carlos de Oliveira. Requeri-
mento nº 722/2020, de auto-
ria da Câmara Municipal de 

Serra Negra, que solicita con-
signação em Ata, votos de 
profundo pesar pelo faleci-
mento da senhora Laura da 
Silva Moraes. Requerimento 
nº 723/2020, de autoria da 
Câmara Municipal de Serra 
Negra, que solicita consigna-
ção em Ata, votos de profun-
do pesar pelo falecimento do 
senhor Jorge Antônio Santo-
ro. Requerimento nº 
724/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Gilda Santina Giorio 
Canivezi. Requerimento nº 
725/2020, de autoria da Câ-
mara Municipal de Serra Ne-
gra, que solicita consignação 
em Ata, votos de profundo 
pesar pelo falecimento da se-
nhora Adriana Bertino Belini. 
Requerimento nº 726/2020, 
de autoria da Câmara Munici-
pal de Serra Negra, que soli-
cita consignação em Ata, vo-
tos de profundo pesar pelo 
falecimento do senhor Bruno 
Riccieri de Moraes. Os reque-
rimentos de pesar são de au-
toria da Câmara Municipal de 
Serra Negra, sendo os mes-
mos deferidos pelo Presiden-
te, determinando fosse ofi-
ciado às famílias enlutadas. 
Não havendo nenhum verea-
dor inscrito como Orador no 
Grande Expediente, passou-
-se à ORDEM DO DIA. Reali-
zada 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 Fonse-
ca, José Aparecido Orlandi, 
Leandro Gianotti Pinheiro, 
Leonel Franco Atanázio, Pau-
lo Leopoldo Marchi Giannini, 
Renato Pinto Giachetto, Ri-
cardo Favero Fioravanti, Ro-
berto Sebastião de Almeida e 
Wagner da Silva Del Buono. 
Havendo número regimental, 
passou-se à discussão e à vo-
tação do(s) projeto(s) 
constante(s) da pauta. I - 1ª 
Discussão e votação do pro-
jeto de lei nº 068/2020, de au-
toria do Poder Executivo Mu-
nicipal, que dispõe sobre 
alteração do artigo 5º, da Lei 
Municipal nº 3641, de 18 de 
junho de 2013, dispondo que 
enquanto o Poder Executivo 
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não disponibilizar imóvel para 
instalação da “Casa da Cultu-
ra de Serra Negra”, a sua loca-
lização e instalação se dará 
de forma provisória no Palá-
cio Primavera Deputado Ri-
cardo Nagib Izar, situado na 
Avenida 23 de Setembro nº 
05, Serra Negra/SP. Primeira-
mente foi proferida a leitura 
dos pareceres elaborados pe-
las seguintes Comissões: a) 
de Justiça e Redação e, b) de 
Política Urbana, de Meio Am-
biente e de Cultura, Educa-
ção, Esporte e Turismo. Posto 
em discussão, em questão de 
ordem, usou da palavra o ve-
reador Roberto Sebastião de 
Almeida, que apresentou o 
requerimento verbal solici-
tando “vista” do projeto de 
lei nº 068/2020. Posto em vo-
tação o pedido de “vista”, foi 
aprovado por unanimidade 
(10 votos), restando prejudi-
cada a votação do projeto de 
lei nº 068/2020. Não havendo 
mais nenhum projeto para 
ser deliberado na Ordem do 
Dia, nenhum vereador inscri-
to nas Explicações Pessoais 

e nada mais havendo a ser 
tratado nesta sessão, o 
Exmo. Sr. Presidente agrade-
ceu a presença de todos e 
convocou os senhores verea-
dores para a próxima sessão 
ordinária que será realizada 
no dia 13 de outubro de 2020, 
terça-feira, às 19:30 horas, 
declarando encerrada a pre-
sente sessão às 21h30min. 
Para constar eu, (a) vereador 
José Aparecido Orlandi, 1º 
Secretário da Mesa Diretora, 
mandei lavrar esta ata, que 
conferi e achei conforme, fi-
cando facultada a assinatura 
por todos os Edis desta Casa, 
ressaltando que a íntegra 
desta sessão encontra-se re-
gistrada em áudio e vídeo 
que, em conformidade com 
o parágrafo 2º, do artigo 118-
A, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estân-
cia 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-x-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-.
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Artigo 256 - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 05/10/1989

Page 1 of 3

PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Arrecadado Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 5.218.122,64 1.304.530,66
   1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 3.366.738,64 841.684,66
      1.1.1 - IPTU 2.937.766,44 734.441,61
      1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 428.972,20 107.243,05
   1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 276.743,84 69.185,96
      1.2.1 - ITBI 275.592,05 68.898,01
      1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.151,79 287,95
   1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.135.682,33 283.920,58
      1.3.1 - ISS 1.079.217,02 269.804,26
      1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 56.465,31 14.116,33
   1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 438.957,83 109.739,46
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 8.675.024,54 2.168.756,14
   2.1 - Cota-Parte FPM 4.973.358,03 1.243.339,51
      2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 4.138.123,40 1.034.530,85
      2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00
      2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 835.234,63 208.808,66
   2.2 - Cota-Parte ICMS 3.117.734,45 779.433,61
   2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 0,00 0,00
   2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 22.555,16 5.638,79
   2.5 - Cota-Parte ITR 2.621,24 655,31
   2.6 - Cota-Parte IPVA 558.755,66 139.688,91
   2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 13.893.147,18 3.473.286,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Valor Arrecadado Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 512.525,39 512.525,39
   5.1 - Transferências do Salário-Educação 255.244,38 255.244,38
   5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00
   5.3 - Transferências Diretas - PNAE 217.064,00 217.064,00
   5.4 - Transferências Diretas - PNATE 40.030,04 40.030,04
   5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00
   5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 186,97 186,97
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00
   6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00
   6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 512.525,39 512.525,39

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 Presiden-
te 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 Ple-
nário da Câmara Municipal de Serra Negra, instalada na 
Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 630, Centro de Con-
venções “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 – “Orçamento Pú-
blico Municipal para 2.021” – “LOA”. 
A Audiência Pública será transmitida ao vivo através da 
internet, no site oficial da Câmara Municipal de Serra Ne-
gra (www.cmserranegra.sp.gov.br) ou através do canal 
da Câmara 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
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PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020

RECEITAS DO FUNDEB Valor Arrecadado
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.459.157,31
   10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB 718.214,34
   10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB 623.546,84
   10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB 0,00
   10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB 5.120,76
   10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB 524,22
   10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB 111.751,15
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.108.681,65
   11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 2.108.681,65
   11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00
   11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 649.524,34
   12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 649.524,34
   12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB Valor Liquidado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00
   13.1 - Com Educação Infantil 0,00
   13.2 - Com Ensino Fundamental 0,00
14. OUTRAS DESPESAS 1.328.468,78
   14.1 - Com Educação Infantil 1.042.610,30
   14.2 - Com Ensino Fundamental 285.858,48
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 1.328.468,78
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15) 63,00
   16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%) 0,00
   16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%) 63,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Valor Liquidado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL 3.194.722,16
   17.1 - Creche 0,00
      17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00
      17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00
   17.2 Pré-escola 3.194.722,16
      17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.042.610,30
      17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.152.111,86
18. ENSINO FUNDAMENTAL 1.094.189,33
   18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 285.858,48
   18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 808.330,85
OUTRAS DESPESAS DO MDE Valor Liquidado
19. ENSINO MÉDIO 0,00
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PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/09/2020
20. ENSINO SUPERIOR 0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 2.380,00
22. OUTRAS 53.769,85
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  (17+18+19+20+21+22) 4.345.061,34

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 649.524,34
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 649.524,34
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 3.639.387,15
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 26,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 39.352,13
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 11.935,40
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 51.287,53
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 4.396.348,87


