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SECRETARIA

Cfmara Municipal de Jaguariina'

Processo Na. Exercicio de

ASSUNT
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I -<. ':\-
Nome: \. Pn. \

\

AUTUACAO

Aos diasdom6s . de20 .nestacidadedeJaguariOna
na Secretaria da Cimara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se v6
Do que para constar, faq?o este termo.
Eu, , Secretario, a subscrev



Cfmara MuniciD4j: de Jaguari0lu:
Estado de Sio Paulo

JaguariOna, 7 de fevereiro de 2018

Oficio n.o 052/2018.-PRE

Senhor Presidente

Passamos ds mios de Vossa Exce16ncia para parecer dessa
digna Comissio o Projeto de Decreto Legislativo no 001/2018, do Sr. David Hilirio
Nets, que disp6e sobre a concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a Sra
Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro, lido em Sessio Ordinaria, realizada aos 6 de
fevereiro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reais protestos de elevada estima e distintissima consideragao.

lILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

VEREADOR

Ao Senhor

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo
Presidente da Comissio Permanente de

Constituigao, Justiga e Redagao
Jaguari6na -- S.P.

Rua Alfredo liueno, 1189 -- Centro -- Tclcfones (19) 3847-4336
www. came ra iae uariu n t!.WUQV.for
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⑧Cfmara Municipal de JaguariOn4
Estado de S5o Paulo

JUSTIFICATIVA

Na co16nia ltaliana do Vale do Paraiba. na regiao bairrista de
Taubat6. Quiririm, nasceu Aurea. com os olhos da cor do c6u. Aquele azulbem
claro dos lapis de colorir que as criangas costumam usar na escola. E ainda
nio era adulta quando optou por ser professora. E mesmo contrariando os
amigos de classe, que estavam indo para os cursos t6cnicos e para as aulas
de contabilidade, ela optou pele magist6rio aos 14 antes. Ela dizia sentir a
vocagao dentro do peito, uma sensaQao de certeza absoluta, e foi atris dela

Mamie me falou assim: a melhor coisa que voc6 fez da sua
vida foi escolher ser professoralVai ser professoral"

Entao, Aurea entrou no Magist6rio, e no terceiro ano do curse,
foi convidada. por uma de suas professoras, a ser auxiliar de doc6ncia para os
alunos do ensino fundamental. E ao se formar professora, ela deu aulas em
escolas conhecidas em Taubat6, coma a Jacques Felix. a Deputado Cesar
Costa, entre outras da rede municipal e estadual. A vida foi seguindo seu
curse, e aconteceu o inesperado: Aurea se casou e com o casamento teve que
se mudar para Campinas para que o marido pudesse atuar na area de
pediatria

Nio tinha jeito, ele tentou arrumar emprego aqui em Taubat6 e
ngo conseguiu, ent8o nos mudamos

Dots ands depois, agora ja mie da primog6nita Alice o destiny
da familia foia cidade de JaguariOna. Logo engravidou do segundo filho, Mauro
e depots de 2 ands Aurea reiniciou coma professora no curse de Magist6rio da
cidade e permaneceu at6 a reorganizagao estadualescolar e o curse deixar de

A doc6ncia sempre esteve presente na rotina de Aurea. Como
professora de magist6rio, agora com tr6s filhos para educar (Alice. Mauro e
Cacau), era rotineiro que as criangas participassem das aulas que ela
ministrava. Filhos e alunos se misturavam rumo ao seu prop6sito de vida: A
Educagao

Assumiu entio a Coordenagao pedag6gica na major escola
municipal, a Cel. Amincio Bueno, e venceu naquela escola grander
obstaculos, o cengrio era bem traditional, e Aurea aproximou os alunos da
Diregao com seu jeito materno e seu p6 sempre descalgo.

Surgiu a oportunidade de ser Diretora em escolas estaduais,
por6m numa cidade pequena e rodeada de quest6es political. ela decidiu que
nio faria a prova para o concurso. Na nolte que antecedia a prova, sonhou com
seu falecido pai Ihe dizendo sobre a importancia daquele concurso, mesmo
sem se sentir preparada Aurea resolveu tentar.

existirX

/



① Cfmara MuniciDalde JaguariOna
Estado de S5o Paulo

conseguir uma escola pr6xima. nio tinha pontuagao como Diretora e nio era
nascida na cidade, mas para sua surpresa, a uniio de c6njuge Ihe permitiu a
diregao de uma das escolas mats visadas de JaguariOna

Eu cai de paraquedas na diregao da escola e estava em
minhas maas a vaga que estava sendo concorrida por quatro pessoas nascidas
na cidade '

Mas os motivos para comemorar nio existiam: a escola estava
em um estado de grande deploragao e suas grades s6 traziam a Aurea a
sensaQao de um presidio de crianQas e adolescentes. E ao se deparar com
elsa realidade tio cruel, as lagrimas de meds escorreram dos olhos azulc6u

Nio era a realidade com que Aurea estava acostumada a lidar,
e agora o peso era maier, afinal, como diretora, a escola estava sob seu
comando. Chegou a ser desesperador. por6m. coma diz o ditado "Deus
escreve certo por linhas tortas", anise iniciava uma nova hist6ria

O jetta da roma, simples e ing6nuo teria que vencer mats uma
vez o jeito urbane de resolver as coisas. Trifico de drogas, sexy explicito.
brigas em que Aurea entrava no meir e. muitas vezes, era agredida tamb6m
Sem titubear se aproximou de alguns comandantes do trafico, foi severa com
as quest6es sexuais e conseguiu apaziguar as brigas. Trouxe para a escola
Cello Henrique Tozzio clima de organizagao. Paz? NioITrouxe discuss6es.
reflex6es e jogs llmpo. Cada um arcava com as consequ6ncias de seus atos
direQao, professores e alunos

Com o inicio do programa do governo estadualde Sio Paulo,
Escola Integral, surgiu a oportunidade de transformar aquele ambiente numa
escola de periods integral. e ningu6m melhor do que Aurea para ter a coragem
de dar esse primeiro pasco

Era uma proposta completamente nova, e para funcionar
diminuiriam o nOmero de vagas na escola. Assumi as responsabilidades, me
unia uns poucos professores e paid. e implanteia nova id6ia '

A partir de 2013 ela conduziu com maestria dois desafios: a
implantaQao da Escola Integral, que era uma inc6gnita, e o fate de sua
primog6nita se casar e voltar para o porto seguro de Aurea: O Quiririml

Para o ensino integral, os alunos contavam com atividades
completamente diferenciadas: auras de leitura, grupos culturais, debates
sociais e politicos, entre outras atividades, que se tornaram parte do ensino, o
que gerou uma mudanQa brusca nos alunos pertencentes - e orgulhosos da
escola

Nio demorou para que a cidade reconhecesse toda a melhora
no ensino de deus filhos. afinal, nio foram poucos os que sairam do ensina
m6dio de 16 e foram direto para a faculdade, ou que proporcionaram a



Cfmara Municipal de JaguariOna
Estado de Sio Paulo

serem cidadios pensantes, e isso ultrapassava os muros da instituigao
A transformagao por meio da educagao modifica toda uma

atmosfera Onica que 6 dada aluno. E essas atmosferas se expandem
modificando o universo que as rodeiam. E o alcance dessa transformagao
ultrapassou as fronteiras de JaguariOna fazendo que a escola fosse eleita a
melhor de todd o estado de Sio Paulo. A mesma escola que fez os olhos de
Aurea chorarem de desilusao, at6 hole os fazem brilhar de orgulho

O mundi precisa de pessoas corajosas. confiantes, diferentes,
inovadoras. Aurea 6 uma dessas pessoas e teve em suas mgos a maravilha de
modificar a realidade de inOmeros adolescentes, que sio gratos e reconhecem
seu esforgo e dedicagao. JaguariOna foi berQO dessa modificaQao e sera
sempre lembrada nas hist6rias de seus conterraneos, assim coma o azuldos
olhos e os p6s no chao da Dona Aurea.

Por isso, esta justa homenagem, que certamente seri
aprovada por todos

Secretaria dg.Carrara Municipal, 10 de janeiro de 2018



;;:&lx

⑧Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

Prnietn de Decrefo Leelslativo Ho 001/'2018

②
PARECER EM CONJUNTO DAS COMISSOES PERMANENTES
DE COWSTITUICAO. JUSTiCA E KED:4CAO: 0R(AMENTO,
FINANCAS E CONTABILIDADE E DE SA©DE, EDUCA(AO,

Proieto de Decreto Legj$!gtivo n ' 001/2018..

Autoria: ILUSTRISSIMO VERERADORES DAVID HILARIO NETO e
ANGELO ROBERTO TORRES

Relatores: ILUSTRISSIMOS VEREADORES ALFREDO
CHIAVEGATO NETO, LIJIZ CARLOS DE CAMPOS e CASSIA
MURER MONTAGNER.

Parecer: FAVORAVEL

De iniciativa dos nobres Vereadores David Hilfrio Nets e

Angelo Roberto Torres, o Projeto de Decreto Legislative n ' 001/2018 disp6e

sabre a concessio de tf tulo de Cidadio Jaguariunense a Sra. Aurea Aparecida

Va16rio Klier Monteiro.

O Projeto vem acompanhado de atnpla justi6lcativa sabre a

vida da Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier, sua relagao com o Municipio de

Jaguariana e sua carreira no magist6rio.

A compet6ncia para iniciativa de Projeto de Decreto

Legislativo 6 exclusiva do Poder de Legislativo, bem come a congo?fao de

ⓓ
#' ② '



Cfmara Municit)aide Jaeuari6na
Estado de Sio Paulo

Protein de Decrelo Leeislativo n ' 001/2018
qualquer hone'aria a cidadio 6 de compet6ncia privativa da Camara, consoante

o art.17, inciso Xlll, da Lei Organica do Municipio:

Art. 201- Projeto de Decrelo Legislativo f a
proposigao de competaKcia privativa da Cdmal'a,
q\ie exerce os limited de sua economic interna, n€io
sugeita a sangao do Prefeito e eula promutgagao
compete ao Presidents da C&mara.
$ 1' - Corlstituimat6ria de decreto legislative.

d) a cotlcess€io de tituto de cidaddo honor&rio ou

qualquer otitra hotlraria ou homenagem a pessoas
que, reconhecidamerlte, tertham prestado
semigos ao Municipio.

(..J

Cabe ainda ressaltar que a votagao para concessdo de honraria

exlge a votagao de maloria qualitlcada de 2/3 (dots tergos) dos membros

Camara, bem homo sera realizada por meta de processo de votagao secreta:

Art. 30 - O Pien&rio deliberar&.

$ 2' - Por n2aioria qtiali$cada sabre:

!V - concessao de tituio de cidad&o honor&rio ot{

qualquer outra ho+araria ou homenagem

Art. 243 - Os processor de votagao s&d
i - Simb6tico; -

ili - Secrete



fggl3£3..b4y!!ifbal de JaguariOna

Prnietn de Decrpto Leaislativo n ' 001/20 i 8

⑤
5' - O processo de votagao secrete sera titiiizado

nos seguintes cases
3- concess&o de titulo de cidadania ou
qualquer outra hotlraria ou hometlagenl.

Por merecimento, a Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier este

apta a ser homenageada pda Casa com o titulo de cidadi jaguariunense, razio

pda qual somos favorfveis ao Decreto Legislativo n.' 001/2018.

Favorfve16 o parecer, salvo outro entendimento

Cfmara Mumicipalde Jaguariana, 20 de 6evereiro de 2018

Pda Comiss5o Pennanente de Constituigao, Justiga e Redagao

v. DE CAMARGO

VEREADOR, :ONTAGNER

VEREXDOR ALFK£i)6 CHIAVECATO NETO
Secretdrio - Relator

:2.



Cfimara Municipal de JaeuariQna
Estado de Sio Paulo

Proieto de Decreto Leaislati\o Ho 001,'201g

Pda Comiss5o Permanente de Orgamento, FinanglE.e.Contabilidade:

VEREADOR AFONSO l!.QPESWA SILVA

VERB.&nOR LUIZ CARL,OS DE CAMPOS
SEcreEariQ - Relate

Peta Comissio Pemtanente de Saade, Educagao, Cultura, Assist6ncia Social
Lazer e Turismo:

VEREADORA dAsSiA hURdR MONTAGNER
Presidents .! Relatora

VERB \DOR WA >ZZIDE CAMARGOE
e le

VE RIO NETODAV
S 0

LSaO eu.s5s
oe .glg
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c. MtJNICIPAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Pa ulo

CEDULA DE VOTAQAO

Proieto de Decreto Legislative n ' 001/2018, dos Srs. David Hilirio Nets e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

( X )SIM ( ) NAO ⓒ
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MtJNICI PAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

CEDULA DE VOTAQAO

Proieto de Decredgj$J4tivo n'Fool/2018, dos Srs. David Hi]irio Neto e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sabre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

( v) SIM ( ) NAO



M[JNICIPAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

C£DULA DE VOTAQAO

Proieto de Decreto Legislativo n ' 001/2018.dos.Srs. David Hilirio Nets €.Anq9JQ
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense '
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro

( ,Z ' ) SIM ( ) NAO



ⓒc. MtJNICIPAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

CEDULA DE VOTAgAO

Proieto de Decreto.Legislativo.nq01/2018, dos Srs. David Hilirio Neto e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro

( X)slu ( ) NAO
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c. MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Estado de Sio Paulo ⑧
CEDULA DE VOTAQAO

Projeto.de.Decreto Legislativo nq01/2018, dos.Srs. avid..Hilirio Neto e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro

SIM ( ) NAO



M[JNICI PAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

CEDULA DE VOTAQAO

PIQi9tQ.d&Decredgislativo n'\001/201&.dos.$!s..David.HitiriQ.Nets.9..ADgglQ
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro

SIM ( ) NAO ⑧



c; MtJNICIPAL DE JAGUARltJNA
Estado de Sio Paulo

③CEDULA DE VOTAgAO.

P[QhetQ..de DQcreto gjslativo n1 0QI/2Q18.dpg Srs. David Hilirio Neto e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

( y)SiM ( ) NAO K")
L 'N/

/



M[JNICIPAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

CEDULA DE VOTAgAO

PIQjetQ.dq..DectetQ l:egislatiyQ rl1 0Q1/2018. dos Srs. David Hilirio Nets e Angelo

Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense '
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

SIM



c. MtJNICIPAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

CEDULA DE VOTAQAO

Proieto de Decreto Leaislativo n ' 001/2018. dos Srs. David Hilirio Neto e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16r9,flier Monteiro.

( >q.slw ( ) NAO



MUNICIPAL DE JAGUARIUNA
Estado de Sio Paulo

C£DULA DE VOTAQAO

Proieto d

BQbgBg.lg!£ggl.que disp6e sabre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense". a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro

SIM ( ) NAO
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'\c. M[JNICIP.AL DE JAGUAR]UNA

Estado de Sio Paulo

⑨CEDULA DE VOTAQAO

Proieto.de Decreto Legislativo n ' 001/2018, dos Srs. David Hilirio Neto e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

(">o SIM ( ) NAO



⑧M[JNICIPAL DE JAGUARltJNA
Estado de Sio Paulo

CEDULA DE VOTAQAO

Proieto de Decreto Legislativo n ' 001/2018, dos Srs. David Hilgrio Neto e.Angelo
Roberto Torres. que disp6e sabre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

( '>/ ) SIM ( ) NAO
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J'MUNICIPAL on aacuxnl6na I(

Estado de Sio Paulo \

C£DULA DE VOTAQAO

Proieto de Decreto Leqislativo n ' 001/2018, dos Srs. David Hilirio Nets e Angelo
Roberto Torres. que disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadi Jaguariunense", a
Sra. Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro.

( >'q SIM ( ) NAO



Cfmara MuniciDalde J@guari6nafl@bjll
Estado de S5o Paulo XBi':i?<30/
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DECRETO LEGISLATIVO N ' 278

(Autoria: Vereadores David Hilirio Neto - PTB e Angelo Roberto Torres - PTB)

DisD6e sobre concessio de titulo de

Cidadi Jaauariunense". a Senhora

Aurea Aoarecida Va16rio Klier Monteiro

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc

FA90 SABER que a Cdmara Municipalaprovou e eu promulgo

o seguinte Decreto Legislativo:
Art. I ' - E conferido a llustrissima Senhora Aurea Aparecida

Va16rio Klier Monteiro o titulo de "Cidadi Jaguariunense '

Art. 2o ' A honraria de que faz mengao este Decreto Legislative,

sera entregue a estimada Senhora Aurea Aparecida Va16rio Klier Monteiro, em sessio
solene ou em data festiva a ser oportunamente convocada peta Presid6ncia

Art. 3' - As despesas decorrentes com a execugao deste

Decreto Legislativo onerario dotag6es orgamentarias especificas consignadas a

Cimara Municipal

Art. 4' - Este Decreto Legislativo entrar6 em vigor na data de

sua publicagao, revogadas as disposig6es em contr6rio.

Presid6ncia da Camaro-Municipal de JaguariOna, 21 de
fevereiro de 2018

VEREADOR
Presidente

SILVA
i'

'q: ;'-K'Y
Registrado

de Avisos da Portaria da Camar$4M unicipal.

:ada. na mesma data. no Quadra

ALZIRA ELEANI b
Dketor# Gerd
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE JACUAnl0-
NA - DECISAO DE RECURSO
PREGAO PRESENCIAL - NO 112/2017

Contratagao de empresa para a implantagao e
licenciamento de uso de sistemas integrados
de inform6tica (ERP). destinados a gestao
pObica. com manutengao menial, acompanha-
mento de implantagao. capacitagao do quadra
de pessoalt6cnico de TI. capacitagio dos
usu6rios clo sistema e conversio de arquivo.
Data do Julgamento: 23/02/2018. Extrato:
Julgamento dos Recursos sob prot
897/2018 - DECISAO PROFERIDA: Negou

provimento ao recurse administrative. manten-
do a decisis de anulagao do procediment
Decisis proferida pele Prefeito - Marcia
Gustavo Bernardes Refs. O processo estarf a
disposigao para consulta dos interessados
acerca da presente decis3o. DATA:
23/02/2016.

LOCAL: SECRETARIA DE OBRAS E SERVl-
COS DA PREFEITURA DE JAGUARIUNA

O candidate que nio comparecer no dia e
hor6rio. caracterizad desist6ncia ao emprego
nio gerando direito a uma nova convocag3o.

indicado no dia da apresentagao

CANDIDXrOS DA SELEQAO PUBLICA N '
Of/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO
26/2017 PARAADMISSAO. JUNTO AO
CONS6RC10 CONSAB.

Carteira de Trabalho(p6ginas da toto.
identificagio e Oltimo registry)
PIS/PASEP (se ja foi cadastrado)
01 foto 3x4
Carteira de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Fisica - CPF
Titulo de Eleitor
Camprovante de Quitagao Electoral
Atestado de Antecedentes Criminals
Cedidio de Distribuigao Criminal(Justiga
Federal)
Comprovante de enderego (com bairro)
Certificado de resewista/alistamento(para
homens maiores de 18 anosl
Certidio de casamento (se for o casa)
Filhos menQres de 21 ands - frazer certldio dl

0BS.; O NOUERO DE CANDIDATOS
CONVOCADOS E NIAIOR QUE O NOMERO
DE VAGAS PREVENDO AUS£NCIAS E
DESIST£NCIAS

O PRESIDENTE DO CONS6RC10 INTERMU-
NICIML NA AREA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL - CONFAB. com cede na cldade
de Cosm6polis. Estado de Sio Paulo. na Rua
Baroness Geraldo de Rezende Ro 275. Centro.
CEP 13150-031. no uso de suas atribuig6es

itutarias. convoca os candidates abaixo
relacionados apravados no Processo de
Selegao Publica n ' Of/2017. administrative n '
26/2017. PARA O MUNtCIPIO DE JAGUARIU
NA-SP. conforme classificagao publicada. para
)tribuiCao de 04 (Quatro} vagaspara AJUDAN-
TE GERAL a compareceremnaSocretaria de
Obras e Servigos da Prefeitura de JaguariOna.

seguinte enderego: Avenida Pacifica
Moneda. 1000 - Bairro Vargeao - JaguariOna.
no dia 28/02/2018. quarts-keira. ds 9:30 horan.
para atribuigio aos candidates (as).

RELAQAO DOS CONVOCADOS

Filhos a16 5 ands - trazer c6pia da certidio de

Filhos de 5 anos at6 14 ands - frazer certidio

Para Ajudante Geralapresentar declaragao ou
certificado que comprove Ensino Fundament

icompl

nagatn e carteira de

de freq
escolar.
de nasa to e comp

EDITAL DE CONVOCACAO
xrninutQAO DE \nGA PARA AJUDANTE
GERAL
NO MUNIC:P10 DE JAGUARIONA6P
DATA: 28/02/2018, QUARTS-FEIRA. AS 9:30H

O candidate deverd apresentar no ato da
)meagio os seguintes documentos originais

ODER IEGISLMVO - WBLICXCOES OFICIAIS

O localdo exame m6dico ocupi r6

Cosm6polis. 23 de fevereiro de 2018
Dimes Antonio Starnini
Coordenador Gerd- CONFAB

2o . A honraria de que faz mengao este Decreto
Legistativo. seri entregue a estimada Senhora Afire

ou em data festive a ser oportunamente coovoc8d8
pda Presid6ncia.
Art. 3' - As despesas decorrentes com a execugao
dente Decreto Legblativo onerar8o dotag6es
orgamentarias especificas consignadas a Cimara

Ad. 4' - Este Decreto Legislatlvo entrarA en} vigor ni
data de sua publicaggo. revogadas as disposig6es e

Presid6ncla da Camera Municipalde JaguariOna. 2'

gu

Man sessaaApareci

2018nvefRiro

populagao dos Pastas do SaCde em construg3o e dos
la construed guard da fu namonto

cot.iissAo PERMANENTE DE 0R9AMENTQ.
riNAugAS E CONTABiLIDADE

3. Do Sr. Walter Luis Toaide Camargo

sollcitando ao Executive Municipalinforma96es $obrc
andamonto do Processo de Chamamento POblico

para o Quiosque da Praia lulogi Mirim
Do Sr. Lutz Carlos de Campos solicitando

Executtvo Muntcipalinforma96es sabre a provisao

acesso da Avenida P8ciHlco Moneda. para a Rodovi8
Governador Dr. Adhornar Pereira de Barron -- SP-340.
na altura do Km 134.8 (Pasta Norte);

de ndo syria obras p

10. Da Sra. Tats Camellini Esteves -

Aqua. solicitando ao Executive MuniclpalinroP
quaid previs8o de construgao de cases papa
blunicipio

Cimara Muntcipaldo Jaguariana. 8trav6s da

Comiss4o Permanente de Orgamenlo, Finangas e
Contabilidade, CQnvida todd popula98o para padicip:

AUOtENCIA POnLiCA para avaliagao do
Cumprimento das hletas Fiscais - 3' Quadnmestre di

2017. da Prefeltura do Municipio de Jaguariana. que
corrorA no pr6ximo dia 28 de fevereiro de 2018.

quarts-faire, is 18h30min. n8 Sale de Sess6es da
CiMara Municipal. nesta cidade.
C8mara Nlunicipalde JaguariOna. fevereiro de 2018

Da Sra. Tail Camellini Esteves - Tf
Aqua. solicitando ao Executive Municipalse
alguma niscalizaQ5o para a limpeza e manutenl
calgadas em resid6ncias e com6rcios padicula

5. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando
ao Executive Municipalinforma96es sabre a previsaa
para colocagao de ilumlnagao publica na Av. Pacifica

pr6xima ao Coed. Quinta das Pitangueiras. at4 as
martens da Rod.340;

1.1annda - tr.- chn erin Rin;

12. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Carnargo
soltcttando a Agenda do Banco do Brasilde
Jaguariana. na pessoa da Gerente Jurldica. Rena
Souza Marqueti Moraes. informag6es sabre o
iendimento preferencialna agenda, conformsVEREADOR ROtatLSON NASCIMENTO SIU

EREADOR AFONSO LOPES DA SILVA
residence da Comissio Permanente

de OrQamento. Flnangas e Contabilidade

Registrado na Secretaria e afixado. in mesma d
rio Quadra de Avisos da Portada da C8mara

Nlunicipal

ALZIRA ELEANE DE CAMPOS SOUZA VENTURI
Diretora Gera}

6. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando a
empress AMBEV. na medida do possivel. que deja
observada a profer6ncia om contratar funcion6rios de
Jaguariana. atendendo fornlalidades intemas da
!mpresa (com c6pia para o Executive).

3. Da Sr3. Inalda Lucio de Burros Santana -
Inaida Cabeleireira. solialando ao Executive

n$o ter side atendida a Indicagao no 075/2017. do sua

rua Rita Vilela Lima. altera do no 2B. no bairro
Cruzeiro do Soil

M 'ormag6es

olicitandn sinalizar mhnc

DECRETO LEGISLATIVE NO 278

IAutoria: Vereadores Da /id Hi16rio Nets - PT8
Angelo Robeilo Torres - PT8) Paula dos Trabalhos da 2a Sessio Ordln61

Expedience:
Dos Senhores V€re3dores:

2/2018

qucrimentos

Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando d
empress FLEXTRONICS. na medida do possivel. que

rios de Jaguariana. atendendo formalidades internal
da empress (com c6pla para o Executivo]

Bela obs da a prefer6ncia fnncinncnn

14. Da Sr3. Inalda Lucio de Burros $antan
Inalda Cabeleireira. solicitando aa Executive
Municlpalirlformagdes do motive de at6 19/02/201
)io ter fido atendida a Indicagao Re 186/2017. de

rua Francisco Bodini NEED. altera do no 214 e 348

Vila Jorge Zambom;

licitando strucin de lima k)mhadn
Disp6e sabre concess80 de titulo de 'Cidadi
Jaguariunenso '. & Senhora Aurea Aparecida
Klier Monteiro.

EREADOn ROMiLSON NASClhiENTO SIL\a.
Prcsidcntc da Canard Munlcipalde Jaguar}0na.
Eslado de Sio Paulo. etc.
rAQO SABER que 8 Cimara Municipalapravou e
promulgo o seguinte Decreto Legislative

f conferido a llustrissima Senhora Aurea
parecida Valdrio Eller Monteiro Q tilula do "Cidad8

Dos Srs. Walter Luis Tozzi de Camargo e
C4ssia Murer Mantagner solicitando ao Execulivo
Municipalinformag6es sabre a cria$ao de um Bonus
de Produtivid3dc aos Professores da Redo Municipal

E

B. Do Sr. David Hi14rio Nero solicitando ac
Executive Municipallnlormar quando seri feith a
limpoza nos terrenos do bairro Recanto dos Lagos;

9. Do Sr. Angelo RobeNO Torres -- Neguita
Torres. solicitando ao Executive Municipalinformar
porqu6 n6o foi folio kinda a reforma do Campo Alton
Amaralque asta 1ocalizado. no Bairro Jardim S3o

Da Sra. Inalda Lucio de Barron Santar
Inalda Cabeleireira. solicitando ao Executive

Munictpalinformag6os do motive de at6 19/02/20
nio ter fido atendida a Indicagao n' 123/2017, de
iutoria. solicitando implantagao de places indtcati

Do Sr. Walter Luis Tozzi do Camargo
solicitando ao Executive Municipalinformag6es sobri

prevlsao de conclusio das obras e entrega a
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