
③ C8mara Municit)aide Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 13 de margo de 2019

Ao Senhor

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo

Presidente da Cimara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

Solicitamos os bons oficios de Vossa Exce16ncia, no sentido de encaminhar

ao Senhor Chefe do Poder Executivo Municipaluma c6pia, autenticada pda Secretaria desta Casa.

da Ata da Audi6ncia ?0blica para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura

Municipalde JaguariOna -- 3o Quadrimestre de 2018, acontecida no dia 25 de fevereiro de 2019,
nesta Cimara Municipal

Atenciosamente

VEREADORA CASSIA PURER MONTAGNER
Presidefite da Comisbio Permanente de
Or(amento, Finangas e Contabilidade
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⑤'refeitura do Municipio de Jaguars
Secretaria Municipalde Administragao e Finangas

Departamento de Contabilidade e Orgamento

Oficio n' 11/2019 - D.C.O. - SP
Jaguariana, 05 de Fevereiro de 2019

A Sua Exce16ncia Senior
Presidents Walter Luiz Tozzi de Camargo
Cfmara dos Vereadores
13.820-000 -- Jaguariana -- SP

Assunto: Audi6ncia de Metal Fiscais

Senhor Presidents

Venho atrav6s deste, solicitar o agendamento para a Audi&ncia Publica de Avaliagao do

CLunprimento das Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de Jaguariana referente ao 3'
Quadrilllestre do ano de 2018, em cumprimento do disposto no art. 9', $ 4' da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei n ' 101 de 04 de mano de 2000)

Atenciosamente

Diretora de Contabilidade e Orgamento
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Ne de OFdi

E Rlq.0

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -- 13820-000 - Jaguariana - SP
Te1:(19) 3867-9770, e-mail: contabiliclade@liaguariuna.sp gQv:bt
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① Cfmara Municit)al lie JagyBljQDQ:
Estado de S8o Paulo

JaguariOna, 6 de fevereiro de 2019

OficiO Ro 79/2019.- PRE

Senhora Presidente

Passamos is mios de Vossa Exce16ncia para anglise desta
Comissao, carta da Diretora de Contabilidade e OrQamento, que solicita convocagao

de Audi6ncia Publica para avaliagao do cumprimento das Metal Fiscais -- 3o
Quadrimestre/2018, em cumprimento ao disposto ao Art. 9', $ 4' da LC IO1/2000

Atenciosamente,

VEREADOR WAL) dZZiOK CAMARGO

A Senhora
Vereadora Cdssia Murer Montagner

Presidente da Comissio Permanente de

Orgamento, Finangas e Contabilidade
JaauariOna -- S.P.



Cfmara Munjcjpal ⓑ :lawarilb@
Estado de S5o Paulo

Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 8 de fevereiro de 2019

Ao Senhor

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo
Presidente da C6mara Municipal
Nesta

Senhor Presidents

Solicitamos de Vossa Exce16ncia, a convocagao de Audi6ncia

POblica para avaliagao do cumprimento das Metal Fiscais da Prefeitura Municipalde
JaguariOna - 3' Quadrimestre de 2018. em cumprimento ao disposto ao Art. 9o, $ 4'
da LC 101/2000. se possivelna data de 25 de fevereiro corrente (segunda-feira), is
18h30min. nestcn Casa de Leis.

Atenciosamente

VEREADORA,tASSIA MURER MONTAGNER
Presidertt6 da Comissio Permanente de

OlgaMento, Finangas e Contabilidade
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Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

EDITAL DE CONVOCAGAO N ' OO1/2019
DE AUDIENCIA PUBLICA NO OO1/2019.-

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da CAmara
Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas, e com fundamento na Resolugao n ' 060/1991 -- Regimento Interno
(artigo 71, inciso V) e na Lei n ' 101 -- Lei de Responsabilldade Fiscal(artigo 9'. $ 4'),
expede o presente Edital de Convocagao para a Audi6ncia POblica n ' 001/2019, a

ocorrer no dia 25 de fevereiro de 2019 (segunda-feira), is 18h30min, na Sala das
Sess6es desta Cimara Municipalpara

a Avaliagio do Cumprimento das Metas Fiscais - 3' Quadrimestre de 2018
da Prefejtura Municipal de JaguariQna.-

Fica encarreaada de assumir os trabalhos de referida

Audi6ncia POblica, a Comissio Permanente de Orgamento. Finangas e Contabilidade

Cimara 8 de fevereiro de 2019

VEREADOR DE CAMARGO
l\

Arquivado g;it'S6crdtaria. afiiact8t na mesma data

de avisos da portaria da Camara/Municipal>gBli#llcadojrjll'iTlijirbTsa local

*.,.=':<' 1,K -f«I«",-.,.
ALZIRA ELEANtDE'€AMtz6S:SOUZA VENlruniNI

Direjora feral I

(
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no quadro



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

eonissio PERnlllITI DI ORGAMEHTO, rlHaNoas E OOITABlllOADI

C O N V IT E

A Cimara Municipal de Jaguaritlna, atrav6s da Comissio
Permanente de Orgamento. Finangas e Contabilidade, convida toda populagao
para participar da AUPIENQIA: PURL::lQA para avaliagao do Cumprimento
das Metas Fiscais - 3' Quadrimestre de 2018, da Prefeitura do Municipio de
Jaguariana, que ocorreri no pr6ximo dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-
feira, is 18h30min, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade.

Cimara Municipaldp JaguariOna. fevereiro de 2019

VEREADQRA CASSIA MURER MONTAGNER
Presidente da Comissio Permanente

de.Qf;gamento, Finangas e Contabilidade

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336
www.caoarai39uariuna.sn. gov . for



Cfmara Municipalde Jagu81li6D4
Estado de Sio Paulo⑤

COMiSSAO PERMANENTE DE ORgAMKNVO, riNANgAS E CONTABILIDADE

JaguariOna, 8 de fevereiro de 2019

A Senhora

Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretdria Municipalde Administragao e Finangas
JaguariOna -- S.P.

Prezada Senhora

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Audi6ncia

POblica que ocorrerd no pr6ximo dia 25 de fevereiro de 2019, segunda-feira, is
IBh30min, na Saba de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade, para Avaliagao
do Cumprimento das Metas Fiscais -- 3' Quadrimestre de 2018.

Solicitamos que sejam enviados t6cnicos dessa Secretaria que

possam discorrer sobre as Metas Fiscais, esclarecendo-nos sobre as dOvidas que
certamente surgirao

Sem mais para o moments, aproveitamos a oportunidade para

apresentar a Vossa Senhoria nossas manifestag6es de elevada estima e

consideragao.

Atenciosamente

VEREADORA CASSiA MbRER MONTAGNER
Presidents da Comissgo Permanente

de Orgafnento, Finangas e Contabilidade

Rua Alfredo Buena. 1189 -- Centro -- Telcfones (19) 3847-4336
W



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sgo Paulo

eonissXo PIRni IEITI DE OBGaniNTO, riHaHGas E eOllaBllIDaDt

C O N V IT E

A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio Permanente
de Orgamento, Finangas e Contabilidade, convida para a 4yDIENCIA PUBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - 3' Quadrimestre de 2018, da
Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que ocorrerd no pr6ximo dia 25 de fevereiro de
2019, segunda-feira, is 18h30min, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta
cidade

Cimara Municipalde JaguariOna, fevereiro de 2019
r' ''\

VEREADORA CASSIA MURER MONTAGNER
.,Piesidente da Comiss8o Pemianente

/de Orgamento, Finangas e Contabilidade



Cfmara Municioalde Ja ;uarlun
Estado de Sio Paulo

t6 DE FEVEREIRO DE 2019 ©IMPRENU 0FICla DO MUNICiP10 DE JAGU
-ODER LEOISLITIVO - PUBLICAGOES 0FICIAIS

quadra de avisos da portaria da Cimara Municipal, e
publicado na imprensa local.

Fedorativa do Brasil, para quo clam fb
esforgos para a punigao dos posslveis I
polo acidente com a barragem em Brun
omrrido om 25 de janeiro de 2019;

COMISSAO PERMANENTE DE
ME}0 AMBIEN'IE. USO, ocumQAO E PARCELX-
MENTO DO SOLO

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VEN'lURINI
Diretora Gera

EDITAL DE CO}
DE AUDIENCE

t01r 001/2019
Ne 001n019.

7. Do Sr. Alfredo Chiavegato N
ao Executivo Municipalinformar coma €
iplicada a Lei Federal Ro 12007/2009 q

fibre a emissgo de dedaragao de quip
d6bhos poles pessoas jurldicas prestad
sorvigos pOblicos ou privados;

CONVITE

A CAmara Munidpalde JaguariOna, atrav6s da
Comissgo Pemianente de Memo Ambiento. Uso.
Ocupagao e Parcolamento do Solo. convida toda
populaQao para a AUDiENCIA POBLICA para estudos
do pmleto abaixo relacionado que ocorrer6 no
pr6ximo dia.27 de fbvereiro de 2019(quarta-fein). is
18h00. na Saba das Sess6es da Camera Municipal:

WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO. Presidente da
Cimara Municipalde Jaguariana, Estado de Sgo
Paulo. etc. no uso das atribuig6es que Ihe sio
conferidas, e com fundamento na Rosolugao n '
060/1991- Regiments Intomo(artigo 71. inciso V) e
na Ld n ' 101- Lei de Responsabilidade Fiscal(attigo
9o, S 4'), expede o presents. Editalde Convocagao
para a AudBncia Publica n ' 001/2019, a ocornr no dia
25 de fevereiro de 2019 (segundo-keira). is 18h30min.
na bala das Sess6es delta Cimara Municipalpam:

8. Do Sr. David Hilirio Nato se
Executivo Municipalfomecer a esb Ca:
atualizada do Conselho Munidpalde ac
to B controls social do FUNDEB, do Mu
JaguariOna, dentre outms informa96es;

Prqoto de Lei Re 082/2018, do Executive Municipal
que disp6e sabre a construgao de novos edMcios de
apartamontos residenciais ou de qualquer outta
natureza de at6 12(doze) pavimentos. 8 da outras
provid6ncia

8 Avaliagao do Cumprimento das Metal
Fiscais - 3o Quadrimestro de 2018 da Prefeitura

Municipalde JaguariOna.-

9. Da Sra. Inalda Lucio de Bar
Inalda Cabeloiroira. solicitando ao Exa
Municipalinfomlar porque ngo fbi atone
Indicagao n ' 290/02018 de sua autoria.

construgao com cobertura de um panto
Rua Joaquim Elias. em frento ao Pasta
Jardim Pinheirosl

Cimara Municipalde JaguariOna. fevereiro de 2019 Fica encarregada de assumir os tmbalhos de referida
Audi6ncia Publica. a Comiss60 Permanente de
Orgamento. Finangas e Contabilidade.VEREADOR RODRIGO DA Sll=\A BLANCO

Presidente da Comissio Permanente
de Memo Ambiente. Uso, Ocupagao e Parcelamento
do Solo

C&mara Municipalde Jaguariana. 8 de fevereiro de
2019

10. Do Sr. Angelo Robertolorr(
.Torres solicitando a EMTIJ - Empresa h
de Tmnsporte Urbano infomia96es sob
de 11.7% na passagem dos 6nibus que
Jaguariana/Campinas(com c6pia para
Municipal);

COMISSAO PERMANENTE DE 0RQAMENT0.
PiNANgAS E CONTXBILIDADE

VEREADOR \leal:TER LUIS TOZZIDE CAMARGO

C O N VITE Arquivado na Secrotaria. afixado. na mesma data. no
quadra do avisos da portaria da Cimara Municipal
publicado na imprensa localA Camaro Municipalde Jaguariana. atrav6s da

Comissio Permanente de Orgamento. Finangas e
Contabilidade, convida todd poputagao para participar
da AUDtENCIA P(IBLICA pam avaliagao do
Cumprimento das Metal Fiscais - 3o Quadrimest⑧ do
2018. da Prefeitura do Municipio de Jaguariana. que
ooorrer4 no pr6ximo dia 25 de fevereiro de 2019.
segundo-feira. is 18h30min. na Sale do Sess6ei da
Cimara Municipal. nests cidade.
Camaro Municipalde Jaguariana. fbvereiro de 2019

Indica96e

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI
Diret Ger

1. Do Sr. Cristiano Jose Cecot

ao Executivo Municipalcriar, na Secrete
ima Comissgo Especialde apuragao d
errol no atendimento hospitalar de JagPauta dos Tmbalhos da 2' Sess&o Ordinaria. de

IZ02n019

Expedience:

2. Do Sr. Alfredo Chiavegato b
solicitando ao Executive Municipalelab
lel, regulamento ou deaeto@ra que hi
possibilidade de transfer6nda da titular
de agua do proprietario para posslvet I(VEREADORA cAsSIA MURER MONIAGNER

Presidonte da Comissgo Permanente
de Orgamento. Finangas e Contabilidade

Dos Senhores Vereadores

Requerimentos: 3. Do Sr. Jose Muniz - solicitai
Exocutivd Municipalimplementagao de

Do Sr. David Hilirio Nets solichando ao Onica na rua Francisco Sayles Pires, so
Executive Municipalse este ano os uniformed 311 ao no 395. Br. Florian6polis;
escolares serge entregues aos alunos do Municfpio
de Jaguariana; ' 4. Do Sr. Jose Munoz - solicitai

ExecuUvo Municipalbocar as.places cc
2. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao gees das runs do Bairro Pinheirosl
Executive Municipalinforma960s sabre quala
previsao de entrega de novak creches na cidadel 5. Do Sr. WatterLuisTozzide

solicitando ao Executive Municipaltroa
3. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao quoimadas nas p6talas de iluminagao c

Executivo Municipalinformar quala previsao de entrada e acesso ao Bairro Residendd
c6nclusio das Unidades BAsicas de Sai3de "UBS' que Helenal
estgo em obrasl '-p'f 'blip-'''-n"K. r- - nlp':-'& ;-' "-H--'nn

6. Do Sr. Walter Luis lozzi de

4. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao solicitando ao Executive Municipal trac

EDITAL DE CONVOCACAO N ' OOZ2019
DE AUDIENCIA PUBLICA NO 002/20t9.-

\AIMTER LUIS TOZZIDE CAMARGO. Presidente da
C&mara Municipalde Jaguariana. Estado de Sio
Paulo. etc. no uso das atribui96es que Ihe sio
conferidas. e com fundamento na Resolugao Ro
060/1991 - Regiments Intemo (argo 71. inciso V).
expede o presente Editalde Convocaggo para a
Audi6ncia POblica n' 002/2019. a ocorror no dia 27 de
fevereiro de 2019(quarta.keira). is 18:00 horan. na
Bala das Sess6es da Cimara Municipalpara estudos
do segiiintd:

Pmjeto de Lei n ' 082/2018. do Executive Municipal



⑤ Cg,mara Municioalde Jaguari6n
Estado de Sio Paulo

16DE FEVEREIRO DE 2019 ©IMPRENU 0FICIX DO MUNICiP10 DE JAGURI
jES OFICIAISPOKER I

quadra de avisos da portaria da Cimara Municipal, e
publicado na imprensa local

Federativa do Brasil, para que sejam feitos
esfbrgos pam a punigao dos possfveis resp{
pele acidonte com a barragem em Bnimadir
ocorrido em 25 do janeiro de 20191

COMISSAO PERMANENTE DE
MEi0 AMBIENTE. USO, OCUPAQAO E m.RCELX
MENTO DO SOLO

ALZ}RA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURING
Diretora Gerd

EDllAL DE CONyOCACAO Na 001e01g
DE AUDIENCIA POBLICA NO 001n019.-

7. Do Sr. Alfredo Chiavegato Nets
ao Exeaitivo Munidpalintbmtar coma este
aplicada a Loi FBd8r8lno 12007/2009 que d
sabre a emiss60 de dedaragao de quitagao
d6bitos pdas pessoas jurfdicas prestadoras
servigos pOblicos ou prtvados;

CONVITE

A Camera Municipalde Jaguariana. atmv6s da
Comissgo Permanente de Meta Ambiento. Uso.
Ocupagao e Parcelamento do Solo. convida toda
populagao para a AUDIENCIA PUBLICA para estudos
do proleto abaixo relacionado que ocorrerg no
pr6ximo dia 27 de fevereio de 2019(quarts-feira). is
18h00, na Sale das Sess6es da Cimara Municipal:

vVALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO. Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de S60
Paulo, etc. no uso das atribuig6es que Ihe sio
conferidas, e com fundamento na Rosolugao n '
060/1991+ Regiments Intemo(artigo 71. indio V) e

Lei Ro 101 -- Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo
9o. $ 4'). expede o presents Editaldo Convocagao
pam a Audi6ncia Publica Ro 001/2019. a ocorrer no dia
25 de tbveniro de 2019(segundnfeira). is 18h30min,
na Sale das Sess6es delta Camera Municipal pam:

8. Do Sr. David Hilirio Nero solicit
Executive Municipalfomecer a esb Casa }i!
atualizada do Conselho Municipalde acoml
to e console socialdo FUNDEB, do Municff
Jaguariana. dentre outras informa96es;

Prqoto de Lei oo 082/2018. do Executivo Municipal
que disp6e sabre a constwgao de novos odiflcios de
ipartamentos residenciais ou de qualquor outra

natureza de at6 12(doze) pavimentos. e d6 outras
8 Avaliagao do Cumprtmento das Metas
Fiscais - 3o Quadrimestre de 2018 da Pnfbitura
Municipalde JaguariOna.

9. Da Sm. Inalda Lucio de Barris !
Inalda Cabeleireira. solicitando ao Executiv

Municipalinfomiar porque ngo foi atend@a
Indicagao n ' 290/02018 de sua autoria, par:
canstrugao com cobertura de um panto de
Rua Joaquim Elian. em ftente ao Pasta do €
Jardim Pinhelr08:

Camera Municipal de Jaguariana. tbveroiro de 2019 Fica encanegada de assumir os trabalhos de referida
Audi6ncia Publica. a Comiss6o Permanente de
Orgamento, Finangas 8 Contabilidade.VEREADOR RODRIGO DA SIL\A BLANCO

Presidonto da Comiss8o Pem)anento
do Memo Ambiente, Uso, Ocupagao e Parcelamento
do Solo

C4mara Municipalde Jaguariana, 8 de fevereiro de
2019

10. Do Sr. A®eb RobortoTones-
lorres solichando a EMTU - Empresa Metre
de Transports Urbane infomia96es sabre o
de 11.7%o na passagem dos 6nibus que fizz
Jaguariana/Campinas (com c6pia para o E)
Municipal)I

coUissAO PERMANENTE DE
FtNANQAS E CONTXBILiDADE

C O N VI'T E

VEREADOR WAl:rER LUIS TOZZIDE CAMARGO
Presidente

Arquivado na Secretaria. afixado. na mesma data. no
quadra de avisos da portaria da samara Municipal. e
publicado na imprensa local.A Camera Municipalde JaguariOna. atrav6s da

Comiss6o Permanente de Orgamento, Finangas e
Contabilidade, convida toda populagao para participar
da AUDlfNCIA PtJBLICA para avaliagao do
Cumprimonto das Metal Fiscais - 3' Quadrimestre de
2018. da Prefeitura do Municipio de JaguariOna. que
ocorreri no pr6ximo dia 25 de fbvereiro do 2019.
segundo-feira. is 18h30min. na Sala de Sess6os da
Cimara Munidpal. nesta cidade.
Camaro Municipalde Jaguariana. fevereiro de 2019

Indica96es:

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURING
Diretora Geml

i. Do Sr. Cristiano J6s6 Cocoa - st
ao Executive Municipalcriar, na Secretaria
uma Comissio Espedaldo apuragao de po
errol no atondimento hospitalar de JaguaritPauta dos Trabalhos da 2' Sess&o Ordinaria, de

12/02n019

Expedience:
2. . Do Sr.Alfredo Chiavegato Nets
solicitando ao Executive Munidpalelabora€
}ei. regulamento ou decreto para que hajj a

possibilidade de transfer&ncia da titularidad
de aqua do proprieUho para posslvellocauVEREADORA cAssIA MURER MOhrVXGNER

Presidente da Comissio Pemtanente

de Orgamento. Finangas e Contabilidade

Dos Senhores vereadores:

Requerimentos: 3. Do Sr. Jose Munoz - solicitando

Executive Municipalimplementagao de via
Onica na rua Francisco Sayles Peres. semen
311 ao Ro 395. Br. Florian6polis;

EDITAL DE CONVOCAQAO NO 002/2019.
DE AUDIENCIA PuBLiCA NO 002/2019.

1. Do Sr. David Hilgrio Nato solicitando ao
Executive Municipalse este ano os uniformes
escolares serif entregues aos alunos do Municfpio
de JaguariOnalvVALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da

Cimara Munidpalde Jaguariana. Estado de Sgo
Paulo. etc. no uso das atribuig6es que.Ihe s80
confbridas. e com hndamento na Resolugao n '
060/1991- Regiments Intemo(artigo 71. inciso V).
expede o presente Editalde Convocagao para a
Audidncia Publica Ho 002/2019. a ocorrer no dia 27 de
fevereiro de 2019 (quarta.keira). is 18:00 horan. na

.$plp ③$jes$6es da Q!!!iarq.Mypiqpalpara gstudos
do seguinte:

4. Do Sr. Jose Munoz - solidtando
Executive Municipaltrocar as placas com d
gees das rubs do Bairro Pinheirosl2. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao

Executive Municipalinfomla96es sabre qual
previsao de entrega de novas cfeches na cidadel 5. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Can

solicitando ao Executive Municipaltroca de
queimadas nas p6talas de iluminagao do tr
}ntrada e acesso ao Bairro ResidencialPai
Helena

3. Do Sr. Cristiano Jose Cecon solicitando ao

Executive Municipalinfomiar quala previsao de
conclusaa.dqs Unidades Bisicas de.SaOde 'UBS' que.
estio em obrasl

Proloto de Lei Ro 082/2018, do Exocutivo Municipal
que disp6e sabre a construgao do novos ediflcios de

4. Do Sr. Cristiano Jose Cocon solicttando ao

Executive Municipalinfomlar sabre previsao de infcio

6. Do Sr. Walter Luis lozzi de Car
solicitando ao Executive Municipaltroca de
queimadas nas p6talas de iluminagao da P



Cfmara Municljl)al de Jaguariana€j$$

20 DE lEIla DE 20 ]9 20$E FWEREIRO DE 2019 ⑧l«

EDITAL DE CONVOCACAO NO 001/2019
DE AUDi£NC{A PiJBL1(5A No oo1/2019.-

vVAIXER LUIS. TOZZIDE.CAMARGO.
Presidente da Cimara Municipalde Jaguari0-
na. Estado deS6o Paulo. etc. no uso das
atribuig6es que Ihe s6o conferidas, e com
fundamento na Resolugao no 060/1991 --
Regiments Intemo (artigo .71, inciso V) e na Lei
n' 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo
9o, $ 4'). expede o presente Editalde Convoca-
Qao para a Audi6ncia Publica n ' 001/2019, a
ocorrer no dia 25 de fevereiro de 2019
(segunda-feira), is 18h30min. na bala das
Sess6es delta Cimara Municipalpara

8 Avatiagao do Cumprtmento das
betas Fiscais.- 3o Quadrimestre de 2018 da
Prefeitura Municipalde JaguariOna.-

Fifa encarregada de assumir os trabalhos de
referida Audi6ncia Publica. a Comissio
Pemlanente de Orgamento,. Finangas e
Contdbilidade

Cimara Municipalde JaguariOna, 8 de
fevereiro de 2019

\€READOR vVAIJER :Luis TOZZIDE
CAMARGO
Presidente

Arquivado na Secretatia,lifixada. -na mesma
data, no quadra de avisos da portaria da
Cimara Municipal, e publicado na imprensa
local

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA
VENTURING
DintoraGeral



$> C&«ara M"
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20 DE FWEREIRO DE 2019 DE 20]9 ⑧-
iER LEGISLATIVE - PUBLICAGOES 0FI

bairro

SAMARA M UfJICtPAL 4.

A Cimara Munidpalde.Jaguariana, atrav6s da
Comiss6o Pemianente de Orgqmento.
Finangas e Contabilidade, convida todd

t.
ocorreM no pr6ximo'dia 25 de fbvereim do

VEREADORA cAssiA MURER MONTAGNER
Presidente da Comissio Pemianente
de Orgamento, FinanQas e Contabilidade



ⓔ Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Sio Paulo

PAUTA DA AUDl£NCIA PuBLiCA PARA AVALiACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS =3'
QUADRIMESTRE DE 2018. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO.ARI..O'..£ DA.LELDE
RESPONSABILIDADE FISCAL (LEIN ' 101, DE 04 DE Male DE 2000).REALIZADA AOS.25..DE
FEVEREIRO DE 2019.AS 18:30 HS, NA SABA DE SES$QES DA CAMARA MUNICIPAL.

O Sr. Presidente da Cimara Municipalfaz a abertura da Audi6ncia POblica, passando os trabalhos
da mesma para a Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade:
Vereadora Cissia Murer Montagner.

A Sra. Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade, Vereadora
Cissia Murer Montagner, convida os demais Vereadores Membros da Comissio para fazerem
parte da Mesa, sendo a Sra. Inalda LOcio de Barros Santana, Vice-Presidente e o Sr. Luiz Carlos
de Campos, Secretirio

A Sra. Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, FinanQas e Contabilidade explica o
procedimento para a realizagao da referida Audi6ncia.

O Representante da Secretaria de Administragao e Finangas teri vinte minutos para fazer a
explanagao a respeito das Metas Fiscaisl
os Vereadores poderao usar a palavra por cinco minutos, na tribuna, tendo a Secretaria de
Administrag6o e Finangas o mesmo tempo para responder. facultadas as replicas e tr6plicas;
as pessoas presented na Assemb16ia tamb6m poderao usar a palavra por cinco minutes,
desde que. devidamente inscritas, junto a funciondria da Cimara presentes na Assemb16ia

> A Sra. Presidente paisa a palavra ao Representante da Secretaria Municipalde Administragao e
FinanQas para fazer a exposiQao das

METAS FISCAIS -- 3' QUADRIMESTRE/2018

> Deixa livre a palavra aos inscritos, pda ordem, que terio no maximo, 5 minutos para uso da
palavra.

Palavras da Sra. Presidente
Encerramento da Audi6ncia POblica

Secretaria da Cimara Municipal, aos 25 de fevereiro de 2019
' 'F
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Audi6ncia Publica

Metas Fiscais

3' Quadrimestre 2018
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PESSOAL E
ENCARGOS

OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

DESPESAS DE
CAPITAL

Reston a Pagan

Reston a Pagan
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3.674

R$ n2.zit.6i

R$ 3.088.05S.67

R$ 89.974.92

975.34o.4i

R$ z4.8S7.016.53

R$ 3Z6U.794,33

2018 VALOR APLICADO

R$ 333.916.600,52:A)RECEITAS CORRENTES

(B} PLANO PREVIDENCIAR10

C) FUNDEB

RECEnA CORRENTE LfQUtOA(A-B-C)riTA fnRRFN

R$ 389.437.484,44

R$ 10.114.003,92

R$ 36.464.363,97

R$ 333.916.600,52

Aplicaq5o na Sadde

IA) Receita de Impostor R$ 278.810.939,35

R$ 39.909.404,74

tc} - ASAMAS R$ S5.137.S89,4S

Auxilios e Transferdncias R$

R$ 87.704.943,S8

lr) Porcentagem Aplicaf8o 31.46%

R$ 197.861.107,25

R$ 281.279.075,87
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⑤ Aplica4$o FUNDED

aPLiCAgAo FUNDED
[A) Valor

mpostos

ido FUNDS

d

R$ 281.279.07S,87
R$ 60.306.337,33
R$ 36.464.363,97
R$ 8.583.119.12
R$ 88.187.S82,18

31,35%

(B) Render

[C) Total(.

R$ 36.419.958,43
R$ 44.405,54
R:; 36.464.363,97
R$ 35.679.467,98
R$ 30.584.850,87

R$ 784.895,99

ol

pllcado ((B+C)

tagem Apllcagio tC / A)
IE) Aplicag5o Mi

faldo Di

97,8S%

83,88%

⑤l Prefeitura do Munlcrpio de

Marcia Gustavo B. Reis
llrclbitu Municipal

FALDO EM
ALTERAgOES t,) xucnAgOts(+)SAtOO EM 31/1Z/2017 31/12/20n

R$ 73.333.9S6,35R$ a.zos.i76.8s 13.763.982,2D

R$ 27.ai9.33Lso 0.00 n$ i.932.497,73 ln$ 30.s29.7s8,i7

R$ 3L76C786.7S O.OO I R$ 3.937.7iZ.64 I n$ 3S.70Z.499,39

('ristina Ap. Rossi Serra

Sissi Helena Roque

OBRIGADO
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LISTA DE PRESENCA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALIAGAO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS -- 3o QUADRIMESTRE DE 2018. DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAG)UARIUNA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9'. $ 4?, DA
LEI NO 101. DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019. AS 18H30MIN.. NA SALA DE SESSOES DA
SAMARA MUNICIPAL.

NOME CARGO/FUND ASSINATURA

n.-. y'7
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Ata da Audi6ncia Publica, para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura
Municipalde JaguariOna - 3' Quadrimestre de dots mil e dezoito, em cumprimento ao
disposto no art 9o. $ 4' da Lei de Responsabllidade Fiscal(Lei n ' 101, de 04 de maid de
2000), convocada atrav6s do Editalde ConvocaQao n ' 001/2019, datado de 08 de fevereiro
de 2019, realizada no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, ds dezoito

horas e trinta minutos, na Sala das Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato" da Cimara

Municipalde JaguariOna, localizada no Edificio Municipal Dr. Sebastiio Paes de Almeida:
nesta Cidade. Presidente Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cdssia

Murer Montagner. Secretdrios Srs. Af onso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon.
Presented os Srs. Vereadores: Af onso Lopes da Silva, Cgssia Murer Montagner, David
Hildrio Nets, Inalda LOcio de Barros Santana, Luiz Carlos de Campos e Walter Luis Tozzi
de Camargo. Deixaram de comparecer os Srs. Alfredo Chiavegato Nets, Angelo Roberto
Torres, Cristiano Jose Cecon, Jose Munoz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento

Silva e Tats Camellini Esteves. Presente, tamb6m, a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra,

Secretdria Murlicipalde Administragao e Finangas, convidada, especialmente, para fazer as

explanaQ6es a respeito das Metas Fiscais, sends que a mesma fez parte da Mesa
Inclusive com estas autoridades, estavam presentes na Sala das Sess6es,
aproximadamente, quinze pessoas, conforme consta de Lista de Presenga anexada ao
Processo. O Sr. Presidente da Casa, Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo,

cumprimentou a todos e deu inicio a Audi6ncia POblica dizendo que a mesma era realizada
para cumprimento ao disposto no art. 9'. $ 4o da Lei de Responsabilidade fiscal(Lei n '
101. de 04 de maid de 2000), motive pele qual passou os trabalhos daquela Audi6ncia
para a Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade, na pessoa de sua
Presidente, a Vereador Cdssia Murer Montagner, que convidou os demais membros da
Comissio para fazerem parte da Mesa, os Srs. Inalda LOcio de Barros Santana, Vice
Presidente e Luiz Carlos de Campos, Secretariol convidou. tamb6m, a Sra. Cristina
Aparecida Rossi Serra, Secretdria de Administragao e Finangas para fazer parte da Mesal
a Sra. Presidente da Comissio cumprimentou a todos dizendo que des estavam

cumprindo a audi6ncia pOblica das contas da Prefeitura, as Metas Fiscais do Terceiro

Quadrimestre, e que era uma audi6ncia pOblica prevista em lei, na Lei de Responsabilidade
Fiscal, explicou o procedimento para a realizagao da referida Audi6ncia, dizendo que o Sra

Secretiria de Administragao e Finangas teria vinte minutos para fazer a explanagao a
respeito das Metas Fiscaislos Vereadores poderiam usar a palavra por cinco minutos, na
tribuna, tends a Secretaria de AdministraQao e Finangas o mesmo tempo para responder,

facultadas as replicas e tr6plicasl as pessoas presentes na Assemb16ia tamb6m poderiam
usar a palavra por cinco minutos, desde que, devidamente inscritas, junto a funciondria da

Cimara presented na Assemb16ial a seguir passou a palavra para a Sra. Sra. Cristina

Aparecida Rossi Serra, Secretdria Municipal de Administragao e Finangas para fazer as

+'
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explanag6esl ela iniciou sua f ala dizendo que aquela era a Audi6ncia POblica para anglise

das Metas Fiscais do terceiro quadrimestre de dais mile dezoito, e que no primeiro era o
quadro das Receitas, e que as Receitas Correntes tinham um valor previsto de trezentos e

noventa e sete milh6es, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e o

valor realizado foi de trezentos e oitenta e nove milh6es, quatrocentos e trinta e sete mil

quatrocentos e oitenta e quatro e quarenta e quatro, totalizando sessenta e um virgula

oitenta por centollPTU, valor previsto, treze milh6es, oitenta e cinco mile trezentos e o
realizado, doze milh6es, noventa mil, trezentos e quarenta e otto, cinco nove, num
percentualde noventa e dois virgula trinta e nove por centollSSQN, valor previsto, trinta e
cinco milh6es, seiscentos e setenta e tr6s e seiscentos, e valor realizado trinta milh6es,

setecentos e cinquenta e sets mil, quatrocentos e treze e quarenta e nove, sendo oitenta e
seis virgula vinte e um por centos FPM, valor previsto, trinta milh6es. oitocentos e sessenta

e quatro mil, e duzentos, sendo o valor arrecadado, trinta milh6es, quinhentos e noventa e

sein mil, centc e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos, totalizando noventa e
nove virgula treze por centollCMS, valor previsto cento e oitenta e doin milh6es, cento e
oitenta e sete mil, e o realizado foi de cento e oitenta e cinco milh6es, quatrocentos e sete

mil, novecentos e oitenta e tr6s. e cinquenta e sete, totalizando cento e um virgula setenta
e seis por cents; Demais Receitas correntes, cento e trinta e cinco milh6es, duzentos e
cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta no valor previsto, e no realizado, cento e
quarenta e sete milh6es, vinte e um mil, seiscentos e vinte e fete e trinta e cinco, num
percentual de cents e tito virgula sessenta e nave por centos contas redutoras (ICMS,
FPM, IPI. ITR, IPVA) valor previsto. ments quarenta e cinco milh6es. quinhentos e oltenta e

tito mil, novecentos e oitenta, e o valor realizado, menos quarenta e cinco milh6es:

setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito,
totalizando cem virgula trinta e tr6s por centos Receitas de Capital, cinco milh6es,
quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta no valor previsto e no realizado dois

milh6es, novecentos e oito mil, oitocentos e noventa e um e sessenta e nove, sendo
cinquenta e doin virgula quarenta e cinco por centos Transfer6ncias de Conv6nios, valor
previsto, um milhao, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta e realizado dois

milh6es, novecentos e oito mil, oitocentos e noventa e um e sessenta e nove, num

percentualde cento e quarenta e nove virgula cinquentalOutras Receitas de Capital, tanto
o valor previsto e realizado, foi de zero, zero, e o total das Receitas no Terceiro

Quadrimestre, o valor previsto foi de trezentos e setenta e cinco milh6es, setecentos e doze
mile o realizado, trezentos e trinta e sets milh6es, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos

e oitenta e seis e setenta e tr6s, totalizando oitenta e nove virgula cinquenta e sets por

centolo pr6ximo quadro mostrava o grafico das Receitas, demonstrando em forma de pizza

as Receitas: IPTU, quatro por centollSSQN, oito por centos FPM, otto por centollCMS,
quarenta e nove por centos Demais Receitas, quarenta e um por cento, e Receitas de
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Capital, um por centolo pr6ximo quadra demonstrava a Arrecadagao de ICMS 2018, m6s a

m6s: janeiro: dezoito milh6es, setenta mil, seiscentos e setenta e tr6s e vinte e doisl
fevereiro: treze milh6es, cento e vinte e sets mil, novecentos e trinta e otto e trinta e quatrol
margo: quatorze milh6es, cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reaislabril: dez
milh6es, quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta e um e trezel maid, vinte milh6es,
setecentos e cinquenta e tito mil, setecentos e oitenta e oito e doze; junho: treze milh6es,
setecentos e quarenta mil, cents e sessenta e nove e quarenta e cincol julho: dezoito

milh6es, dezessete mil, quatrocentos e quatorze e vinte e tr6s; agosto: treze milh6es.
seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito e novel setembro: quinze
milh6es, cento e quarenta e tr6s mil e trinta e Bete e trintal outubro: dezoito milh6es,
quinhentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e tito e dozed novembro: treze milh6es.

seiscentos e tf;nta e dots mil, novecentos e setenta e cinco e setenta e doisl dezembro:
dezesseis milh6es, duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e tr6s e oitenta e cinco,
somando um totalde cento e oitenta e cinco milh6es, quatrocentos e sete mil, novecentos e
oitenta e tr6s e cinquenta e setel no pr6ximo quadro demonstrava um grafico da
arrecadaQao do ICMS, apontando claramente os meses onde a arrecadagao foi maior.
como o m6s de Maid, com vinte milh6es, setecentos e cinquenta e tito mil, setecentos e
oitenta e oito e doze e o de m6s de menor arrecadaQao que foio m6s de abrilcom dez
milh6es, quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta e um e trezelo pr6ximo quadra

demonstrava as Despesas de dois mil e dezoito: Despesas correntes: valor previsto,

trezentos e vinte e sete milh6es, quinhentos e noventa e sete, novecentos e setenta, sendo
valor realizado - liquidado trezentos e vinte e um milh6es, seiscentos mil, oitocentos e tr6s

e treze, e page, trezentos e treze milh6es, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos
e noventa e nci'fe e dezesseisl Pessoale Encargos: valor previsto, cento e quarenta e dots
milh6es, seiscentos e um mil, oitocentos e sessenta e dois e setenta e fete, valor realizado

liquidado: cento e quarenta e cinco milh6es, duzentos e oitenta e tr6s mil, quinhentos e
sessenta e cinco e cinquenta e doin, e o page, cento e quarenta e quatro milh6es,
oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e sets e quarenta e seisl Outras
Despesas Correntes: valor previsto cento e oitenta e quatro milh6es, novecentos e noventa

e seis mile cento e sete e vinte tr6sl valor realizado liquidado cento e setenta e seis
milh6es, trezentos e dezessete mil. duzentos e trinta e sete e sessenta e um e valor pago:

cento e sessenta e oito milh6es, setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e
dois e setental Despesas de Capital: valor previsto: dezoito milh6es, oitenta e nove mile
trinta; valor realizado: liquidado: sete milh6es, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos
e vinte sete e noventa e seis e pago: seis milh6es, trezentos e vinte e um mil, cento e
noventa e alto e trinta o que corresponde aos mesmos valores dos Investimentosl Reserva
de contingenciamento: valor previsto trinta milh6es e vinte e cinco, e o valor realizado
liquidado e pago estavam zeradoltotaldas Despesas: valor previsto: trezentos e setenta e
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cinco milh6es, setecentos e doze mill valor realizado liquidado: trezentos e vinte e nove
milh6es, cento e setenta e sein mil, quatrocentos e trinta e um e nove e pago: trezentos e

dezenove milh6es, oitocentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete e quarenta e

seisl a seguir, o pr6ximo quadra trazia o grafico da Despesa em forma de pizza,
apresentando o seguinte percentual: quarenta e quatro por cento - Pessoale Encargosl

cinquenta e quatro por cento - Outras Despesas Correntes e dots por cents, Despesas de

Capitallos quadros seguintes apresentavam os Restos a Pagar dos seguintes anon: dois
mil e doze: trezentos e quarenta e tr6s mil, quatrocentos e doze e quinzel dois mil e
quatorze: trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sets e oitenta e tr6sl dots mil e
quinze: hum milhao, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e noventa e Betel

dois mile dezesseis: quatro milh6es seiscentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e

tr6s e setenta e: fete, e foram pagos at6 trinta e um de dezembro de dois mile dezoito, dois

milh6es, seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta e seis e oltenta e sein, restando:
entao, doin milh6es, oitenta e tito mil, setenta e seis e noventa e umldois mile dezessete
vinte milh6es, oitenta e seis mil, novecentos e dezessete e setenta e cincolpagos at6 trinta
e um do doze de dois mile dezoito, dezenove milh6es, quinhentos e dez mil, quatrocentos
e setenta e tito e vinte e um, restando quinhentos e setenta e sets mil, quatrocentos e trinta
e nove e cinquenta e quatrol dois mile dezoito nio tinha restos a pagarl em seguida, foi
apresentado um gr6fico dos restos a pagar, em forma de torres, destacando que o ano de
dots mile dezesseis foio ano que mats Restos a pagar teve no valor de dais milh6es,
oitenta e oito milsetenta e seis e noventa e uml o pr6ximo quadra, fazia um resumo dos

Restos a Pagar dos anos de dois mile doze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete, que
perf aziam um saldo a pagar num totalde cinco milh6es, duzentos e oitenta mil, trezentos e

quarenta e seth reals e sessenta e uml o pr6ximo quadro trazia a Divida Consolidada: no
Primeiro Quadrimestre era num totalde trinta e otto milh6es, cento e vinte e cinco mil, vinte
e um e noventa e umlSegundo Quadrimestre, trinta e sete milh6es, quinhentos e onze mil,
setecentos e treze e cinquenta e seisl Terceiro Quadrimestre: trinta e dots milh6es,

seiscentos e dezoito mil, setecentos e noventa e quatro e trinta e tr6s; no pr6ximo quadra
foi apresentado um detalhamento da Divida Consolidada, sendo assim a descrigao:
JaguarPrev, no valor de tr6s milh6es, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e
um e noventa e setelCetesb, duzentos e doze milh6es, duzentos e onze e sessenta e uml

Precat6rios: tr6s milh6es. oitenta e oito mil, cinquenta e cinco reals e sessenta e setel
PASEP, oitenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro e noventa e doislSecretaria de
Estado da Educagao, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e
quarenta e um; Fornecedores, vinte e quatro milh6es, oitocentos e cinquenta e sete mil
dezesseis reais e cinquenta e tr6s, totalizando trinta e dois milh6es, seiscentos e dezoito
mil, setecentos e noventa e quatro e trinta e tr6s; o pr6ximo quadro apresentava a Receita
Corrente Liquida de dais mile dezoito: (A) Receitas Correntes: trezentos e oitenta e nave
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milh6es, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro e quarenta e

quatrol (B) Plano Previdencidrio: dez milh6es, cents e quatorze mil, tr6s reais e noventa e

doisl(C) FUNDEB: trinta e seis mllh6es, quatrocentos e sessenta e quatro mil. trezentos e
sessenta e tr6s e noventa e fete, totalizando a Receita Corrente Liquida (A-B-C) , trezentos
e trinta e tr6s milh6es, novecentos e dezesseis mil, seiscentos reais e cinquenta e doislno

pr6ximo quadro foram apresentadas as Aplicag6es: Receita Corrente Liquida: trezentos e
trinta e tr6s milh6es, novecentos e dezesseis mil, seiscentos reals e cinquenta e doisl

Despesas com Pessoal: cento e quarenta e cinco milh6es, duzentos e oitenta e tr6s mil,
quinhentos e sessenta e cinco e cinquenta e doisl porcentagem em relagao a Receita
Corrente Liquida: quarenta e tr6s virgula cinquenta por centos a seguir, foi apresentado o
quadro das Receitas de Impostos: Impostos Municipais, valor aplicado cinquenta e um
milh6es, setecentos e setenta e sets mil. quinhentos e trinta e sein e noventa e tr6sl
Transfer6ncias da Uniio: trinta e um milh6es, seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos
e trinta e um e sessenta e noveITransfer6ncias do Estado: cento e noventa e sete milh6es

oitocentos e sessenta e um mil, cento e sete e vinte e cinco, totalizando duzentos e oitenta

e um milh6es. duzentos e setenta e nove mil, setenta e cinco e oitenta e sete. A seguir, foi

apresentado o quadro das Aplicag6es na SaOde, conforme o Art. 77, 111, A.D.C.T: (A)
Receita de Impostos: duzentos e setenta e oito milh6es, oitocentos e dez mil, novecentos e

trinta e nave e trinta e cinco; (B) Empenhos liquidados: trinta e nave milh6es, novecentos e

move mil, quatrocentos e quatro e setenta e quatrol(C) Empenhos Liquidados - ASAMAS

cinquenta e cinco milh6es, cento e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove e quarenta

e cincol (D) Auxilios e Transfer6ncias: sete milh6es, trezentos e quarenta e dais mil,

cinquenta reais e sessenta e uml (E) Total Aplicado ((B+C)-D): oitenta e fete milh6es.
setecentos e quatro mil, novecentos e quarenta e tr6s e cinquenta e oitol(F) Porcentagem

Aplicagao, trinta e um virgula quarenta e seis por centos o pr6ximo quadro trazia a
AplicaQao na EducaQao: (A) Receita de Impostor: duzentos e oitenta e um milh6es,

duzentos e setenta e nave mil, setenta e cinco e oitenta e fete; (B) Total Empenhos

Liquidados: sessenta milh6es, trezentos e seis mil, trezentos e trinta e sete e trinta e tr6sl

(C) Valor retido FUNDEB: trinta e sets milh6es, quatrocentos e sessenta e quatro mil
trezentos e sessenta e tr6s e noventa e setel (D) Auxilios e Transfer6ncias: tito milh6es

quinhentos e oitenta e tr6s mil, cents e dezenove e doze; (E) Total Aplicado ((B+C)-D)
oitenta e otto mllh6es, cents e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dais e dezoito; (F)

Porcentagem Aplicagao (E/A): trinta e um virgula trinta e cinco; no pr6ximo quadra foi
apresentado a Aplicagao no FUNDEB: (A) Valor recebido: trinta e leis milh6es,

quatrocentos e: dezenove mil, novecentos e cinquenta e tito e quarenta e tr6sl (B)
Rendimentos: quarenta e quatro mil. quatrocentos e cinco e cinquenta e quatrol (C) Total

(A+B): trinta e leis milh6es, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e
tr6s e noventa e sete; (D) Totalaplicado: trinta e cinco milh6es, seiscentas e setenta e nave

+'
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mil, quatrocentos e sessenta e sete e noventa e oito, num percentualde noventa e sete
virgula oitenta e cinco; (E) AplicaQao Magist6rio: trinta milh6es, quinhentos e oitenta e

quatro mil, oitocentos e cinquenta e oitenta e sete, num percentualde oitenta e tr6s virgula
oitenta e oito por centos Saldo diferido: setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e cinco e noventa e novel o pr6ximo e Oltimo quadra demonstrava os Cr6ditos:
Saldo em trinta e um de dezembro de dais mile dezessete: Divida Ativa: sessenta e dois

milh6es, setecentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais - alterag6es a
menor: tr6s milh6es, duzentos e cinco mil, cento e setenta e sets e oitenta e cinco
alterag6es a maior: treze milh6es, setecentos e sessenta e tr6s mile novecentos e oitenta e

dois e vinte centavoslSaldo em trinta e um de dezembro de dois mile dezoito: setenta e
tr6s milh6es, trezentos e trinta e tr6s mil, novecentos e cinquenta e sets e trinta cincolSaldo
em trinta e um de dezembro de dois mile dezessete: Bens M6veis: vinte e sete milh6es,

dezenove mil, trezentos trinta e um e noventa - alterag6es a menor: nio houvelalterag6es

a maior: hum milhao, novecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reals e

setenta e tr6sl Saldo em trinta e um de dezembro de dois mile dezoito: trinta milh6es.
quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezessete centavosl
Saldo em trinta e um de dezembro de dois mile dezessete: Bens Im6veis: trinta e um

milh6es, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis e setenta e cinco -
alterag6es a menor: nio houvelalteraQ6es a maior: tr6s milh6es, novecentos e trinta e sete

mil, setecentos e doze e sessenta e quatrolSaldo em trinta e um de dezembro de dais mile
dezoito: trinta e cinco milh6es, setecentos e dots mil, quatrocentos e noventa e nove e trinta

e nove. Terminada a exposigao dos slides, a Sra. Secret6ria Cristina Serra devolveu a
palavra a Senhora Presidente que a agradeceu e depois abriu a palavra aos Srs.
Vereadores que quisessem fazer uso, pedindo a mesma o Sr. Luiz Carlos de Campos que
cumprimentou a todos, perguntando para a Sra. Secretiria de AdministraQao e Finangas

sobre a divida ativa da Prefeitura, como ela era cobrada, e o que seria feita para que
solucionar esta questao? A senhora Cristina Serra disse, entre outras coisas, que muitas
pessoas des nio conseguiam nem contato, a pessoa nio ia, des nio conseguiam falar
com a pessoa, e ela tinha um pouco de crit6rio, um pouco de prud6ncia para cancelar
aquiloldisse que des tinham de montar um processo, avisar que nio conseguiram contato
com a pessoa para depots fazer o processo de cancelamento, e viam que eram valores
menores e que, is vezes, eram valores muito pequenos, tr6s mil, cinco mil e tinham
empenhos at6 de quinhentos reais que dai nio achavam a pessoa, e ligavam nio tinham o
contato da eml:resa, a pessoa nio ia receber, nio reclamava, e ela achava que tinha de
ser feito um procedimento daquilo, e que o Waltinho poderia ajud6-la para que des
fizessem um procedimento para que tivessem com propriedade um amparo juridicot o

senhor Luiz Carlos de Campos perguntando a senhora Cristina o que a Prefeitura tinha ...'-i

para pagar em trinta e um do doze eram Restos a Pagar, e a senhora Cristina disse que ..f
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tamb6m a Consolidadalo senhor Luiz Carlos disse que eram Restos a Pagar cinco milh6es
duzentos e oitenta, maid o consolidado trinta e dois, e aquela diferenga da liquidada para a
paga, de dois mile dezoito dava quase dez milh6esla senhora Cristina disse que sim, mas
aquilo s6 era quando des viravam o exercicio e em trinta e um do doze nio era reston, a
senhora Cristina disse que era divida mesmo, e que, provavelmente, era folhal o senhor
Luiz Carlos disse de folha, mais aqueles trinta e dais e maid os Restos a Pagar dos cinco
milh6es, entao, ele achava que estava tendo uma evoluQaola senhora Cristina disse que

estava e que no ano corrente des tomaram como meta mesmo de irem atrds daqueles
acordos que foram firmados e nio foram cumpridos e a FAJ era uma delay, ela achava que
era um prqeto importante para a cidade, entao, ela esperou o melhor momento para que
ela tivesse condig6es de cumprir o do m6s e mats aquele, entao, ela pagava uma atrasada
do parcelamento e o m6s atual, porque nio adiantava nada ela pagar o parcelamento e
nio o atual, porque ia chegar uma hora que aquino ida terminar e at6 algumas empresas
entraram com protocolos solicitando parcelamento e estavam no Juridico, realmente, foram

dividas que foram at6 prescritas e aquilo ida virar um precat6rio mesmo, eram valores at6
altos, mas os que des estavam conseguindo parcelar, a FAJ por exemplo, tinha sido uma

vit6ria, nio adiantava fazer um PROUNI e ficar devendo argo que ficou 16 atras, tinham de

pensar como instituigao, como populagao, como administrador e como ela ja falou, la nio
tinha divida de um ou do outro, a divida era do Municipio, o compromisso era do Municipio:
entao, a visio que ela tinha era aquela, e nio importava, des iriam honrar aqueles que
foram parceiros, honrar o compromisso do m6s, entao, foi feita uma negociagao um pouco

mais demorada, mais criteriosa, porque nio adiantava, como ela falou, a Prefeitura
renegociar e nio cumprir o compromisso, entao, chegaram em um consenso e ja pagaram
a primeiral a seguir, o senhor Luiz Carlos disse que, em relagao aos investimentos,

comentou que viam pda cidade investimentos que tinham sido feitos em JaguariOna, mas
com recursos do Estado, recursos da Uniao, e perguntou se, em relagao aquino se tinha
alguma previsao para que o Municipio conseguisse fazer investimento em pr6prios
municipais, em bens como veiculos, porque, ds vezes, o pessoal reclamava do
sucateamento da frota, se tinha alguma previsao em relagao aquilol a senhora Cristina

disse que, na questao da frota, foi feito um estudo que a grande maioria das prefeituras, e
at6 empresas privadas, des estavam com aquele estudo, ja iam dar andamento na questao
de locagao de veiculos por uma questao at6 de seguranga e tudo e, realmente, ela poderia
reafirmar para ele que noventa e nove por cento dos recursos eram do Estado e da Uniio e
o que acontecia com a capacidade de investimento do Municipio quando recebiam

recursos para investimentos, entao, ela ia la e recebia recursos para construir uma escola e

aquela escola, ela terra o dinheiro da construgao, mas tinha o custeio dela e a cada dia que \)]
passava o Estado e a Uniio estavam transferindo as responsabilidades deles para o

Municipio, entao, quando implantavam um projeto novo, ida aumentar o custeio e o que a
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capacidade de investimento pr6prio caialdisse que ha poucos anos atrgs tinham condig6es

de fazer um investimento, mas, atualmente, a Prefeitura cresceu muito, dado custeio
acabava aumentando e entravam naquele ciclo de terem de pedir recursos na esfera
Estadual e Federal para continuarem dando manutengao na cidade na questao do
Investimento, porque havia um crescimento muito grande mesmo, desde pessoal at6
energia e16trica, e poderia parecer que nao, mas era um milhio e, is vezes, ela f alava para

a Rosa da Tesouraria somar os pequenos da semana e dava um milhio e meio muito
rapido e quando ela via, ela quase desmaiava porque eram os pequenos, e quando
chegavam os grander des se assustavam porque era o proprio reflexo da transfer6ncia e a
Uniio e o Estado se livraram porque o custeio nio era deles, a obrigagao serra deles,
perguntou, nao, transferiam para o Municipio e tudo bem. e JaguariOna era um Municipio
privilegiado e que a questao do FUNDEB era um grande exemploldisse que ja passaram

por situag6es, anos passados, em que des precisavam de recursos de outros municipios
para poder manter a Educagao de JaguariOna, porque a arrecadagao de JaguariOna havia
caido, o nOmero de alunos vinha menor e des acabavam pegando uma fatiazinha de
outros municipios, e que no ano corrente conseguiram virar novamente a situaQao

acabavam contribuindo para alguns municipios, nio na mesma proporgao de dots mile
quatro, nio tinham, nio era a mesma proporgao, por6m conseguiam ter o retorno e assim
coma fizeram com o FUNDEB des estavam fazendo com tudo, e na area da SaOde
acabava ficando para o Municipio manter, dai des pegavam o recurso para investimento,

ainda que em dots mile dezoito foi surpreendente a transfer6ncia que receberam para

custeio, porque era um repasse Fundo a Fundo des tinham uma conta para cada sub
funQao ou cada execugao na SaOde e. atualmente, des tinham uma conta para custeio e

uma conta para investimento e com a contratagao da consultoria, a Secretaria de
Assist6ncia Socialtamb6m, muitas coisas des estavam, a grande parte da despesa era
Federale Estadualpara custeio, e ela acreditava que des evoluiram muito, foi um ano
Impar, frisando que era muito dificilconseguir recursos, ela era testemunha do quanto o
pessoal trabalhava para conseguir aqueles recursos e depois que conseguiam,

trabalhavam dobrado, porque pior do que conseguir, era conseguir e perder, e des nio
queriam devolver um real, e daquela forma des conseguiram muita coisa para custeio e a
capacidade de investimento estava diminuindo, quantas escolas foram criadas, quantos
postos de satlde, olhavam la tinham recursos, desde que passados alguns meses, des
seriam do Municipiola seguir, fez uso da palavra, devidamente inscrita, a senhora Maria
Rita Elisa Granatto, Presidente do Sindicato dos Servidores POblicos Municipais de
JaguariOna, que depois de cumprimentar a todos perguntou qualera a porcentagem para

pessoale a senhora Cristina disse que era quarenta e quatro por centos o senhor Luiz
Carlos de Campos confirmou que era quarenta e tr6s e cinqOentala senhora Rita disse que \)?'
no grafico estava quarenta e quatro e a senhora Cristina disse que a despesa com pessoal

7,



Cfmara MuniQjl)al de Jagl4@i.i6ila
Estado de Sio Paulo

nio tinha grafico era s6 slider e com as novas contrataQ6es existia a necessidade da
Guarda Municipal, Bombeiros e outros, na area da SaOde com os novos postos, perguntou

se a Prefeitura ja fez uma previsao de quanto chegaria a folhal a senhora Cristina Serra
disse que estava para chegar da Educagao, porque coma o concurso serra homologado no

dia nove, ela nio sabia quantos iriam ser aprovados, mas a necessidade era grande,

embora tivessem a Hossri, a Hossri era EducaQao Infantile e a senhora Rita disse que

teriam posteriormente a negociagao salariall parabenizou a senhora Cristina dizendo que
des cobravam, mas ela estava vendo que as coisas estavam indo e que estava havendo

foco e que a c;uestao da divida ativa era uma coisa que ela sempre se preocupou, uma
colsa que ela sempre questionava e ela estava contente de ter uma equipe que estava com

foco naquilo, entio o resultado era mais produtivo, e que precisavam crescer muito, fazer
muitas coisas, mas ela estava observando que estavam caminhando e aquilo era

mportante, porque nio conseguiam nada de um dia para o outrol lembrou que na
audi6ncia anterior a senhora Cristina falou que as Secretarias tinham uma obrigagao das

pr6prias despesas e perguntou se estava dando certol a senhora Cristina disse que sim,

que o sistema estava implantado e cada Secretaria fazia a sua solicitagao de compras:
entao, era muito claro que a gestao orgamentaria era responsabilidade do Secret6rio, o

financeiro fazia a gestao do financeiro e o Secretdrio poderia dizer que ele queria fazer
aquela dotagao porque ele tinha dotagao, mas a Finangas tinha de dizer que ele teria de

esperar sessenta diaslentao, ela confessava que estava meio revolucion6rio, porque era
uma mudanga cultural, e la tudo era feito atrav6s da Contabilidade, quem acompanhava

era a Contabilidade, quem remanejava era a Contabilidade, quem se virava era a
Contabilidade e, atualmente, nail disse que se, atualmente, o Secretdrio nio tivesse

planejamento ele nio conseguiria fazer um pedido de licitagaol travava lal havia uma
necessidade, o pessoalda Contabilidade se colocou a disposigao, des tinham um pessoal
do sistema que estava dando apoio, mas ela confessava que nio era simples, era uma
coisa extremamente t6cnical na semana passada ela teve uma reuniio com todos os
funciondrios da contabilidade, inclusive os novos, porque ela achava que ningu6m nunca

tinha nada para ajudar, is vezes, uma opiniao era feita daquela forma ha vinte anos e
chegava uma pessoa nova que, is vezes, ela tinha uma visio inovadora que, de repente.
ida mudar tudo, porque existia uma situagao de conforto de que sempre foi feito daquela

forma e chegava uma pessoa nova e falava para fazer de doutra formaldisse que estavam
com servidores novos e a reuniio dela. o foco, foi de saber que des teriam de pegar nas
maas dos Secretgrios e Diretores de cada um, o quanto des precisassem, nio
mportassem as dOvidas que tivessem, grandes ou pequenas para que a Prefeitura nio
parasse, des tinham de estar a disposigaolentao, estava meio turbulento, um corria, outro
corria, nio era simplesinho, fazia ipso e aquino, fazia um planejamento e no meio do \J
caminho mudava a regra do jogot e se fez um orQamento e aquilo estava fechado, a
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pessoa ida delxar de fazer aquilo para fazer o qu6? E tinham a diretriz do Plano de
Governo e as Metas da ODS, estavam inteiramente ligadas. e das tinham um porque de

estarem como foi apresentada la na audi6ncia, entao, o Secretario, a16m de apresentar a

dotaQao orgamentaria, ele tinha de atender o Plano de Governo porque aquilo era uma
ferramenta de anilise do Tribunalde Contas, o Tribunalja saiu da fase do papelzinho, era
o Plano de Governo e Metal, JaguariOna era pioneira na regiao, das metas da ODS, nio

tinha como separar uma coisa de outra. das caminhavam com o Desenvolvimento

Sustentavel, Plano de Governo, aquilo tinha de ser cumprido e tinham de utilizar o
Orgamento da melhor forma possivel, e quando ela falou de foco, aquele era o diferencial,
des s6 conseguiam ter foco a partir do momento em que se conhecia onde estava e foi

estabelecido previamente que era la que tinha de chegar. entao, se nio se sabiam onde
estavam, muito menos onde queriam chegar, e nio tinha como caminhar aquilo separadol
estava um periods bem trabalhoso, turbulento porque todo mundo tinha de cumprir o Plano

de Governo e atingir as Metas que foram pactuadas e dentro do Orgamento que foi
previsto, mas ela acreditava que de la a uns seis meses estaria tudo beml a senhora Rita
deu parab6ns e comentou que ela sempre dizia: trabalhar, trabalhar, trabalhar, estudar,
estudar, estudar, conhecer, conhecer, conhecer, para des chegarem lila seguirlfez uso
da palavra o Walter Luis Tozzi de Camargo parabenizando a Cristina pda explicagao dela
e dizendo que ela seria sempre bem vinda na Casa, principalmente, com aquele
conhecimento que ela trazia, para discutirem a saOde financeira de JaguariOnalf alou que
ele lamentava a nio participagao de todos os Pares la para aquela discussio e que era um
momento impar, importante, at6 para que pudessem apresentar projetos, discutir political
pOblicas naquele sentido, para saberem onde gastavam. como gastavam, quem gastava e
que, cobrangas tinham muitas, mas atender com as responsabilidade, aos poucosl e
seguindo na mesma linha que ela expos, tinha um mapa financeiro la estruturado,
parecendo dentro da normalidade, por6m, com um pequeno decr6scimo que ficou visivelld

ao longs de dois mile dezoito, e a primeira pergunta que ele gostaria de fazer era: a que se
deu aquele decr6scimo? Por que tiveram aquela perda? Onde estava registrada aquela
movimentaQao e se ela era previsivelou nio? A senhora Cristina disse que era previsivel
sim, porque embora tivessem uma pequena reagao na Receita de Capital, tiveram uma
previsao menor e foram impactados virios conv6nios la mas, des sempre trabalhavam
com uma margem pelo comportamento da execugao do exercicio anterior, ela achou que

teriam uma variaQao menor de dez por cento e ficou bem pr6ximo daquilo. e que o
Orgamento para dois mile dezenove foi feito considerando aquela execugao menor de dez

e um crescimento de oito, porque pele caminhar, quando chegou julho, agosto, ela falou
que iriam arrecadar dez por cento a menosldisse que pegavam o comportamento de dots \:
ands anteriores e viam o percentualde execugao at6 aquele moments dos dois exercicios \J '
anteriores e criava uma mem6ria, sabendo que se at6 julho tinham arrecadado quarenta, ,

10



Cfmara MunicjDalde J49uari6na
Estado de Sio Paulo

ela sabia que quarenta por cents da arrecadagao at6 aquele m6s ida compor o totalde
arrecadagao, ela fazia a previsao dos outros sessenta em ama do movimento e ela viu que

nio chegaria, ela viu que ficaria aproximadamente em dez por cents, s6 que nio
considerou como crescimento a base para o Orgamento de dots mil e dezenove, o
Orgamento de dots mile dezoito, a previsao de execugao orgamentaria de dois mile
dezoito e ela colocou oito de crescimento, mas ji era previsto e ela achava que no segundo

quadrimestre des ja colocaram aquela situagao de que haveria, sim, e, realmente, des
contingenciaram bastante coisas e conseguiram passar, mas era previsto, e no ano atual

ela nem colocou dez. ela colocou oito, sendo muito positiva. achando que poderia ocorrer,

sim, embora tivessem medidas, a criaQao do Departamento de Divida Ativa. a Prefeitura
era mi cobradora, aquela era a verdade e, dentro daqueles cr6ditos inclusive, des tinham

de saber o que era real, o que nio era e tudo aquino compunha no decorrer do ano e des
dam conseguir falar que iriam conseguir diminuir aquele d6bito, nio ida mais ser dez, ida

ser cinco conforme colocassem aquele departamento com aquela estatistica que ja estava
sendo feita daquilo que, realmente, tinha previsao de Receita, porque Divida Ativa era a
grande surpresa e a ferramenta que melhor funcionava, ainda era a execugao, por6m ela
teve algumas id6ias com relagao ao implemento para evitar a inscrigao em divida, entio
ela achava que se tinham uma fatia de uma divida que serra uma receita deles daquilo que

des nio iriam receber. ela achava que tinham de dar um carinho especialpara aquele que

tamb6m estava pagando, entao, algumas coisas que estavam esperando, aquela
estatistica para sugerir que houvesse um aumento, e o Tribunalestava acompanhando de

perto, ela estava dizendo la "in loco" que o Tribunaldava uma pincelada e por amostragem
ele pegava pontos especificos e questionava que provid6ncias estavam sendo tomadas,
entao, estavam chegando em um ponto que nio poderiam ficar inerte diante de algumas
situag6es de arrecadagao, nio era s6 a questao da Despesa, todo mundo se preocupava
muito em economizar, por6m, pensar em arrecadar era um casa, do tipo na casa dela se
ela nio podia cortar despesas, ela tinha de arrumar uma forma de ganhar mais, entao.
daquela forma ela achava que tinha de ser a Prefeitura, tinha de criar instrumentos de

arrecadagaol o Sr. Walter Tozzi perguntou, baseado na pertin6ncia da colocaQao do
Vereador Luiz Carlos, com relagao aos investimentos, ele gostaria de saber, e que sabendo

que recursos Federais, Estaduais estavam a caminho, at6 porque lutaram por muitos deles

que estavam chegando para o Municipio naquela trajet6ria e ele gostaria de saber se o que

tinham ainda de Restos a Pagar, divida fundada se aqueles problemas que la estavam
Iriam interferir em alguns investimentos e ele destacava 16 alguns investimentos que, na

opiniao, dele eram necess6rios e urgentes, a questao da Educagao, construgao de novas
escolas e creches, na SaOde, maiores investimentos para Postos e at6 transformar a UPA
em vinte e quatro horan, e um que ele achava crucial no Municipio, era a questao do \lXJ"

investimento em agua, ja que tiveram uma crime hidrica muito forte e nio estavam longe,k
'2''l'
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daquilo poder voltar para o Municipio, e sabiam que uma cifra um pouco elevada de
investimentos, por volta de sets milh6es, era a informagao que des tinham, e perguntou se

poderia ser impactada ainda e sofrer consequ6ncias em virtude do que tinham para cumprir

obrigag6es financeirasl a senhora Cristina Serra disse que nao, que ja foi pactuado

inclusive no Orgamento aquilo, des sabiam que a questao da agua nio tinha como fugir

daquela situagao, nio tinha mats como it dando um jeitinho, o problema estava instalado e

ele tinha de ser resolvidol naquele primeiro memento era questao de investimento pr6prio,

nio tinha como, s6 se em uma questao de autarquia conseguissem recursos para
investimento em agual disse que na questao de construgao de escolas, tinham por
conv6nio, teriam a construgao de algumas creches que teriam a maier la do JaguariOna um

e doin, aqueles investimentos tinham um e outro, alguns outros recursos e tinha um de uma

valor at6 significativo que vinha para a Educagao, que era o QESE, Cota Sa16rio Educagao,

que vinha em torno de quatrocentos a quinhentos milm6s, entao, ele poderia ser usado
tanto para custeio, quanto para investimento, e investimento. ela voltava a falar, que era
Recurso Federal, que poderia comprar carteira, poderia pagar transporte, poderia comprar

merenda, nio poderia pagar pessoal, poderia pintar, ampliar uma escola, e como ela f alou
que a prioridade naquele momento serra a questao da agua, a Educagao estava

caminhando, a construgao das escolas e era recurse externo, a questao da pavimentagao

estava para sair, eram coisas que tinham car6ncia para pagar e ela disse que um dos
objetivos seria acelerar o pagamento daquelas dividas at6 o finaldo pr6ximo ano, porque
des iriam ter aquele aumento de custeio, entao, tinha de criar um equilibrio, nio poderia ter

dividas para que a Prefeitura conseguisse manter uma escola em periods integrals disse
que um adolescente, por exemplo, ele ida cedo para a escola, tomava o cafe da manha,
almogava, tomava o cafe da tarde, jantava e ida embora, ele comia para cinco criangas de

uma creche, em uma refeigao, era uma s6rie de coisas que iriam impactar em custeio, por
isso a preocupagao deles no parcelamento daquela Divida Consolidada, por ipso des
tinham de incentivar quem pagava a receita pr6pria, o incremento da receita pr6pria, para

aquilo, porque ela poderia gastar na Educagao, independente de para onde, era diferente

de um recurse que chegava carimbado para determinado setor e a preocupagao era a
arrecadagao pr6pria, aquela que poderia gastar da forma que quisesse, poderia gastar na

Educagao, na SaOde, na Seguranga, nio tinha a responsabilidade de ter sobra de sessenta

por cento para gastar, das receitas de transfer6ncias, entao, era vinte e cinco e quinze no
minimo e como gastavam trinta e trinta e cinco acabava nio sobrando muito, entao, aquele

ano era o ano da atengao especial para receita pr6pria para que conseguissem cumprir
aquelas prioridades que o Vereador colocou, a agua era um problema que tinham de
resolver a toque de caixa, nio foi previsto orQamento para aquilo e des acabavam brando

orgamentariamente e financeiramente havia um equilibrio, e a Receita pr6pria tinha destino
certs, por ipso a meta de aumento dela em liberdade de gasto e pagamento da divida para
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que conseguissem ter f61ego para aquele custeio que estava por vir, e que nio era poucol
o senhor Walter Tozzi disse que era para a senhora Cristina transmitir os parab6ns dele ao
senhor Gustavo peso trabalho dela desenvolvido junto a pasta deja e ele sabia que o
trabalho era drduo e des estavam conduzindo com brilhantismo a frente das finangas da
Administragao da cidadel a senhora Cristina Serra agradeceu aos Vereadores, porque
aquelas audi6ncias eram muito positivas e ela saba degas com sugest6es, com diretrizes e

ela nio atendia povo, mas os Vereadores atendiam povo, entao, era deles que chegavam
as indicag6es, as sugest6es, de acordo com as necessidades da populagao, e ela ia
apenas passa: os nOmeros, at6 ela brincou um pouquinho dizendo que o Boz6 era o
professor, mas todo mundo acabava ensinando a des, dando uma luz, por onde des
tinham de it, aquelas necessidades que o Vereador colocou eram muito positivas, porque

des sentiam as necessidades da populagao e des davam o melhorl a seguir, pediu a
palavra o senhor David Hildrio Neto que cumprimentou a todos, dizendo que des estavam
conversando antes do inicio da reuniao, s6 para des poderem entender um pouquinho
mais, a respeito da divida ativa que era argo que assustava muito e aquilo vinha
aumentando a cada dia e sem meios efetivos para conseguir dar um retorno para a
populagao, podendo receber aquele recursol a questao do REFIS, ele perguntou se deu
cerro no ano corrente ou nao, porque foi uma mudanga, baixou o parcelamento e como ela

falou, des atendiam muito a populagao e muitos o procuraram com dividas muito grandes,

que o parcelamento em trinta vezes nio foi suficiente e muitas pessoas foram

questionadas em fazer aquele parcelamento, mas ja sabiam que nio iriam cumprir devido
ao valor que ficava uma parcela e ele perguntou se no ano atualtinha alguma previsao de
fazer um REFIS diferenciado, como estava aquela situagaol a senhora Cristina Serra
Secretgria de Administragao e Finangas disse que ainda nio foi retomada e que fazia vinte

e cinco dias que terminou o REFIS, entao, ela estava apurando o totalque foi arrecadado,
quantos pagaram a vista, quantos parcelaram, a media de parcelas, de valor de parcelas, e

aquela era uma area que ficava muito dentro do sistema, entao, o Departamento da Divida
Ativa ida analisar com outros olhos, nio com o relat6rio que tirou de um sistema, era
estudar a real situagao que estava a populagao, porque a pessoa falava que ida la e
negociava a divida e nio sabia se a ida conseguir cumprir, entao. aquele Departamento foi
criado justamente para aquilo, nio s6 levantar a origem da divida, quanto era media, media

de adesao, de parcelamento, de valor de parcelas, at6 onde poderiam chegar para que o
municipe conseguisse cumprir e nio era interesse deles tamb6m que aquele municipe
tivesse problemasl a Prefeitura precisava daquela arrecadagao, nio adiantava fazer um
parcelamento e contar que ida entrar aquela Receita e o municipe nio pagar, nio era
interessante, porque fariam uma programagio de uma receita que nio ida entrar e ela
achava ineficientel o senhor David Neto perguntou sobre mais uma dOvida, a questao da
folha de pagamento,a Rita roubou as perguntas dele, mas que, atualmente, estavam,,com
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quarenta e quatro por cento e o permitido por lei era cinquenta e quatrola senhora Cristina

disse que cinquenta e um era limite prudencial, tinham de comegar a tomar algumas ag6esl

o senhor David perguntou se tinham previsao de aumento salarial porque ele sabia que
seria uma discussio muito longa ainda, mas se teria algum indice que ja estavam
pensando que nio ida impactar diretamente no Orgamentol e a senhora Cristina Serra
disse que o que estava previsto, que ela conseguiu para que nio chegassem muito perto
do prudencial, considerando que tinham o concurso que ida abrir, tinham algumas vagas
que foi orientagao do Tribunalde Contas, que tinham de chamarl aquelas pessoas que
estavam la que des iriam qualificar e que nio sabiam quantas seriam necessarias, is
vezes era para chamar trinta e des chamavam cinco e diziam para parar porque atendeu a

demanda e nio precisava de dez, entao, o que estava previsto, sendo muito realista como

ela f alou na audi6ncia de Orgamento, estava os dois por cents, por6m, tiveram as rescis6es

em dezembro, o pessoal por tempo determinado, mas, atualmente, tinha o novo
emergencialda Educagao, que ida contratar uma pequena quantidade de pessoas e iriam
ver a impactagao do concurso mesmo, nio era emergencial, nem por tempo determinado.

era do concurso, e nio passou pdas mios deja o nOmero de vagas, porque as pessoas
solicitavam menos, que queriam dez e dai mandavam dais, e a pessoa falava tudo bem,
entao, conforme era solicitado pda Secretaria, passava pda Contabilidade, por FinanQas

para fazer o impacto orgamentario, e que tinha uma margem, por6m, a hora que ele
solicitava por oficio, pediu cinco, ela liberava doin, e qual era a impactagao daquilo,

perguntoul entio para aquilo que tinha o impacts orgamentario e financeiro, faria a
projegao daquilo, e como o Vereador colocou, tinha muita gente para contratarl o senhor
David Hilirio Neto disse que ele viu que a briga ida ser boa aindalf alou que, atualmente, o

Municipio poderia remanejar vinte por cento, e perguntou se foi utilizado aqueles vinte por

centos a senhora Cristina disse que na grande parte das vezes des nio chegavam
naqueles vintelo senhor David disse que ela comentou que a Secretaria estava tomando
conta da pr6pria Receita, a senhora Cristina disse que des la sabiam daquilo, tinha no
maxims, cada um tinha quinze dentro da Secretaria dele. ele ia escolher, ele ida fazer uma
solicitagao de cotasl o senhor David perguntou se quinze por cento ele contaria que
poderia usarla senhora Cristina disse que nao, que quinze por cento ele poderia remanqar

dentro da Secretaria delel o senhor David perguntou se dentro da pr6pria Secretaria e a
senhora Cristina disse que sim. que cada um ida trabalhar dentro da sua Secretaria, senio
fugia do controle tamb6ml o senhor David disse justamente. e perguntou se no ano
passado teve remanqamento de Secretarias ou nao, e a senhora Cristina Serra disse que
sim, teve; o senhor David perguntou como funcionava, e a senhora Cristina disse que era
uma brigade o senhor David disse que era questao de prioridade de Governo e a senhora
Cristina respondeu que sim, que cada Secretirio passou seu Orgamento, e aconteciam

eventualidades, por exemplo, aquele temporalera uma coisa emergencialque ela chegou
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at6 a questionar aquela reserva de conting6ncia se colocava para la ou nio colocava

porque se at6 junho nio usassem e ela deu uma segurada, nio mexeu nela, porque
quisesse ou n3o aquino reduzia o contingenciamento no finaldo ano, nio dava, seria uma
situaQao, sim, emergencial, a chuva destruiu, eram mas, pessoas perdendo casa, perdendo
tudo, mas gragas a Deus conseguiram contornar sem mexer naquilo, e se quisesse fazer
algo que nio foi planejado, entao, ao que ida deixar de fazer para fazer algo que nio foi
planejado, era entre as Secretariasl a seguir, pediu a palavra o senhor Af onso Lopes da
Silva, que depois de cumprimentar a todos disse que ele ficou contente com o assunto que
o David tocou que era sobre o REFIS, e ele achava que todas as audi6ncias das Metas
Fiscais, quando ele estava presidindo, ele ficou decepcionado com os nOmeros que foram

apresentados la com relagao aquilo, porque des discutiam la os nOmeros, porque era uma

questao que des ficavam na impressao de que des estavam ajudando o municipio e
facilitando as coisas para o municipe, entao, des tinham sempre aquela discussio la, que

era facilmas, com os nOmeros ficaram decepcionados com relagao ao resultado do REFISI
disse que a Cilstina falou uma coisa legalque ele achava que era aquino, que a partir do
moments que discutiam as coisas e viam que foram tomadas algumas decis6es, des
ficavam contentes, e ele at6 gostaria que fizessem um estudo s6 a respeito do REFIS, o

resultado e que aquela nova preocupagao deles fosse feith um relat6rio, que fosse
apresentado, porque sempre que apresentava o REFIS, tinha uma coisa que o pessoal
sempre colocava, parecia que des estavam punindo quem pagava em dia, mas ele ficava
contente de estarem tendo aquela preocupagao do REFIS. em orem atras, verem o que a
Prefeitura tinha para arrecadarl a senhora Cristina disse que nio havia aquela

preocupagao, o que estava inscrito, quem pagou, pagou, aumentava, diminuia, entao, o
Departamento foi criado justamente para aquilo, tinham as informag6es precisas, qualera a

real necessidade do cidadao, ele conseguia a media de parcelamento, se tinha sido em
trezentos reais, qualfoia inadimp16ncia de quem nio conseguiu pagar, aquilo era muito
mportante. nio adiantava discutir um projeto de lei, ela criar uma expectativa de uma
arrecadagao que nio acontecia e o municipe continuar sem resolver o problema dele.
todos trabalhariam em vaal a seguir, pediu a palavra a senhora Inalda LOcio de Barros
Santana que cumprimentou a todos e disse que ela estava na mesma dOvida sobre o
REFIS e que ela acompanhou tamb6m la no Tributos, nos dois Oltimos dias e a pessoa ia la
e fazia o parcelamento e depois nio voltavala senhora Cristina disse que tiveram casos da
pessoa que ficou o dia todo la, pegou a guia e nio pagou, e des tinham a estatistica de
guias emitidas e efetivamente pagas e teve uma emissio de guias exorbitante, por6m, nio
foram pagas todas, eram aqueles nOmeros que estavam sendo levantados, guias emitidas
efetivamente pagasla senhora Inalda disse que ela sabia de pessoas que foram la, fizeram

o parcelamento e ficaram felizes da vida, s6 que aquilo foi o ano passado e nio voltaram, \X)
nio pagaram, e no pr6ximo ano teria REFIS de novo e como ficariao A senhora Cristba
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Serra disse que a execugao ficou um pouquinho mais complicado, nio estava mais simples
como era, porque foram executados todos os d6bitos at6 dots mile dezessete, muita gente

correu la, todd mundo entrou em pavorosa, correti la, mas muita gente tamb6m correu e
parcelou e eram pessoas conhecidas, pessoas conhecidas deja tamb6m, que lutavam e
que nio poderia perder, ia la e parcelava, e ela olhava para a vida da pessoa e via que ela

nio ia conseguir pagar, entao, tinham uma estatistica de qualera a media de valor mensal

que, realmente, garantia para a Prefeitura de que ela ida receber, a capacidade financeira
do municipe estava em que faixa de parcela? Qualera a media de dividas de IPTU, de

tarifa de agua e esgoto, separadamente por tributo, para verem qual era a media de
capacidade financeira que a cidade tinha, atualmente, de pagar, porque des faziam o
REFIS de uma expectativa, a Receita nio entrava, voltava para a Camara, tinha aquele

rebu la, chegaram em uma tarde atender mats de quatrocentas pessoas, pegaram a guia e
des achavam que iriam receber em dinheiro, mas foiuma decepgao e ela achava que tlnha
alguma coisa errada, pediu para a Rosa entrar no banco e olhar; o senhor David, pediu
novamente a palavra e disse que uma das coisas que aconteceu foi que ele achava que a

pessoa esperava parcelar em sessenta, como ela parcelava no ano passado, ela pegou a
f ila sem saber a regra do jogs, quando saiu o boleto que ela nio parcelaria. entao, ela
disse que des davam o puzo por nOmero de parcelas, poderia fazer em quarenta e oito
que dava, ela preferia estender, pensar que aquela receita ida entrar e que des estariam

ajudando ao municipe tamb6m, e ela achava que todo mundo dispensava tempo, trabalho
e trabalho era dinheiro, tempo era dinheiro e o pessoalda recepgao trabalhava at6 dez,

des distribuiam as senhas at6 as cinco e depots ficavam at6 as dez, onze da noite, dai
quando ela tirou o extrato, ela falou para a Rosa que tinha alguma coisa errada e perguntou

se ela havia entrado em todas as contas, porque parecia que ela estava de brincadeira, ela

levou um susto porque nio tinha o reflexo, entao, des nio tinha o term6metro para saber

puzo, dai des iriam entrar em montante de parcela, ida passar fevereiro, margo, abrileles
la conseguiriam saber quem ida pagar, quem nao, e quem pagou a primeira fez a adesao,
pagou a segunda, dai enroscou, dai nio deu maisl novamente com a palavra com a
senhora Inalda, ela disse que o que ela tinha para falar para ela era dar seus parab6nslo
senhor Luiz Carlos pediu a palavra novamente e disse que daqueles setenta e tr6s milh6es
da divida atival a senhora Cristina Serra disse que dada um pouquinho mats e que ela.
infelizmente, ida republicar, infelizmentelo senhor Luiz Carlos de Campos perguntou se ela

ainda nio tinha uma estatistica de quanto seria o IPTU, ISSla senhora Cristina disse que

no sistema antigo ela dina at6 o m6s de novembro, na implantagao, o sistema que tinham:

realmente, des mexiam manualmente, e quando fez a importaQao, era para pensarem em

uma sopa de letrinhas, entio o pessoalestava trabalhando, o pessoalda empresa, des
estavam trabalhando, a Elisa tamb6m, o pessoaldos Tributos, numa forma tarefa, e des

dam ter sim, na pr6xima audi6ncia por cada imposto, taxa, inclusive o que des recebiam a
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vista de cada um deles o que tinham parcelado por imposto, dai entrava uma estatistica
nterna que ela achava que valia a pena no pr6ximo REFIS ser discutido, que era a questao

do montante mensal, o que a populagao conseguiria pagar, entao, de acordo com o
montante da divida, a capacidade financeira, des fariam a projegao do nOmero de
parcelas, comeQariam de baixo para ama e nio de ama para baixo, iriam dar condig6es e

dam receber tamb6m e fazendo aquele trabalho, pensando em um trabalho de incentivo
para evitar a inscrigao na dividalo senhor Luiz Carlos de Campos disse que sabiam que o
pals havia passado uma crise syria, aindal o senhor Luiz Carlos disse que sofriam muito
maid, as pessoas perderam emprego, entao, era dificilla senhora Cristina disse que era a

primeira coisa que ela parava de pagarlo senhor Luiz Carlos disse que a pessoa pagava a
parcela da casa pr6pria dela, entao, des sabiam que era complicado, a crise econ6mica
mpactou cem por cento dos municipios, ele achaval a senhora Cristina Serra disse que
des precisavam sentir a capacidade financeira do municipe, qualo valor da parcela que
tinham maior adimp16ncia, o que achavam que em um senso comum todo mundo
conseguiria pagar? E des tinham os p6s no chao, f dar que nio tinham condiQ6es de
manter aquele projeto, ou fazer ou tomar uma agro dentro daquela administragao se vivia

em uma ilusio de que se ida receber uma receita que nio vinha, entao, se tinha contratado

um funcion6rio, terra de page-1o, o salgrio dele e os encargos, e tinham prefeituras que

estavam comegando a pagar o d6cimo terceiro, e disse que des ja comeQaram a pagar a
primeira parcela do d6cimo terceiro de dois mil e dezenove, ja pagaram, de quem fez
aniversdrio em janeiro e fevereiro, e foi positive para o servidor e foi positivo tamb6m para a

Administragao, des nio tinham um impacto coma, por exemplo, se pegava uma queda de

arrecadagao de ICMS e tinha de pagar naquele dia era o d6cimo terceiro salario, e ela
deixava de pagar fornecedor, pronto, ja criaram um outro problema, ela achava que des
estavam conseguindo retomar o equilibrio, alguns t6picos de estatisticas da realidade da
cidade, da capacidade financeira de cada trabalhador, de cada contribuinte, e tinha uma

Receita como dizia a av6 dela, "antes pingar do que secar"la seguir, a senhora Presidente
perguntou se tinha mais algu6m que queria fazer uso da palavral a senhora Cristina fez
suas considerag6es finals, dizendo que homo sempre ela queria agradecer e que as
perguntas sempre abriam horizontes para algumas id6ias que des tinham e tinha um
ditado que dizia que a mesma cabega que trazia as dOvidas, is vezes, trazia a solugaol
agradeceu multi mesmo is perguntas que iam dando diregao da real necessidade e
realmente foi muito bomb a senhora Presidente da Comissio de OrQamento, Finangas e

Contabilidade, Cissia Murer Montagner, a seguir, agradeceu muito a Secretaria, tamb6m, e

disse que ela participava sempre na Casa, na Presid6ncia do Silva e ela acabava

aprendendo muito, e ela, particularmente, ficou muito esperangosa com as coisas que
foram faladas naquela noite, e que ela via na Educagao trinta e um por cents, sendo que o

minimo era vinte e cinco por cents, mas, mesmo daquela forma, trinta e um por cento serra
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muito menos do que seria o necessario, mas a cidade tinha um esforgo naquele sentidola
senhora Cristina disse que existia uma qualidade na Educagaola senhora Presidente disse

que, quando estavam se esforgando para avangar para o ensino integral, e voltava um
pouquinho mais do FUNDEB, des sabiam que a cidade teria de se esforgar um pouquinho
maid, mas enfim, havia solug6es e percebiam que havia um rumo e ela ficava satisfeita
contente e, principalmente, com as explicag6es e com a participagao de todosldisse que

des poderiam estar encerrando aquela audi6ncia pOblica que, no ponto de vista dela, foi

extremamente satisfat6ria. Agradeceu a todos e encerrou a Audi6ncia POblica. Nada mats
havendo a tratar, lavreia presente ata que, lada e achada conforme, vai devidamente
assinada pda Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade

Vereadora 9assia Wqrer Montagner
'' Presidente

Vereadafd ;lnalda Lucio de Barros Santana
Vice-Presidente

Vereador Luiz Caflos~q6 Campos
Secretirio

''/5'<z'
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JaguariOna, 13 de margo de 2019

Oficio n.o 228/2019. - PRE

Senhor Prefeito

Atendendo solicitagao do Presidente da Comissio Permanente de

Orgamento, Finangas e Contabllidade (c6pia anexa). passamos ds maas de Vossa
Exce16ncia c6pia da Ata da Audi6ncia Publica para avaliagao do cumprimento das
Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de Jaguari6na - 3' Quadrimestre de 2018,
realizada aos 25 de fevereiro do corrente, por esta Casa de Leis

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reais prolestos de elevada estima e,gistintissima gonsideragao.

VEREADOR W E CAMARGO

A Sua Exce16ncia o Senhor
M6rcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
JaauariOna -- S.P

i JaguafiCnai'l /c:SIJ3.:

(19) 3847-4336Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Telefon
www.caniaralaguariuna.SD.RO


