
⑤'refeitura do Municipio de Jaguari+na.p
Secretaria Municipal de Administragio e Finangas /g-;l);qa(

I)epartamento de Contabilidade e Orgamento fill\$!$1i'i P'l/

40/2019 - D.C.O. - SP
Jaguariana, 03 de Maio de 2019

A Sua Exce16ncia Senhor
Presidente Walter Luiz Tozzi de Camaigo
C6nlara cios Vereadores
13.820-000 -- Jaguariana -- SP

Assunto: Audi6ncia de betas Fiscais

Senior Presidents

Venho atrav6s deste, solicitar o agendamento para a Audi6ncia Publica de Avaliagao do

Cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura Mt.inicipal de Jaguariana referente ao I'

Quadiimestre do ano de 2019, em cunlprimento do disposto no art. 9', $ 4' da Lei de
Responsabilidade Fiscal(Lei n ' 101 de 04 de maid de 2000).

Atenciosamente

Sissy/Helena Roque
Diretora dc Contabilidade e Orgamento

PROTOCOLO
Ng de Ordem .-385

Fls. Neon 1{ Livro NQ C

Secret6ria

Rua Alheclo Bueno, 1235 - Centro - 13820-000 - JaguariOna -- SP

Tel: (19) 3867-q770. e-mail:
Oflcio - Balancete Cfimara



⑤ Cfmara Municipalde Jaeuari6na
Estado de Sio Paulo

JaguariOna, 03 de maio de 2019

OficiO Ro 344/2019.- PRE

Senhora Presidente

Passamos ds mios de Vossa Exce16ncia para andlise desta
Comissao, carta da Diretora de Contabilidade e Orgamento, que solicita convocagao
de Audi6ncia POblica para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais - lo
Quadrimestre/2019, em cumprimento ao disposto ao Art. 9'. $ 4o da LC 101/2000

Atenciosamente

VEREADOR WA 'T! DE CAMARGO

A Senhora
Vereadora Cdssia Murer Montagner
Presidente da Comissio Permanente de

Orgamento, Finangas e Contabilidade
JaauariOna - S.P.



,.k

⑧Cfmara Municip4LdQ.!49Ll3fdlB
Estado de Sgo Paulo

Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 09 de maio de 2019

Ao Senhor
Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo

Presidente da Cimara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

Solicitamos de Vossa Exce16ncia, a convocagao de Audi6ncia

POblica para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de

Jaguariana -- lo Quadrimestre de 2019, em cumprimento ao disposto ao Art. 9o. $ 4'
da LC IO1/2000. se possivel na data de 31 de maio corrente (sexta-feira), is
18h00min. nesta Casa de Leis.

Atenciosamente,

VEREADORA dXSSiA MLJBER MONTAGNER
Presidents%da Comissio Permanente de
Orgarge6to, Finangas e Contabilidade

Fi6TOCOL O-
Ng de Ordem..-&-!3.

Fls. Neglf-Livro !'&gf--

Rua Alfredo Bueno, 1189 -- Centro -- Telefones (19) 3847-4336
EMAIL-



Cfimara Municioalde JaguariQna
Estado de Sio Paulo

EDITAL DE CONVOCAGAO N ' 008/2019

DE AUDl£NCIA PUBLICA NO O03/2019.-

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da Cimara
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 Responsabilidade Fiscal(artlgo 9', $ 4'),
expede o presente Edital de Convocagao para a Audi6ncia POblica no 003/2019, a
ocorrer no dia 91.gg.Dglg.gg.ZQlg.(sexta-feira), is 18h00min, na bala das Sess6es

desta Cimara Municipal para:

u 4valiagia ga Qyⓕpljn9Qtg da$ Metal Fj$gais = 1: Quadrimestre de 2019
da Prefeitura Municipalde Jaau446na::

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audi6ncia Publica, a Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade.

Cimara Municipal.Jets. de mano de 2019

VEREADOR DE CAMARGO

Arquivado na cecil:!!aria. afixado, na mesma data

de avisos da portaria da Caman3/MiinicipalJ,,f pu611cqflp,l!+illlqrensa local.
. { .##£--'~ i\l \

\.

no quadro



® Cfmara Municioalde :JaguariOna
Estado de Sio Paulo

eonissio PIRnl IEHTE BE ORI llNTO, Fll IHoas E OONIABllIDAOI

C O N V IT E

.\ CAmara Municipal de JaguariOna, atrav6s da Comissio Permanente
de Orgamento, Finangas e Contabilidade, convida para a AUDIENCIA PUBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metal Fiscais - I' Quadrimestre de 2019, da
Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que ocorrerd no pr6ximo dia 31 de maio de 2019,
sexta-feira, is 18h00min, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade.

Cimara Municipalde JaguariOna, mano de 2019

VEKEADakA CASbiA MURER MONTAGNER
Pr6sidente da Comissio Permanente

Orgamento, Finangas e Contabilidade

V'4r.:.= . .=. '



Cfmara Municil)al dQJ4auariQna
Estado de S5o Paulo

COMISSAO PERMANENTE DE ORgAMENTO, riNANgAS E CONTABILIDADE

JaguariOna, 13 de maio de 2019

A Senhora

Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretdria Munis,ipalde Administragao e Finangas

Jaguari6nz=.$:P:

Prezada Senhora

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Audi6ncia

POblica que ocorreri no pr6ximo dia 31 de maio de 2019, sexta-feira, is 18h00min,
na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade, para Avaliagao do
Cumprimento das Metal Fiscais - I ' Quadrimestre de 2019.

Solicitamos que sejam enviados t6cnicos dessa Secretaria que

possam discorrfir sobre as Metas Fiscais, esclarecendo-nos sobre as dOvidas que

certamente surgirao
Sem mats para o moments, aproveitamos a oportunidade para

apresentar a Vossa Senhoria nossas manifestag6es de elevada estima e

consideragao.

Atenciosamente

VEREADORA CASSIA MDRER MONTAGNER
Presidente da Comisgio Permanente

de Orgafnento, Finangas e Contabilidade

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Telefoncs (19) 3847-4336
www.camaralaguarlun a. sp.gQy:



Cfmara Municipalde Jaauari6na
Estado de Sio Paulo⑤

Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 14 de maio de 2019

Ao Senhor
Mgrcio Gustavo Bernandes Reis

Prefeito Municipal
JaguariOna - S.P.

Senhor Prefeito

Solicitamos os bons oficios de Vossa Exce16ncia, no sentido de designar
todos os Secretdrios Municipais desta Prefeitura para participarem da Audi6ncia Publica para
Avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais -- lo Quadrimestre de 2019, que sera realizada
por esta Casa de Leis.

A presenga desses Servidores 6 muito importante para que possam ser

feitas explanag6es quando surgirem dOvidas dos senhores Vereadores e da populagao a respeito
das Metas Fiscais referentes a cada Secretaria

A Audi6ncia POblica ocorrer6 no pr6ximo dia 31 de maid de 2019, (sexta-
feira), is 18:00 horns, no Plengrio delta Cimara Municipal.

Atenciosamente,

\

VEREADdRA CASgIA MURER MONTAGNER
Presidentgaa Comissio Permanente de Orgamento

Finangas e Contabilidade

34 740 730 4.
de Gestio Publica
a de Govemo
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ⓑ
Art. lo - Determinar a reduQao do uso de copes descBrtgqbis

no 6mbito da Cimara Municipal

L
lo de 2019

/

PODER LEGISLATIVE DE JAGUARIUNA
reverter a degradagao da terra e deter a perda

RESOLVE:

DECRETO LEGISLATIVO NO 309

(Autoria: Vereador David Hilirio Nets - PTB)
Disp6e soh''Qs concessio de titulo de
Cidadio Jaguariunense", ao Senhor

Regis Tutti Semen.
VEREADOR WALLER LUIS TOZZI DE CAMARGO,

Presidente da Cimara Municipal de JaguariOna, Estado de
Sio Paulo, etc.

$ 1' S6 sera permitido o uso de descart6veis nas sess6es
e nas reunites da Cimara Municipal.

$ 2'. Sera obrigat6rio o uso de copos reutilizdveis e
canecas no dia a dia do funcionamento da Casa pelo corpo
administrativo e legislative

S3'. As demais areas comuns da Camara. com trAnsito
de municipes, permanecerao com o uso consciente dos
descartaveis, para melhor atender a populagao, at6 que seja
possiveleliminar completamente o uso destes objetos

FAQS SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. I ' - E conferido ao llustrissimo Senhor Regis Tutti
Seben o titulo de "Cidadio Jaguariunense '

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto
Legislativo, sera entregue ao estimado Senhor Regis
Tutti Seben, em sessio solene ou em data festiva a ser
oportunamente convocada pda Presid6ncia.

Art. 2' - Esta portaria entrard em vigor na data de sua
publicagao

Registre-se. afixe-se e publique-se.

Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna, 8 de
maid de 2019

VEREADOR WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGOArt. 3' - As despesas decorrentes com a execugao
dente Decreto Legislativo onerario dotaQ6es orQamentarias
especificas consignadas a Cimara Municipal.

Art. 4' - Este Decreto Legislative entrar6 em vigor na data
de sua publicagao, revogadas as disposiQ6es em contrgrio.

Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna, 15 de
maio de 2019

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no
quadra de avisos da portaria da Cimara Municipal

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO
Diretora Gerd

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no
Quadra de Avisos da Portaria da Cimara Municipal.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente COMISSAO PERMANENTE DE 0RQAMENT0, FINANQAS
E CONTABILIDADE

C O N VITE
A Cimara Municipal de JaguariOna, atrav6s da Comissio

Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade, convida
toda populagao para participar da AUDIENCIA PUBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - lo Quadrimestre
de 2019, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que
ocorrerd no pr6ximo dia 31 de maio de 2019, sexta-feira, is
18h00min, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta
cidade

Diretora Gera

Disp6e sol..'e o uso de materials
descartiveis no imbito da Cimara
Municipal.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.
no uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas por lei, e

Considerando os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel, nos itens a saber:

PORTARIA N ' 039/2019.

Cimara Municipalde JaguariOna. maio de 2019

VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER
Presidente da Comissio Permanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade

Objetivo 12. Consumo e Produgao Responsaveis
Assegurar padr6es de produgao e de consumo sustentaveis;

Objetivo 13. Agro Contra a Mudanga Globaldo Clima -
Tomar medidas urgentes para combater a mudanga do clima
e sous impactosl

Objetivo 14. Vida na Aqua Conservar e promover o uso
sustentgveldos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentfvell

Objetivo 15. Vida Terrestre - Proteger, recuperar e promover
o uso sustentgveldos ecossistemas terrestres. gerir de forma
sustentivel as florestas, combater a desertificagao, deter e

EDITAL DE CONVOCAQAO N ' O08/2019
DE AUDiENCIA PUBLICA N ' O03/2019.-

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no
uso das atribuig6es que Ihe sgo conferidas. e com fundamento
na Resolug3o n ' 060/1991 Regiments Interns (artigo 71
inciso V) e na Lei n ' 101 -- Lei de Responsabilidade Fiscal
(artigo 9', $ 4'), expede o presente Edital de Convocagao
para a Audi6ncia POblica n ' 003/2019, a ocorrer no dia 31 de
maio de 2019 (sexta-feira), is 18h00min, na Sala das Sess6es
desta Cimara Municipal para

I'l Avaliagao do Cumprimento das Metal Fiscais - I'



IMPRENSA OFICIAL DO Muuicfpio DE JAaUAnlONA® Sexta 17 de maID de 2019 Ano V IEdl;ao He 33S 28

Quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipalde JaguariOna.-

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audi6ncia POblica, a Comissio Permanente de Orgamento,
FinanQas e Contabilidade,

Cimara Municipalde Jagua'lana, 13 de maio de 2019

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

4. Oficio SEGOV Ro 0403/2019 acusando o recebinlento
do Requerimento n ' 061/2019 do Sr. Afonso Lopes da Silva
solicitando informag6es sobre a possibilidade de retornar o

⑧
1. De Decreto Legislative do Sr. David Hi16rio Nets, que

disp6e sobre concessio de titulo de "Cidadio Jaguariunense '
ao Senhor Adonias Mendes Araujo

hor6rio de 6nibus das 21h30, saindo de Camp
JaguariOna (linha 612).

11- Dos Senhores Vereadores:

Projeto:

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Cimara Municipal, e publicado
na imprensa local.

Presidente

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd
Do Sr. Luiz Carlos de Campos, solicitando ao

Executive Municipal informag6es se a Prefeitura comunica
os proprietarios dos im6veis em construgao, sabre as normas
municipals em relagao a execugao das calgadas de pedestres.
e qualo 6rgao que 6 responsgvelpela fiscalizagaol

2. Do Sr. Jose Muniz, solicitando ao Executivo Municipal
informag6es se existe a possibilidade de acrescentar nas
disciplinas de todas as escolas municipals, aulas de Libras

l
Requerimentos:

Pauta dos Trabalhos da ll ' Sessio Ordinaria, de
14/05/2019

u Leitura de Texto Bfblico, conforme Resolugao n. ' 80,
de 21 de fevereiro de 1997.

Evangelho de Lucas -- Capitulo 14 versiculos 25 a 29

'Grandes multid6es acompr'ilhavam Jesus. Voltando-se,
ele disse: 'Se algu6m vem a mim, e nio da prefer6ncia mais
a mim que ao seu pai, a mae, aos seus filhos, aos irmaos, is
rmas, e at6 mesmo a sua pr6pria vida, esse nio pode ser meu

discipulo. Quem nio carrega sua cruz e nio caminha atris de
mim, nio pode ser meu discipulo. De fato, se algu6m de voc6s
quer construir uma torre, sera que nio vai primeiro sentar-se e
calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar?
Casa contrario, langarg o alicerce e nio sera capaz de acabar.

Chamada - presenQa dos Senhores Vereadores.

Constatando nOmero regimental. o Sr. Presidente,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus
iniciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessio.

Do Sr. David Hilirio Nets, solicitando ao Executivo
Municipal informag6es sobre a demora para agendamento e
atendimento m6dico e a realizagao de exames solicitados das
municipes que procuram ajuda na Casa da Mulher, entre outra
questao;

Do Sr. Romilson Silva - PV. solicitando ao Executivo
Municipal informa96es e progresso referente a Escola de
Governo, com base na resposta enviada a Casa, atrav6s do
Oficio SEGOV n ' 0634/2018, de 23 de agosto de 2018, entre
outra questao

Indicag6es:

3

4

1. Do Sr. Angelo Roberto Torres -- Neguita Torres,
solicitando ao Executive Municipal autorizar os 6nibus da
linha do Bairro Tanquinho para passarem, tamb6m no Bairro
Bananal:

Expediente:

n Votagao das Atas:

da 4' Sessio Extraordiniria, realizada em 07/05/2019

Da Sessio Ordin6ria an{.}riorl 2. Do Sr. Angelo Roberto Torres - Neguita Torres
solicitando ao Executive Municipal operagao tapa buraco na
Rua Fernandes, no Bairro Roseira de Cimal

O da 5' Sessio Extraordin6ria, realizada em 07/05/2019.

U Leitura da Materia Constante do Expediente
3. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao

Executivo Municipallimpeza e manutengao das areas internas
e externas do Parque Luis Barbosa

4. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
Executive MunicipalmanutenQao e conservagao peri6dica das
estradas vicinais que dio acesso ao Bairro Tanquinho Velho e
entorno

1. 0ficio DER n ' 0060/2019 encaminhando a Casa
Projeto de Lei Complementar que altera, conforme especifica,
a Lei Complementar Municipal n ' 322/2018. que disp6e
sabre o programa "Minha Casa de Papel Passado", para
desmembramento de lotes, no imbito do Municipio de
JaguariOna, e da outras provid6ncias;

2. Oficio DER noo063/2019 encaminhando a Casa Projeto
de Leique disp6e sabre a reorganizagao da Politico Municipal
de Atendimento dos Direitos da Crianga e do Adolescente, e
da outras provid6ncias (Lei Municipaln ' 2.151/2013);

3. Oficio SEGOV n ' 003191/2019 dando resposta ao
Requerimento n ' 052/2019 do Sr. Rodrigo da Silva Blanco
solicitando informag6es sobre motivo dos aumentos abusivos
nas contas de 6gua de muitas resid6ncias, entre outras
quest6esl

Do Senhor Prefeito

5. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
Executivo Municipal manutengao e conservagao da estrada
vicinalque liga JaguariOna a Holambra, no Bairro Pinhalzinho;

6. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
Executivo Municipal colocagao de lombada na Rua Artur
Nogueira, pr6ximo a entrada da Escola "Avante", no Jardim
Maui;

7. Do Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo solicitando ao
Executivo Municipal manutengao peri6dica e conservagao da
Rua Amadeu Bruno, no Bairro de Guedes
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PODER LEGISLATIVE DE JAGUARIUNA
reverter a degradagao da terra e deter a perda

RESOLVE

DECRETO LEGISLATIVO N ' 309
(Autoria: Vereador David Hi16rio Neto - PTB)

Disp6e sabre concessio de titulo de
Cidadio Jaguariunense", ao Senhor

Regis Tutti Semen.
VEREADOR WALLER LUIS TOZZI DE CAMARGO,

Presidente da Cimara Municipal de JaguariOna, Estado de
Sio Paulo, etc.

Art. I ' - Determinar a redugao do uso de copes descart6veis
no imbito da CAmara Municipal.

$ 1a S6 seri permitido o uso de descartAveis nas sess6es
e nas reunites da Cimara Municipal.

$ 2'. Seri obrigat6rio o uso de copes reutiliz6veis e
canecas no dia a dia do funcionamento da Casa peta corpo
administrativo e legislativo

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo - E conferido ao llustrissimo Senhor Regis Tutti
Seben o titulo de "Cidadio Jaguariunense"

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto
Legislative, sera entregue ao estimado Senhor Regis
gotti Seben. em sessio solene ou em data festiva a ser
oportunamente convocada pda Presid6ncia.

Art. 3' - As despesas decorrentes com a execugao
deste Decreto Legislative onerario dotag6es orgament6rias
especificas consignadas a Cimara Municipal.

Art. 4' - Este Decreto Legislative entrari em vigor na data
de sua publicagao, revogadas as disposig6es em contrdrio.

Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna, 15 de
maio de 2019

$3'. As demais areas comuns da Camera, com trinsito
de municipes, permanecerao com o uso consciente dos
descartaveis, para melhor atender a populagao, at6 que sega
possiveleliminar completamente o uso destes objetos

Art. 2' - Esta portaria entrari em vigor na data de sua
publicagao

Registre-se, afixe-se e publique-se.

Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna, 8 de
mano de 2019

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Cimara Municipal

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO
Diretora Gera

Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data, no
Quadra de Avisos da Portaria da Cimara Municipal.

Presidente COMISSA0 PERMANENTE DE 0RgAMENT0, PINANgAS
E CONTABILIDADE

C O N VITE
A Cimara Municipal de JaguariOna, atrav6s da Comissio

Permanente de Orgamento, FinanQas e Contabilidade, convida
toda populagao para participar da AUDIEiNCIA PUBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - I' Quadrimestre
de 2019, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que
ocorrerg no pr6ximo dia 31 de mano de 2019, sexta-feira, is
18h00min, na Saba de Sess6es da Cimara Municipal, nesta
cidade.

Diretora Gera

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Disp6e sabre o uso de materials
descart6veis no imbito da Cimara
Municipal.

\A/ALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.
no uso das atribuiQ6es que Ihe sio conferidas por lei, e

Considerando os Objetivos de Desenvolvimento
Sustent6vel, nos itens a saber:

PORTARIA N ' 039/2019

Cimara Municipalde JaguariOna, mata de 2019
VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissio Permanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade

Objetivo 12. Consumo e ProduQao Responsgveis
Assegurar padr6es de produgao e de consumo sustentgveisl

Objetivo 13. Agro Contra a Mudanga Globaldo Clima
Tamar medidas urgentes para combater a mudanga do clima
e seus impactos;

Objetivo 14. Vida na Aqua - Conservar e promover o uso
sustentiveldos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustent6vel;

Objetivo 15. Vida Terrestre - Proteger, recuperar e promover
o uso sustentiveldos ecossiste:.}as terrestres, gerir de forma
sustentgvel as florestas, combater a desertificagao, deter e

EDITAL DE CONVOCAgAO N ' O08/2019
DE AUDl£NCIA PCiBLiCA NO 003/201 9.-

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no
uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas, e com fundamento
na Resolugao n ' 060/1991 -- Regiments Interno (artigo 71
inciso V) e na Lei n ' 101 -- Lei de Responsabilidade Fiscal
(artigo 9'. $ 4'), expede o presente Edital de Convocagao
para a Audi6ncia Publica Ro 003/2019, a ocorrer no dia 31 de
maio de 2019 (sexta-feira), is 18h00min, na Sala das Sess6es
desta Cimara Municipal para

n Avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais -- I '
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⑥PODER LEGISLATIVO DE JAGUARIUNA

COMISSAO PERMANENTE DE 0RQAMENT0, FINANQAS E CONTABiLIDADE
CON VITE

A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio Permanente de OrQamento, Finangas e Contabilidade. convida
toda populagao para participar da AUDIEiNCiA PUBLICA para avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - I ' Quadrimestre
de 2019, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que ocorrer6 no pr6ximo dia 31 de maio de 2019, sexta-feira, ds 18h00min
na Saba de Sess6es da Cimara Municipal. nesta cidade.

Cimara Municipalde Jaguari6na, mano de 2019

VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissio Permanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade

EDllll DE CONVOCAgAO N ' O08/2019
DE AUDl£NCIA PUBLICA N ' O03/2019.-

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das
atribuiQ6es que Ihe sio conferidas, e com fundamento na ResoluQao n ' 060/1991 -- Regimento Interns(artigo 71, inciso V) e na
Lei n ' 101 -- Lelde Responsabilidade Fiscal(artigo 9', $ 4'). expede o presente Editalde Convocagao para a Audi6ncia Publica
no 003/2019. a ocorrer no dia 31 de maid de 2019 (sexta-feira). is 18h00mln. na Saba das Sess6es desta Cimara Municlpalpara

AvaliaQao do Cumprimento das Metal Fiscais - lo Quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipalde Jaguaritlna.-

Fica encarregada de assumif os trabalhos de referida Audi6ncia POblica, a Comiss6o Permanente de OrQamento, FinanQas
e Contabilidade.

VEREADOR WALLER LUIS TOZZiDE CAMARGO
CAmara Municipalde JaguariOna, 13 de maio de 2019

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no quadro de avisos da portaria da Cimara Municipal, e publicado na
mprensa local

Presidente

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd

RIOADASTR4MENTO ANUal
o RECADASTRAMENTO Send ON-LINE, NA r4CiNA

DO JAGUARPREVISEGUINDO OS SEGUINTfS PASSOS:
ACESSE Q ENOtatgO vbrww.nCUAntUNA.sncoKelt4ACUAnPnev

JAGUARPREV Ao entrar na p6gina clique na opg3o cadastro e ao abrir
a nova p6gina, insira os dados solicitados

No casa de n3o ter side criada a senha. utilize a sua
data de nascimento com 8 digitos

E permitido apenas alterar enderego e telefone

Em casa de diverg6ncia de dados. o servidor ativo.
beneficigrlo, aposentado ou pensionlsta deverg
dirigir-se at6 o Jaguarprev, portando os documentos
comprobat6rios para retificagio~: i::: : =:U:;:i:b'.T:' le

NO M€S DE ANIVERSARIOR€
PARA os gUEStS DE JaNEiRO, FEVERtiRO E

UKnCO, RECADASTRAR ATE o ota 29D3 '2019
os DEMAtS SEGU£M o MES DE aWiVEnSARiO.

NO CASA oo SEaVIOOR ou BENcrtciAnio NAO TER ACESSO
AINTERNET. O RECAOASTRAMENTO OEVERA SER FEtTO
PESSOALMENTE NA SHOE DO JAGUARPREV.

Rua Cd. Amanda Buena. 735
Cerro -JaBtnrl&ia/SP
lbtefonie; {19} 3837-3s17
)aBuarplw8jaBuzftuwn.ip.Bov.for

MAI
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COMISSA0 PERMANENTE DE 0RgAMENT0, FiNANgAS E CONTXBILIDADE
C O N VITE

A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio Permanente de OrQamento. Finangas e Contabilidade, convida
toda populagao para participar da AUDiEiNCIA PUBLICA para avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - lo Quadrimestre
de 2019, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que ocorrerd no pr6ximo dia 31 de maio de 2019, sexta-feira, is 18h00min,
na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARIONA

Cimara Municipalde JaguariOna, maio de 2019

VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissio Permanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAgAO N ' O08/2019
DE AUDlfNCIA POnLICA N ' o03/2019.-

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das
atribuig6es que Ihe sio conferidas. e com fundamento na Resolugao n ' 060/1991 - Reglmento Interns (artigo 71, inciso V) e na
Lei n ' 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo 9o. $ 4'). expede o presente Editalde Convocagao para a Audi6ncla Publica
Ro 003/2019, a ocorrer no dia 31 de maio de 2019 (sexta-feira). is 18h00min, na Saba das Sess6es desta Cimara Municipal para

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida Audi6ncia Publica, a Comissio Permanente de OrC;amento, FinanQas
e Contabilidade

AvaliaQao do Cumprimeitto das Metas Fiscais Quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipalde JaguariOna

Cimara Municipalde Jaguaritlna, 13 de maid de 2019

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Presidente

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no quadro de avisos da portaria da CAmara Municipal, e publicado na
imprensa local

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURING

Diretora Gera

RIOADASTRAMENTO ANUal
o RECADASTRAMENTO SERA ON-LINE, NA PAtiNA

DO JAGUARPREVpSEGUINDO OS SEGUINTES PASSES:

ACCUSE o tNOEnCgO wwwtJAcuAntuNAsncovBiviAcuAnPntv

JAGUARPREV Ao entrar na p6gina clique na op$3o cadastro e ao abrir
a nova paging, indira os dados solicitados.

No casa de nio ter fido criada 8 senha. utilize a sua
data de nascimento com 8 dfgitos

f permitido apenas altenr enderego e tetefone.
Em casa de diverg6ncia de dados, o servidor arvo.
beneficigrio, aposentado ou pensionista deverd
dirigir-se at6 o Jaguarprev, portando os documentos
comprobat6rios para retificag3o

NO mis DO SEU ANIVERSAniO REAliZE o
RECADASTRAMENTO E OBRIGATORIO!

R€CADASTRAMENTO NO MES DE AlqlVERSARIO
PARA OS hIEStS D£ JANEIRO. FEVEREIRO

uanqo. ATt 0 DIA 29f03r2Q19
OS DEMAIS SEGUEM O MES D£ ANIVERSARIO.

NO CASA oo SERVIDOR ou BENtriCiAniO NAo TER ACESSO
A INTERNET O RECADASTRAMENTO DEVERA SER FRITO
PESSOALM£NTE NA Seat DO JAGUARPREV.

Rua Cd. Amanda Buena. 735
Centro dale/SP
Tblefbnn; {19) 3837-3S17
JaluarplevPialuntuna.sp.8av.for
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...ⓕConvite
A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio

Permanente de OrQamento. Finangas e Contabilidade, convida
lada populagao para participar da AUDIENCiA PlJBLICA para
estudos do Projeto de Lei n ' 034/2019, do Executivo Municipal
que disp6e sobre as diretrizes orgamentarias para elaboragao
e execuQao da lei orgament6ria para o exercicio financeiro de
2020, e da outras provid6ncias. que ocorreri no pr6ximo dia
05 de junho de 2019, segunda-feira, is 18h30. no Plenirio da
Cimara Municipal

Cimara Municipalde JaguariOna, maid de 2019

VEREADORA CASSiA MURER MONTAGNER

CODER LEGISLATIVE DE JAGUARIONA
de Orgamento, Finangas e Contabilidade

DECRETO LEGISLATIVO NO 310

(Autoria: Vereador David Hilirio Neto - PTB)

Disp6e sabre concessio de titulo de
:Cidadio Jaguariunense", ao Senhor
Adonias Mendes de Araujo.

VEREADOR WAllER LUIS TOZZI DE CAMARGO,
Presidente da Cimara Municipal de JaguariOna, Estado de
Sio Paulo. etc.

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. lo - E conferido ao llustrissimo SenhorAdonias Mendes

de Araujo, o titulo de "Cidadio Jaguariunense '

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto

Legislativo. sera entregue ao estimado Senhor Adonias
Mendes de Araujo, em sessio solene ou em data festiva a ser
oportunamente convocada pda Presid6ncia.

Presidente da Comissio Permanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAgAO N ' O09/2019
DE AUDl£NCIA PCiBLICA N ' O04/2019

Art. 3' - As despesas decorrentes com a execuQao WALTER Luis TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
deste Decreto Legislativo onerario dotag6es orgamentarias Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo. etc. no
esbecfficas consignadas a Cimara Municipal. uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas, e com fundamento

Ad. 4' - Este Decreto Legislative entrar6 em vigor na data na Resolugao na 060/1991 Regiments Interns(artigo 71
de sua publicagao, revogadas as disposig6es em contrdrio. inciso V) e na Lei 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo

48, Paragrafo Unico), expede o presente Editalde Convocagao
Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna, 22 de para a Audi6ncia POblica n ' 004/2019. a ocorrer no dia 5 de

rnaia de 2019 junho de 2019 (quarta-keira). ds 18h30, na Saga das Sess6es
da Cimara Municipalpara estudos do

Presidente Projeto de Lei no 034/2019, do Executivo Municipal, que

Registrado na Secretaria e afixado. na mesma data, no disp6e sobre as diretrizes orgamentarias para elaboragao e
Quadro de Avisos da Portaria da Cimara Municipal. execugao da lei orgament6ria para o exercicio financeiro de

2020. e da outras provid6ncias
ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI ' '

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Diretora Gerd
Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida

Audi6ncia POblica, a Comissio Permanente de Orgamento
FinanQas e Contabilidade

Cimara Municipalde JaguariOna, aos 21 de maio de 2019

VEREADOR WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO

COMISSAO PERMANENTE DE 0RgAMENT0, FINANgAS
E CONTABILIDADE

C O N V IT E
A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio

Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade, convida
toda populagao para participar da AUDIEiNCiA PUBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - I ' Quadrimestre
de 2019, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que
ocorrer6 no pr6ximo dia 31 de maio de 2019. sexta-feira, is
18h00min, na Saba de Sess6es da Cimara Municipal, nesta
cidade

Presidente

Arquivado na Secretaria. afixado, na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Cimara Municipal, e publicado
na imprensa local

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd

Cimara Municipalde Jaguaritlna, maid de 2019

VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER

EDiTAL DE CONVOCAgAO N ' O08/2019
DE AUDIENCIA PUBLICA NO 003/2019.-

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo. etc. no

Presidente da Comissio Permanente
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2. Oficio DER n ' 0064/2019 encaminhando a\Qgli11$/

Projeto de Lei que altera a Lei Municipaln ' 2.499/2018, que
disp6e sobre a instituigao dos vanes refeigao e alimentagao aos
servidores e empregados pOblicos da administragao direta e
indireta do Municipio de JaguariOna, e da outras provid6ncias

3. Oficio DER-no 0067/2019 encaminhado a Casa
Projeto de Lei Complementar que disp6e sobre a acumulagao
de fung6es de servidor pOblico municipal (funcionario ou

empregado) em organizagao da sociedade civilque mantenha
parceria com a Administragao Municipals

4. Oficio DER-n ' 0068/2019 encaminhado a Casa Projeto

de Lei que altera, conforme especifica, a Lei Municipal n '
2.515/2018, que disp6e sobre as diretrizes orgament6rias para
elaboragao e execugao da lei orgamentaria para o exercicio
financeiro de 2019 (LD0 2019)

5. Oficio SEGOV no 00405/2019 dandy resposta ao
Requerimento n ' 039/2019 do Sr. Afonso Lopes da Silva
solicitando informag6es sobre a exist6ncia de estudos ou
projeto para a realizagao de troca de 6nibus urbanos do

municipio. entre outrasl

6. Oficio SEGOV Ro 00406/2019 dando resposta ao
Requerimento no 045/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon
solicitando isengao na tarifa de 6nibus para pacientes com
cancer que utilizam o transporte pOblico para tratamento no
municipio

7. Oficio SEGOV n ' 00407/2019 dando resposta ao

Requerimento n ' 055/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando informag6es sobre relagao atualizada, contendo
nome dos servidores em comissio que foram dispensados
pda administragao de 2013 at6 a presente data, e tamb6m
das contratag6es e dispensas do Hospital Municipal. entre
outras quest6es

8. Oficio SEGOV n ' 00408/2019 dando resposta ao

Requerimento n ' 065/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando informag6es com relat6rio de todas as promessas
de campanha e plano de governo feito peso Senhor Prefeito
os que ja foram cumpridos no ano de 2017 at6 a presente
data, entre outras quest6es;

9. Oficio SEGOV Ro 00409/2019 acusando o recebimento

das Indica96es n's:116/2019, do Sr. Angelo Roberto Torres;
111, 112 e 113/2019, da Sra. Inalda LOcio de Barros Santana;
114 e 115/2019, do Sr. Jose Muniz e 110/2019, do Sr. Luiz

Carlos de Camposl
lo. Oficio SEGOV oo 00410/2019 acusando o recebimento

da MoQao n ' 029/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres de

congratulag6es e louvor a Empresa SKY do Brasil, (Unidade de
JaguariOna) pda brilhante iniciativa de trazer para o Municipio
a ONG Renovatio, unidade m6veloftalmo16gica onde atendeu
criangas do primeiro ao quinto ano escolarl

pOblicos do loteamento "Condominio RuralColmeia"; \:;

Sexta-feira, 24 d maid de 2019

uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas, e com fundamento

na Resolugao n ' 060/1991 - Regiments Interns (artigo 71,
nciso V) e na Lei no 101 - Lei de Responsabilidade Fisca
jartigo 9', $ 4'). expede o presente Edital de Convocagao
para a Audi6ncia POblica n ' 003/2019, a ocorrer no dia 31 de
maio de 2019 (sexta-feira), is 18h00min, na Saba das Sess6es
desta Cimara Municipal para:

Avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - I '
Quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipalde JaguariOna.-

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audi6ncia POblica, a Comissio Permanente de Orgamento,
Finangas e Contabilidade.

Cimara Municipalde JaguariOna. 13 de maio de 2019

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Presidente

Arquivado na Secretaria. afixado, na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Cimara Municipal, e publicado
na imprensa local.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd

Pauta dos Trabalhos da 12' Sessio Ordinaria, de
21/05/2019

Leitura de Texts Biblico. conforme Resolugao n. ' 80:
de 21 de fevereiro de 1997.

Carta de Tiago - Capitulo 3 versiculos 13 a 18

'Quem dentre v6s 6 sdbio e inteligente? Que ele mostre
por uma boa conduta suas obras feitas com mansidio e
sabedoria. Mas, se tendes no coraQao um dome amargo e
rivalidades, nio vos orgulheis e nio faleis mentiras contra a
verdade. Nio 6 etta a sabedoria que vem do alto: 6 terrestre,
animal, diab61ical pols onde ha domes e rivalidades, ai
reinam a desordem e todo o tipo de m6s aQ6es. Mas a
sabedoria que vem do alto 6. antes de tudo. pura, depois
pacifica, indulgente, conciliadora. cheia de miseric6rdia e de
bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E na paz que
o fruto da justiga 6 semeado para aqueles que promovem a
paz

Chamada - presenga dos Senhores Vereadores.

Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidente,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a protegao de Deus
niciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessio.

Expediente:

Votagao da Ata da Sessio Ordin6ria anteriorl

Leitura da Materia Constante do Expediente:

1. 0ficio DER n'0062/2019 encaminhando a Casa Projeto
de Lei que disp6e sobre denominagao de vias e logradouros

1- Do Senhor Prefeito:
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⑧
Convite \q>;:!:if\;€$/

A Cimara Municipalde Jaguariana, atrav6s da Comissio
Permanente de Orgamento. FinanQas e Contabilidade, convida

coda populaQao para participar da AUDIEiNCIA P(JBLICA para
estudos do Projeto de Lei Ro 034/2019. do Executivo Municipal:
que disp6e sobre as diretrizes orgament6rias para elaboragao
e execugao da lei orgamentaria para o exercicio financeiro de
2020, e da outras provid6ncias, que ocorrer6 no pr6ximo dia
05 de junho de 2019, segunda-feira, is 18h30, no Plen6rio da
Cimara Municipal.

Cimara Municipalde JaguariOna, maio de 2019

VEREADORA cAsSiA MURER MONTAGNER

male de 2019

PODER LEGiSLATIVO DE JAGUARiONA
de Orgamento. Finangas e Contabilidade

DECRETO LEGISLATIVO NO 310

(Autoria: Vereador David Hilirio Nets - PTB)

Disp6e sobre concessio de titulo de
Cidadio Jaguariunense", ao Senhor

Adonias Mendes de Araujo.

VEREADOR WALLER LUIS TOZZI DE CAMARGO,
Presidente da Cimara Municipal de JaguariOna, Estado de
Sio Paulo. etc.

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. IQ - E conferido ao llustrissimo SenhorAdonias Mendes

de Araujo. o titulo de "Cidadio Jaguariunense"

Art. 2' - A honraria de que faz mengao este Decreto
Legislative, sera entregue ao estimado Senhor Adonias
Mendes de Araujo, em sessio solene ou em data festiva a ser
oportunamente convocada pda Presid6ncia.

Presidente da Comissio Permanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAgAO N ' O09/2019
DE AUDl£NCIA PUBLICA N ' 004/2019

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no
uso das atribuig6es que Ihe sio conferidas. e com fundamento
na ResoluQao n ' 060/1991 Regiments Interns (artigo 71.
inciso V) e na Lei 101 -- Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo
48, Paragrafo Onico), expede o presente Editalde ConvocaQao
para a Audi6ncia POblica n ' 004/2019, a ocorrer no dia 5 de
junho de 2019 (quarta-feira), is 18h30. na Sala das Sess6es
da Cimara Municipalpara estudos do

Projeto de Lei n ' 034/2019, do Executivo Municipal, que
disp6e sobre as diretrizes orgament6rias para elaboragao e
execugao da lei orgamentaria para o exercicio financeiro de
2020, e da outras provid6ncias.

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audi6ncia POblica, a Comissio Permanente de Orgamento,
FinanQas e Contabilidade.

Cimara Municipalde JaguariOna. aos 21 de maio de 2019

VEREADOR WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Art. 3' - As despesas decorrentes com a execugao
dente Decreto Legislativo onerario dotaQ6es orQament6rias
especificas consignadas a Cimara Municipal.

Art. 4o - Este Decreto Legislative entrar6 em vigor na data
de sua publicagao, revogadas as disposig6es em contr6rio.

Presid6ncia da Cimara Municipal de JaguariOna. 22 de
maio de 2019

VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Presidente

Registrado na Secretaria e afixado. na mesma data. no
Quadra de Avisos da Portaria da Cimara Municipal.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd

COMISSAO PERMANENTE DE 0RgAMENT0, FINANgAS
E CONTABILIDADE

C O N VIT E
A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio

Permanente de Orgamento. Finangas e Contabilidade, convida
toda populagao para participar da AUDIENCIA P(JBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - I ' Quadrimestre
de 2019. da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que
ocorrer6 no pr6ximo dia 31 de maio de 2019, sexta-feira, ds
18h00min, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal. nesta
cidade.

Presidente

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Cimara Municipal, e publicado
na imprensa local

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gera

Cimara Municipalde JaguariOna. maio de 2019

VEREADORA CASStA MURER MONTAGNER

EDITXL DE CONVOCAgAO N ' O08/2019
DE AUDl£NCIA PUBLICA N ' O03/2019.-

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo. etc. no

Presidente da Comissio Permanente
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⑧2. Oficio DER no 0064/2019 encaminhando a "Edgg-

Projeto de Lei que altera a Lei Municipalno 2.499/2018. que
disp6e sobre a instituigao dos vales refeigao e alimentaQao aos
servidores e empregados pOblicos da administragao direta e
indireta do Municipio de JaguariOna, e d6 outras provid6ncias:

3. Oficio DER-n ' 0067/2019 encaminhado a Casa
Projeto de Lei Complementar que disp6e sobre a acumulagao
de fung6es de servidor pOblico municipal (funcionarlo ou
empregado) em organizagao da sociedade civilque mantenha
parceria com a Administragao Municipal.

4. Oficio DER-n ' 0068/2019 encaminhado a Casa Projeto

de Lei que altera, conforme especifica, a Lei Municipal n '
2.515/2018, que disp6e sabre as diretrizes orQament6rias para
elaboragao e execuQao da lei orgamentaria para o exercicio
financeiro de 2019 (LD0 2019);

5. Oficio SEGOV n ' 00405/2019 dando resposta ao
Requerimento Ro 039/2019 do Sr. Afonso Lopes da Silva
solicitando informag6es sobre a exist6ncia de estudos ou
projeto para a realizagao de troca de 6nibus urbanos do

municipio, entre outrasl

6. Oficio SEGOV n ' 00406/2019 dando resposta ao

Requerimento no 045/2019 do Sr. Cristiano Jose Cecon
solicitando isengao na tarifa de 6nibus para pacientes com
cancer que utilizam o transporte pOblico para tratamento no

municiptol

7. Oficio SEGOV n ' 00407/2019 dando resposta ao

Requerimento n ' 055/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando informag6es sobre relaQao atualizada, contendo
nome dos servidores em comissio que foram dispensados
pda administragao de 2013 at6 a presente data, e tamb6m
das contratag6es e dispensas do Hospital Municipal, entre
outras quest6es

8. Oficio SEGOV n ' 00408/2019 dando resposta ao

Requerimento n ' 065/2019 do Sr. Romilson Nascimento Silva
solicitando informag6es com relat6rio de todas as promessas
de campanha e plano de governo feith pelo Senhor Prefeito,
os que ji foram cumpridos no ano de 2017 at6 a presente
data, entre outras quest6es;

9. Oficio SEGOV n ' 00409/2019 acusando o recebimento

das Indicag6es n's:116/2019, do Sr. Angelo Roberto Torresl
111. 112 e 113/2019, da Sra. Inalda LOcio de Barros Santana
114 e 115/2019, do Sr. Jose Munoz e 110/2019, do Sr. Luiz
Carlos de Camposl

lO. Oficio SEGOV no 00410/2019 acusando o recebimento

da Mogao no 029/2019 do Sr. Angelo Roberto Torres de
congratulag6es e louvor a Empresa SKY do Brasil,(Unidade de
JaguariOna) peta brilhante iniciativa de trazer para o Municipio
a ONG Renovatio, unidade m6veloftalmo16gica onde atendeu
crianQas do primeiro ao quinto ano escolarl

pOblicos do loteamento "Condominio RuralColmeia"l\Hzy

© iHPRENSA OFiCiAL Da HUNiCIPIO DE JAGUARiDNA
Sexta

uso das atribuig6es que Ihe s6o conferidas, e com fundamento
na ResoluQao n ' 060/1991 Regiments Interns (artigo 71,
nciso V) e na Lei no 101 Lei de Responsabilidade Fisca
jartlgo 9', $ 4'), expede o presente Editalde Convocagao
para a Audi6ncia POblica n ' 003/2019, a ocorrer no dia 31 de
rnaio de 2019 (sexta-feira). is 18h00min. na bala das Sess6es
desta Cimara Municipal para:

Avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais -- I '
Quadrimestre de 2019 da Prefeitura Municipalde JaguariOna.-

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audi6ncia Publica, a Comissio Permanente de OrQamento,
Finangas e Contabilidade.

Cimara Municipalde JaguariOna. 13 de mano de 2019

VEREADOR WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no
quadra de avisos da portaria da Cimara Municipal, e publicado
na imprensa local.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente

Diretora Gerd

Pauta dos Trabalhos da 12' Sessio Ordinaria, de
21/05/2019

Leitura de Texto Biblico, conforme Resolugao n. ' 80:
de 21 de fevereiro de 1997.

Carta de Tiago - Capitulo 3 versiculos 13 a 18

Quem dentre v6s 6 s6bio e inteligente? Que ele mostre
por uma boa conduta suas obras feitas com mansidio e
sabedoria. Mas, se tendes no coragao um dome amargo e
rivalidades, nio vos orgulheis e nio faleis mentiras contra a
verdade. Nio 6 esta a sabedoria que vem do alto: 6 terrestre,
animal, diab61ica; pols onde ha domes e rivalidades, ai
reinam a desordem e todo o typo de mds agnes. Mas a

sabedoria que vem do alto 6, antes de tudo, pura, depots
pacifica. indulgente, conciliadora. cheia de miseric6rdia e de
bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E na paz que
o fruto da justiga 6 semeado para aqueles que promovem a
paz

Chamada - presenQa dos Senhores Vereadores.

Constatando nOmero regimental, o Sr. Presidente,
proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteQao de Deus
niciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessio.

Expediente:

Votagao da Ata da Sessio Ordindria anteriorl

[ Leitura da Materia Constante do Expediente:

1. 0ficio DER n ' 0062/2019 encaminhando a Casa Projeto
de Lei que disp6e sobre denominagao de vias e logradouros

1- Do Senhor Prefeito:
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② C5,mara Municit)al de JaguariQna

Estado de S5o Paulo

PAUTA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALiACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - I'
QUADRIMESTRE DE.201S.EM.CUMPRlMENTQ.AO .DISPOSTQ.NQ 4RT.9'u$ 4' DA.LELDE
RESPONSABiLIDADE riscALILEiN ' loi, DE 04 DE MAIO DE 2000), REALiZADA AOS 31 DE MAIO
DE 2019. AS 18:00 HS. NA SALA DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL

O Sr. Presidente da Cimara Municipalfaz a abertura da Audi6ncia Publica, passando os trabalhos
da mesma para a Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade
Vereadora C6ssia 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 Lucio de Barros Santana, Vice-Presidente e o Sr. Luiz Carlos
de Campos, Secretirio

A Sra. Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas 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
explanaQao a respeito das Metal Fiscaisl
os Vereadores poderao usar a palavra por cinco minutos, na tribuna, tendo a Secretaria de
Administragao e Finangas o mesmo tempo para responder, facultadas as replicas e tr6plicasl
as pessoas presentes na Assemb16ia tamb6m poderao usar a palavra por cinco minutos,
desde que, devidamente inscritas, junto a funciondria da Cdmara presentes na Assemb16ial

A Sra. Presidente passa a palavra ao Representante da Secretaria Municipalde Administragao e
FinanQas para fazer a exposigao das

METAS FISCAIS - I ' QUADRIMESTRE/2019

Deixa livre a palavra aos inscritos, peta ordem, que terio no m6ximo, 5 minutos para uso da
palavra

Palavras da Sra. Presidente
Encerramento da Audi6ncia Publica

Secretaria da Cimara Municipal, aos 31 de maio de 2019



Prefeitura do Municfpio de
Jaguariana

⑤

Audi6ncia Publica

Metas Fiscais

I' Quadrimestre 2019



Receitas Correntes R$ 432.958.622,33 R$ 146.566.283,72 3:3.88%
IPTU R$ 16.281.411.41 R$ 7.972.521,85 48.96%
iSSQN R$ 36.881.600,00 R$ 10.222.769.15 27.71%
FPM R$ 35.208.600.00 R$ 10.950.236.93 31.10%
ICMS R$ 209.700.000.00 R$ 69.659.983.81 33.219%

Demais Receitas Correntes

funds Especialde Prev. Socialde Jaguari6na

R$ 164.768.577.88

R$ 21.651.000.00

R$ 62.400.938.99

R$ 3.302.324,47

37,88%

15.25%

1-) Contas Redutoras (ICMS,FPM, IPI, ITR,IPVA) R$ 51.532.566,96 17.942.491.48 34,81%

Receitas de Capital R$ 17.025.279,63 R$ 685.604,56 4.02%
Transfer6ncias de Conv6nios R$ 16.525.279.63 R$ 685.604.56  
Rlienagao de Bens R$ 500.000.00 R$ 0.00 n nnQ£



Receitas 2018

4%
H IPTU

H ISSQN

H FPM

H ICMS

H DEMAIS RECEITAS

RECEITAS CAPITAL



l8.292.798,8o

l5 .652 .15o,l4

16.169.865,81

l9 .545 .169 ,06

69.659.983,81



20.000.000,00

l5.ooo.ooo ,oo

lO.ooo.ooo,oo

5.ooo.ooo,oo

0.00

l8.292.798,8o

l9 .54.5 .169 ,06

i6 .169 .865,81
l5 .65z .l5o , l4

H ICMS 2018

Jane iro Fevereiro Marco Abri



DESPESAS \nLOR PREVISTO \M.LOR REALIZADO

LIQuiDADO I PAGE

Despesas Correntes R$ 353.441.475,18 R$ 140.377.805.94 R$ 119.109.709,96

Pessoale Encargos R$ 145.812.573.87 R$ 62.764.419.67 R$ 51.875.017.17

Outras Despesas Correntes R$ 207. 628.901.31 R$ 77.613.386.27 R$ 67.234.692.79

Despesas de Capital R$ 46.571.759.82 R$ 2.839.517,43 R$ 1.625.196,02

Investimentos R$ 42.571.759.82 R$ 2.839.517.43 R$ 3.848.237.77

Reserve de
Contingenciamento

R$ 40.290.000.00 RS O.OO R$ 0,00

TO:nl R$ 440.303.235,00 R$ 143.217.323,37 R$ 120.734.905,98



uPESSOAL E
ENCARGOS

0UTRAS
DESPESAS
CORRENTES

B DESPESAS DE
CAPITAL



 
RES'rOS A PAGAR R$ 343.412,15

LAGOS (ATE 30/04/2019) R$ O,OO

CANCELADOS R$ 0,00

SALDO A PAGAR R$ 343.412,15

 
RES'rOS A PAGAFI R$ 334.506,83

PAGOS(ATE 30/04/2019) : R$ O,OO

CANCELADOS R$ O,OO

SALDO A PAGAR R$ 334.506,83



   
RESTOS A PAGAR R$ 1.931.480,97

PAGOS(ATE 30/04/2019) I R$ O,OO

CANCELADOS R$ O,OO

FALDO A PAGAR R$ 1.931.480,97

 
RES'rOS A PAGAN R$ 4.696.623,77

PAGES (AT£ 30/04/2019) R$ 2.594.795,50

CANCELADOS R$ O,OO

FALDO A PAGAR R$ 2.101.828,27



⑤

RESTOS A PAGAR

PAGOS (ATE 30/04/20i9)

CANCELADOS

R$ 20.086.917,75

R$ 20.086.917,75

R$ 0,00

R$ 0,00SALDO A AGAR



R ESTOS A PAGAR

PAGES (AT£ 30/04/2019)

CANCELADOS

SALDO A PAGAR

R$ 9.177.204,80

R$ 9.173.954,80

R$ 0,00

R$ 3.250,00



2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

I.ooo.ooo,oo

500.000,00



 
2012 R$ 343.412,15

2014 R$ 334.506,83

2015 R$ 1.931.480,97

2016 R$ 2.101.828,27

2017R$0,00
2018 R$ 3.250,00

TOTAL R$ 4.714.478,22
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R$ 33.272.486,36
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⑥
DIVIDA CONSOLIDADA

Detalhamento

/'

 
JaguarPrev R$ 3.165.6o0,28

Cetesb R$ 195.oo7,56
PASEP R$ 83.l76,20

Secretaria de Estado da Educaqao R$ 249.698,88
Fornecedores R$ 29.478.938,9o
Total R$ 33.272.486,36



2019
(A)RECEITAS CORRENTES

(B) PLANO PKEViDENCiARiO

(C) FUNDEB

RECEiTA coRRENTE LTQuiDA(A-n-c)

R$ 402.220.935,37

R$ 11.566.355,33

R$ 45.298.528,77

R$ 345.356.051,27



Aplicaq6es
②

 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA R$ 352.285.680,77

DESPESAS COM PESSOAL R$ 147.439.326,16

PORCENTAGEM RELACAO R.C.L 41,85%
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R$ 22.508.361,80

R$ 10.950.236,93

R$ 78.572.882,72

R$ 112.031.481,45

\lAL

IMPOSTOS MUNICIPALS

TRANSFER£NCIAS DA UNiAO

TRANSFER£NCIAS DO ESTADO

TOTAL



Aplicaqao na Sa6de

IA) Receita de impostos

(B) Empenhos Liquidados

(C) Empenhos Liquidados - ASAMAS

(D) Auxilios e Transfer6ncias

(E) TotaIAplicado ((B+C)-D)

(F) Porcentagem Aplicagao

CJSAODE CONFORME ARI 77,1LICA€1J

R$ 112.031.481,45

R$ 16.299.774,84

R$ 25.499.990,00

R$ 2.580.692,71

R$ 39.219.072,13

35,01%



 
IA) Receita de impostos R$ 112.031.481,45
IB) TotalEmpenhos Liquidados R$ 42.936.599,61

lc) Valor retido FUNDED R$ 17.942.491,48
IDJAuxilios e Transfer6ncias R$ 23.976.814,05
(E) TotaIAplicado((B+C)-D) R$36.902.277,04

(F) Porcentagem Aplicag3o (E / A) 32,93%



 
(A) Valor recebido R$ 15.192.253,64

IB) Rendimentos R$ 2.173,05
(c) Total(A + B) R$ 15.194.426,69
ID) Totalaplicado R$ 17.081.039,85 112,43%

IE) Aplicag3o Magist6rio R$ 15.881.880,76 104,52%

Totalpago at6 o periods R$ 13.990.917,14 92,09 %



 
DIVIDA
ATIVA R$ 75.550.411,28 R$ 1.291.892,62 R$ 5.688.608,84 R$ 81.239.020,12

BENS
MOVEIS R$ 28.951.829,63 R$ 0,00 R$ 1.218.193,82 R$ 30.170.023,45

BENS
IM OVEIS R$ 35.476.801,76 R$ 0,00 R$ 4.971.490,92 R$ 40.448.292,68



⑩ Prefeitura do Municfpio de
Jaguari6na

②

Marcio Gustavo B. Reis
Prcfeito NTunicipal

Cristina Ap. Rossi Serra
Secretfria de Administragao e Finangas

Sissy Helena Roque
Diretora de Contabilidade c Orgamento

OBRIGADO
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ⓒ① Cfmara Municipal de JaguariQna \

Estado cie Sio Paulo

Ata da Audi6ncia POblica, para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura
Municipalde JaguariOna -- I ' Quadrimestre de dois mile dezenove, em cumprimento ao
disposto no art. 9'. $ 4' da Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei n ' 101, de 04 de maid de
2000). convocada atrav6s do Editalde Convocagao n ' 008/2019, datado de 13 de maid de
2019, realizada no dia trinta e um de maid de dois mile dezenove, is dezoito horas, na
Sala das Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato" da Cimara Municipalde Jaguarhna,
localizada no Edificio MunicipaIDr. Sebastiio Paes de Almeida, nesta Cidade. Presidente
Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cgssia Murer Montagner.
Secret6rios Srs. Afonso Lopes da Silva e Cristiano Jose Cecon. Presentes os Srs
Vereadores: Afonso Lopes da Silva, C6ssia Murer Montagner, Luiz Carlos de Campos e
Walter Luis Tozzi de Camargo. Deixaram de comparecer os Srs. Alfredo Chiavegato Neto:
Angelo Roberto Torres, Cristiano Jose Cecon, David Hildrio Nato, Inalda Ltlcio de Barron
Santana, Jose Muniz, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson Nascimento Silva e Tats Camellini
Esteves. Presente, tamb6m, a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra, Secretdria Municipalde
Administragao e Finangas, convidada, especialmente, para fazer as explanag6es a respeito
das Metas Fiscais, sendo 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 naquele dia des teriam audi6ncia publica sobre Metal Fiscais com a
Comissio Permanente de Finangas da Cimara Municipale na presenga da Secretdria de
Finangas, Sra. Cristina Serra, que estaria expondo todo o conteOdo do Oltimo quadrimestre
financeiro da Administragao POblical lembrou que aquela audi6ncia seria transmitida

atrav6s da pagina da CAmara Municipal, no "Youtube", onde os que os assistiam pdas
redes socials, que os assistiam pda internet, poderiam fazer perguntas atrav6s do email:
mprensa@camarajaguariuna.sp gov.for, sends que a pergunta que viesse pda Internet
poderia ser respondida ali, ao vivo, durante a audi6ncia ou posteriormente encaminhada
resposta a quem os solicitaval a seguir. disse que, naquele momento, para iniciarem os
trabalhos, solicitou a presenga da Presidente da Comissio Permanente, Vereadora C6ssia
Murer Montagner para assumir os trabalhos da Mesa e dar continuidade a audi6ncia
pOblica, e desejou a todos uma boa noitela Sra. Cgssia Murer Montagner, Presidente da
Comissio de Orgamento, Finangas e Contabilidade cumprimentou a todos, ao Presidente
Walter e o agradeceu pda apresentaQao, e convidou para compor a Mesa o Vereador Luiz
Carlos de Campos, Boz6, que fazia parte da Comissio e convidou a Secretdria Cristina
Serra para fazer as explanag6esltodos apostos a mesa, a Sra. Presidente cumprimentou a
Sra. Secretaria, agradecendo-a pda presenga, cumprimentou ds pessoas de casa que
estavam Ihe acompanhando, e que ficassem a vontade, e que des estavam naquele novo
modelo dessa participagao popular, disse a Cristina, e que se as pessoas em casa
tivessem perguntas, para ela, para todos, e a Secret6ria pudesse responder ali, ao vivo, ela
ida fazer, senio ela ida responder depots por email, e que era um momento bom de

(
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Cfmara Municipal de JaguariOna
Estado de Sao Paulo

nteragir, e a seguir, passou a palavra a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra, Secret6ria
Municipal de Administragao e Finangas, que cumprimentou a todos, aos Vereadores
presentes, a Mesa composta e a todos os presentes, aos servidores da Casa tamb6m, e
disse que des iam, naquele dia, tratar do assunto do cumprimento das Metas Fiscais do
primeiro quadrimestre do exercicio de dots mil e dezenove, em atendimento a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a transpar6ncial disse que no primeiro slide se tratava das
Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre daquele exercicio, e que des destacaram
as maiores Receitas e formaram alguns grupos para que nio ficasse muito extenso, aquele
material ida ficar disponivel, e a Secretaria de Finangas e Contabilidade tamb6m a
disposigao para retirar qualquer dOvida, ou qualquer questionamento, ou a abertura dos
nOmeros, a16m deles terem o portal da transpar6ncia ela colocava a Secretaria a
disposigaol disse que dentro do grupo "Receitas Correntes", do valor previsto em
orgamento de quatrocentos e trinta e dois milh6es novecentos e cinquenta e oito.

seiscentos e vinte e dois e trinta e tr6s, foram arrecadados cento e quarenta e sets milh6es,
quinhentos e sessenta e seis, duzentos e oitenta e tr6s e setenta e dois, representando
trinta e tr6s virgula oitenta e oito do orgamento previstol da Receita de IPTU, do valor
previsto de dezesseis milh6es, duzentos e oitenta e um, quatrocentos e onze e quarenta e
um, o valor realizado de sete milh6es, novecentos e setenta e dots, quinhentos e vinte e um
e oitenta e cinco, representando quarenta e otto ponto noventa e sets por cento da Receita
prevista para o exercicio de dots mile dezenove, sendo que o primeiro quadrimestre tinham
uma particularidade em relagao ao IPTU, do vencimento da cota Onica, e o restante ia
sendo pulverizado durante os meses, mas o "plus" da arrecadagao de IPTU era naquele
primeiro quadrimestrellSSQN, valor previsto de trinta e sets milh6es, oitocentos e oitenta e
um e seiscentos, arrecadaram dez milh6es, duzentos e vinte e dois, setecentos e sessenta
e nove e quinze, representando vinte e fete ponto setenta e um por cents da arrecadagao,
e que alieles ja estavam prevendo que, realmente, o valor estimado podia ser que des nio
conseguissem arrecadar os cem por cents, e como era uma das principais Receitas
pr6prias, des ja comegaram a tomar algumas medidas, tanto do aumento da arrecadaQao
com o novo sistema que ele fazia a checagem junto com a Receita Federal, no valor que as
empresas declaravam e o que era declarado ao Municipio, e as diverg6ncias, des ja
soltaram as primeiras notificag6es do m6s para que se tomassem as provid6ncias, a16m do
contingenciamento do custeio do municipiol FPM, trinta e cinco milh6es, duzentos e otto e
seiscentos, foram arrecadados dez milh6es, novecentos e cinquenta, dois, tr6s, meia e
nove tr6s, representando trinta e um ponte dez por cento e que isso ja estava bem pr6ximo
do previsto em orgamentollCMS de duzentos e nove milh6es e setecentos, foi arrecadado
sessenta e nave milh6es, seiscentos e cinquenta e nove, novecentos e oitenta e tr6s e
oitenta e um, representando trinta e tr6s panto vinte e um tamb6m do previsto em
orgamentol as Demais Receitas Correntes, previsto de cento e sessenta e quatro milh6es,
sete meta otto, quinhentos e oitenta e sete, oitenta e oito, arrecadados, sessenta e dais
milh6es, quatrocentos mil, novecentos e trinta e oito e noventa e nove, representando trinta
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e fete ponto oitenta e oito por cents, e que ali des podiam observar, dentro das "Demais
Receitas Correntes", estavam incluidas as transfer6ncias para custeio, e que ali, a
Secretaria de Assist6ncia Social, Secretaria de SaOde, dentro daquilo que estava sendo
desenvolvido dos projetos que tinham sido apresentados, para as outras esferas de
Governs, des perceberam uma reaQao em relagao aqueles trinta e sete e oitenta e oito.
que aquele valor era composto, inclusive por aquelas transfer6nciasl disse que o Fundo
Especialde Previd6ncia Socialde Jaguariana, que era o JaguarPrev, vinte e um milh6es,

seiscentos e cinquenta e um mildo previsto. foram arrecadados tr6s milh6es, trezentos e
dots, trezentos e vinte e quatro e quarenta e sete, menos as Contas Redutoras para a
composigao do FUNDEB, previsao de cinquenta e um milh6es,quinhentos e trinta e dois,
cinco meia meia, nove meia, deu dezessete milh6es, novecentos e quarenta e dois, quatro
nave um e quarenta e oito, que era exatamente vinte por cents, desses impostos e
transfer6ncias que estavam destacados dentro dos par6ntesesl Receitas de Capital, a
previsao era de dezessete milh6es, zero vinte e cinco, dois sete nove, meia tr6s, a
arrecadagao real, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro e cinco meia,
composta por transfer6ncia de conv6nios, estimado em dezesseis milh6es, quinhentos e
vinte e cinco, dots sete nave, meia tr6s e a arrecadagao de seiscentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e quatro e cinco meiaIAlienagao de Bens, uma previsao inicialde quinhentos
mil, e que des estavam em periodo de avaliagao de alguns bens inservivels, ja, dentro da

Secretaria e que ja estava para levantamento de valores, ainda nio foi concluido,
observando que a Receita de AlienaQao de Bens, ela s6 podia ser aplicada em
investimentos para o Municipio, e que ela nio podia pegar alienagao de bens e pagar
qualquer despesa de custeio, ela tinha que reinvestir para que nio houvesse uma queda
no capital do Municipiol disse que dentro dos trezentos e noventa e oito milh6es

quatrocentos e cinquenta e um, trezentos e trinta e cinco previstos, des arrecadaram cento
e vinte e nove milh6es, trezentos e nove, tr6s nove meia e oitenta, trinta e dois virgula
quarenta e cinco por cento do previstol a Sra. Presidente pediu a palavra, pedindo
desculpa por interromper a Sra. Cristina, mas ela achava que nio tinha deixado claro o
email no qual as pessoas podiam enviar as perguntas, que era
imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.brea seguir. a Sra. Cristina Serra tomou novamente a
palavra, dizendo que dando sequ6ncia des tinham um grafico pizza representando a fatia
que cada Receita representava no totalarrecadado, e que, na verdade, o ICMS compunha
os trinta por cento do total arrecadado no quadrimestre, e que a media deles anual da
arrecadagao do ICMS era em torno de quarenta e quatro, quarenta e cinco por cento da
arrecadagao do Municipiol disse que dentro de tudo o que des arrecadaram, podiam ver
que as Demais Receitas tinham dado vinte e um, o ICMS vinte e oito, IPTU deu tr6s:
ISSQN, que era uma Receita que des vinham, a parter de agora, com o novo sistema, o
ncremento dessa Receita, era um dos principals objetivos, que era a maier Receita pr6pria,
era onde des nio tinham essa... e que na verdade, as informag6es que eram prestadas
para o Municipio, das nio tinham como comparar o declarado da Receita Federal, e no
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hoje, o sistema novo comegou a fazer esse trabalho, e ja tinham tomado as primeiras
provid6ncias, porque des tinham situag6es de m6s que ja desenquadraram e nio
informaram, porque pda Receita Federal, ja tinham desenquadrado pelo valor de
faturamentoldisse que no ISSQN des iriam dar uma atenQao muito especial, ja comegando
naquele ano, com a regularizagaolo pr6ximo quadro, falava da ArrecadaQao de ICMS de

2019, do primeiro quadrimestre, ela fez aquele comparative, deu sessenta e nove milh6es,
seiscentos e cinquenta e nove, novecentos e oitenta e tr6s, oitenta e um brute, e que disso
se brava vinte por cento que era o valor que se tinha a liberdade de utilizagao, e que ela
fez, tamb6m, um grafico do comportamento do ICMS, e que ali, em comparagao do ano
anterior, e que no ano anterior, em abril, des tiveram uma queda, e que des tiveram um

aumento ali em abril, por6m, em maid, a primeira semana de maio que refletia a Oltima

semana de abril, foi um susto, e que na pr6xima audi6ncia des teriam a oportunidade de
ver, e a Sra. Presidente perguntou se foi para baixo, e a Sra. Secret6ria disse que foimuito
e que, na verdade, o arrecadado, o repassado, efetivamente, estava menor ainda, do que
previstoldisse que tiveram semanas de arrecadar cem mila menos, e que cem milera um
valor representativo para des. e quantos fornecedores, se conseguia, pequenos,
conseguiam pagar com cem milreais, e que a variagao do ano passado, da queda de abril
caiu para des para maio, por questao de dias da semana mesmolo pr6ximo quadro falava
das Despesas de dots mile dezenove, e que o valor previsto de Despesas Correntes no
valor de trezentos e cinquenta e tr6s milh6es, quatrocentos e quarenta e um, quatrocentos
e setenta e cinco e dezoito, e que des tiveram Despesas efetivamente liquidadas que eram
aquelas, que ela voltava a repetir, que eram as notas fiscais que ja chegaram na Prefeitura:
e que a Despesa ela tinha tr6s momentos de execugao, quando se empenhava, quando
liquidava, e quando pagavala Despesa liquidada nio podia ser cancelalo Sr. Luiz Carlos
de Campos pediu a palavra, perguntando a Sra. Cristina sobre uma dOvida, e que ele sabia
que, depots, no final... e, primeiramente, cumprimentou a todos, depois, ao final, des fariam
os questionamentos, mas elo, naquele quadro que ela tinha colocado naquele moments:
era que tinha um quadro de dois mile dezenove, no casa, que estava os valores mensais,
e depois ali, no outro quadra, era que estava ano "lCMS 2018", e que nio tinha nada a ver,
perguntou, porque os valores eram iguais ali, confirmou com elala Sra. Cristina verificou e
viu que estava errado, que era dezenove, e que podia ver e conferir, e que tinha que
substituir, entao, e o Sr. Luiz Carlos de Campos disse que achava que ida fazer um
comparative, por isso que ele estava perguntandola Sra. Cristina disse que ida substituir, e
o Sr. Luiz Carlos disse que estava tranquilo, e a Sra. Secretdria disse que os valores eram
os mesmosl voltando ao quadro das Despesas, do valor orgado, trezentos e cinquenta e
tr6s, quatrocentos e quarenta e um, quatrocentos e setenta e cinco e dezoito, des
liquidaram cento e quarenta milh6es, trezentos e setenta e sete, oitocentos e cinco e
noventa e quatro, pagaram cento e dezenove, cento e nove, setecentos e nove e noventa e
seisldisse que aliaquela questao da liquidagao, entre o pago, a diferenQa entre um e outro
eram folhas e encargos, que des empenhavam para poder pagar no m6s seguinlq
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Pessoale Encargos que era a composigao dessa Despesa Corrente, de cento e quarenta e
cinco, oitocentos e doze, quinhentos e setenta e tr6s, oitenta e sete, liquidaram sessenta e

dois milh6es, sete meta quatro, quatrocentos e dezenove e sessenta e sete, e pagaram
cinquenta e um, oitocentos e setenta e cinco, zero dezessete e dezessetel Outras
Despesas Correntes, duzentos e Bete milh6es, seiscentos e vinte e oito, novecentos e um e

trinta e um, valor previsto, realizado setenta e sete milh6es, seiscentos e treze, tr6s oito
meia e vinte e sete, e pago, sessenta e sete, duzentos e trinta e quatro, meta nove dots
fete noveldentro das Despesas de Capital, a previsao de quarenta e sein, quinhentos e
setenta e um, sete cinco nove, oito doin, e disse que, na verdade, f altou a demonstragao do
orgamento da alienagaol na verdade, foram investidos dots milh6es,oitocentos e trinta e
nove, quinhentos e sete e quarenta e tr6s, liquidado, e o page, tr6s oitocentos e quarenta e
oito. dois tr6s sete, sete setel disse que o pago estava maier porque a liquidagao
provavelmente foi bem menor e des pagaram Restos a Pagar, ali, que eram classificados
em investimentos, tamb6ml Reserva de Contingenciamento no valor de quarenta milh6es,
duzentos e noventa mil, totalizando um valor previsto de quatrocentos e quarenta, trezentos
e tr6s, duzentos e trinta e cincolliquidado, cento e quarenta e tr6s, duzentos e dezessete,
trezentos e vinte e tr6s e trinta e sete, e o pago, cento e vinte, setecentos e trinta e quatro:
novecentos e cinco e noventa e oitol o pr6ximo quadro trazia uma demonstragao do
Pessoal e Encargos com relagao ao total gasto, deu quarenta e quatro por cento de
Pessoallcinquenta e quatro por cents, Outras Despesas Correntes e dois por cento como
Despesas de Capitallo pr6ximo quadro trazia uma posigao de Restos a Pagar de dois mile
doze. de dois mile quatorze, e dentro desses Restos a hagar des tinha tamb6m algumas:
como des iriam observar, tamb6m, no exercicio de dois mile dezessete, que tinha um valor
muito pequeno ainda para des pagarem, e disse que quando havia falecimento de servidor
e tudo, enquanto nio saia a legalizagao, o processo, para que o dependente viesse a
receber, des nio podiam cancelar aquele empenho, e que, juridicamente, des tinham que
deixg-lo em aberto, e que a hora que chegasse a autorizagao des podiam pagar; de dois
mil e doze, trezentos e quarenta e tr6s, quatrocentos e doze e quinzel de dois mil e
quatorze, trezentos e trinta e quatro, quinhentos e seis, otto tr6sl dois mile quinze: um
milhao, novecentos e trinta e um, quatrocentos e oitenta, noventa e setel dois mil e
dezesseis: dois milh6es, cento e um, oitocentos e vinte e otto e vinte e sete, e que tinham
pago muita coisa de dois mil e dezesseis, naquele quadrimestre, e que em dois mil
dezessete des conseguiram quitar tudo, tudo o que des tinham de Restos a Pagar des
liquidaram, e comentou que ela estava esquecendo de passar os slides, e a Sra.
Presidente perguntou se ela queria que ela passasse, e a Sra. Secretdria pediu desculpasl
continuou dizendo de dots mile dezoito des tinham um resto de tr6s, duzentos e cinquenta:
que se referia aquela situagao que ela tinha colocado para todosl no pr6ximo quadro tinha
um gr6fico do que ela tinha em Restos a Pagar, e que ia ressaltar que nio era Divida
Consolidada ipso, Restos a Pagar que constava la no Tribunal. que eram compostos:
exatamente. de empenhos liquidados que des nio podiam cancelar sem autorizaQao, eram
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despesas que foram confirmadas, foram aquisig6es, foram servigos, que era diferente da
Divida Consolidada, que era a longo prazolo pr6ximo quadro trazia um resumo para que
des pudessem visualizar, e que os de dois mile doze a dois mile dezesseis, conforme des
tinham disponibilidade de caixa des iam pagando, totalizando quatro milh6es, setecentos e

quatorze, quatrocentos e setenta e otto e vinte e doisl o pr6ximo quadro f alava da Divida
Consolidada, e que a posigao dela era de trinta e tr6s milh6es, duzentos e setenta e dots,
quatro otto meta, trinta e sein, no primeiro quadrimestre, e no pr6ximo quadro f alava de um
desdobramento da composigao dessa Divida, e que des tinham alguns parcelamentos do

JaguarPrev, o Oltimo feito entre os exercicios de dois mile quinze e dois mile dezesseis,
tinham um saldo la de tr6s milh6es, cento e sessenta e cinco, seiscentos virgula vinte e
oitol CETESB que se referia a multas ambientais, por alguns servigos que des ja
conseguiram, inclusive, naquele primeiro quadrimestre, ja ativar a questao dos aeradores.
do esgotamento, da limpeza do esgoto, e que era alique aquelas multas eram referentes, e
que des estavam acompanhando bem de perth, e ja foi feita licitagao, os aeradores ja
estavam instalados, enfim, para evitar futuraslo PASEP tamb6m tinha um parcelamento de
oitenta e tr6s, cento e setenta e seis e vinte; Secretaria de Estado da Educagao, que era o
repasse dos professores que exerciam cargos do Estado, duzentos e quarenta e nove
meia nove oito, otto oito, e que se nio Ihe falhava a mem6ria, ela nio teve tempo de
checar, mas parecia que f altavam duas parcelas para des finalizarem aquilo ali
Fornecedores, vinte e nave milh6es, quatrocentos e setenta e oito, novecentos e trinta e
tito e noventa, e que des tinham ali alguns casos que o Tribunalpediu uma justificativa, e
que des justificaram, alguns viraram precat6rios, outros des parcelaram e alguns
acabaram prescrevendo, e ja tinha ag6es e des estavam aguardando o momento de
reparcelar isso dali disse que o pr6ximo quadro era a composigao da Receita Corrente
Liquida, tinham as Receitas Correntes, ments o Jaguar Prev. Plano Previdenciirio e do
FUNDEB e chegavam a um totalda Receita Corrente Liquida de trezentos e quarenta e
cinco milh6es, trezentos e cinquenta e sein mil, cinquenta e um reais e vinte e fete
centavoslas Aplicag6es com base em ama da Receita Corrente Liquida, tinham trezentos
e cinquenta e dois, dots oito cinco, um seiscentos e oitenta, setenta e setel tiveram a
Despesa com Pessoalde cento e quarenta e sete milh6es, quatrocentos e trinta e nove:
trezentos e vinte e sets e dezesseis e o percentualem relagao a Receita Corrente Liquida
estava quarenta e um ponto oitenta e cincol disse que no m6s de maid, naquela semana
mesmo, ela assinou vgrias rescis6es da Educagao, um montante bem alto e estavam em
processo de contratagao daquele processo seletivo da Educagao, entao, estavam
contratando e demitindo, e at6 abrilaquela era a posigao, em maio aquilo ja foi alterado, ja
subiu, e tiveram as rescis6es, por6m, estavam em processo de contratagao e a partir de
maio entrava o reajuste do servidor la, entao, houve tamb6m uma adequagao da aliquota
do Jaguar Prev que tamb6m ida ser considerada, e que la foi aquele momento da transigao
de um processo seletivo, de um concurso que terminou e estava em fase de contratagao
naquele momentol no outro quadro atinham as Receitas de Impostos, que eram os
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mpostos municipais no total de vinte e dois milh6es, quinhentos e oito, trezentos e
sessenta e um e oitentaltransfer6ncias da Uniao, no valor de dez milh6es novecentos e
cinquenta, dots, tr6s, meia nove tr6s; transfer6ncias do Estado, setenta e oito milh6es
quinhentos e setenta e dois oitocentos e oitenta e dois, sete doin, perf azendo um montante
de cento e doze milh6es, trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e

cinco centavosl o pr6ximo quadro era a Receita de Impostos, na base de aplicagao da
SaOde, entao, dentro daquela Receita de Impostos tiveram a Secretaria de SaOde
empenhos liquidados de dezesseis milh6es, dois nove, nove, sete, Bete, quatro oito quatrol
empenhos liquidados da ASAMAS de vinte e cinco milh6es, quatrocentos e noventa e nove
mil, novecentos e noventa reals, menos os auxilios e transfer6ncias, dois milh6es,
quinhentos e oitenta, meia nove dois sete um, total aplicado de trinta e nove milh6es
duzentos e dezenove zero setenta e dots e treze e representando trinta e cinco zero um por
cento da Receita de Impostos e Transfer6nciaslo quadro de aplicagao na Educagao a base
de cdlculo tamb6m de cento e doze milh6es zero trinta e um quatrocentos e oitenta e um e
quarenta e cinco, totalde empenhos liquidados da Educagao, quarenta e dois milh6es:
novecentos e trinta e sets mil, quinhentos e noventa e nove meia uml o valor retido do
FUNDEB, dezessete milh6es novecentos e quarenta e dois quatrocentos e noventa e um e
quarenta e oito, menos os auxilios de transfer6ncias de vinte e tr6s milh6es, novecentos e
setenta e seis oitocentos e catorze zero cincoltotalaplicado no Municipio de trinta e seis

milh6es novecentos e dois, dots sete, fete zero quatro, representando trinta e doin virgula
noventa e tr6s por cento da Receita de Impostosl o pr6ximo quadro era da Aplicagao do
FUNDEB, receberam at6 abrilquinze milh6es cento e noventa e dois, duzentos e cinquenta
e tr6s meia quatro, os rendimentos. dots milcento e setenta e tr6s zero cincoltotaldas
Receitas quinze milh6es cents e noventa e quatro, quatrocentos e vinte e sets meia novel
disse que aquele totalaplicado era o totalque tinha empenhado, poderiam perceber que
estavam com doze ponto quarenta e tr6s por cento maior empenhado do que a Receita que
receberam e que dava dezessete milh6es zero oitenta e um zero trinta e nave oito cinco, a
Aplicagao no Magist6rio, no minima, de sessenta por cents. tinha empenhado cento e
quatro ponto cinquenta e dots por cento e a primeira vez que trouxe o valor pago do
FUNDEB, porque la ficava muito claro para des que parte daquela despesa que estava
empenhada no FUNDEB, e o FUNDEB nio conseguia pagar nem a folha de pagamento
dos professores, entao, des pagaram noventa e dois e o restante ida ser pago no saldrio
de maid, e aqueles doze por cento mats quatro que dava quase dezessete por cents, era o
total que iriam ter de aplicar reajustando de empenho para aplicagao nas fichas que
entravam como vinte e cinco por cento na Educagao, porque ela nio poderia empenhar
nem liquidar um valor maior do que ela recebia do FUNDEBldisse que tinha um relat6rio
que era o SLOP, que era um relat6rio de informag6es que era acompanhado igualmente o
SLOP da SaOde, onde tinha de colocarld o nome dos professores que recebiam daquele
recurse, se fosse uma situaQao inversa que chegasse no finaldo ano e nio conseguisse
gastar os noventa e cinco, tinha de dar um b6nus para os professores, entao, era a /
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primeira vez que ela levava a realidade mesmo, no valor recebido do FUNDEB nio cobria
nem a f olha, se tivesse um retorno daquele FUNDEB que fosse suficiente para pagar os
professores no valor de sessenta por cents, des poderiam pagar qualquer tipo de despesa

com os outros quarenta por cento, qualquer reforma de escola, poderia ter at6 uma parte
para investimento na EducaQao, mas o deles nio cobria nem a folha, nunca cobriu e ela
levou aquela realidade at6 para tirar a questao daquela dOvida, porque as pessoas ligavam
para ela e falava que talmunicipio tinha abono e em Jaguarhna nio tinha abono, mas era:
realmente, porque o retorno do FUNDEB nio cobria a folhal disse que daquele total
aplicado teria que, parte dele no decorrer do ano, ida pagar para escola e da creche, sem a
utilizagao do FUNDEB, tinha de pagar com o Tesouro, entao, atualmente, tinha noventa e
dois por cento pago com o Recursol disse que comegava a policiar o empenhamento
daquela folha, porque o Tribunalia la, gozava os doze mats os quatro e perdiam aquela
aplicagao realna EducaQao, ele nio queria saber se nio poderia empenhar e pagar mais
do que vinha o recurse, porque ele era para X, o SLOP, no ano corrente, teve uma
modificagao que at6 o ano passado ele nio tinha de descrever um nome para os
professores e, atualmente, des tinham, a16m de declarar os valores contdbeis de acordo
com a classificagao, de acordo com a sub funQao, era tudo infantile, atualmente, era tudo
separado e des tinha de colocar la, entao, tinham de trabalhar os professores que
entraram com o FUNDEB e pagar porque tinha de fechar dezembro ou, no minimo noventa
e cinco ou cem por cento batido, e a diferenga era recurso pr6prio do Tesourolf alou dos
Cr6ditos a Receber e ela falava que aquilo era mais do que um casamento, a Divida Ativa
e em trinta e um do doze tinham apurado o valor de setenta e cinco milh6es quinhentos e
cinquenta, quatrocentos e onze e vinte e oitoldisse que estavam na face de migragao do
sistema e passaram pda fase de implantagao e estavam na fase de confer6ncia e at6 o
Vereador Bozo pediu para que des levassem aberta aquela divida para conseguirem
visualizar o que era IPTU, o que era tarifa de agua e esgoto, aquela classificagao estava
sendo conferida pelo Departamento de Tributos, porque o novo sistema pegou diretamente
da AUDESP e des passaram por virias migrag6es, naquele meir, na questao de it para a
FIORILLllsair da FIORILLI, entrar na PRESCON, sadr da PRESCON, entao, des estavam
conferindo desde reajuste de Divida Ativa at6 aquino que estava prescrito, o que nio estava
prescrito e separando por tributo para poder trabalhar aquela divida, a questao do
departamento da Divida Ativa, entao, ela nio trouxe separado e ela ja deu um puzo para a
empresa, entao, aqueles setenta e cinco tiveram pagamentos no valor de um milhio
duzentos e setenta e um, um oito nove dots meia doisl havia alterag6es a maier de cinco
milh6es seiscentos e oitenta e oito seiscentos e oito e oitenta e quatro e o saldo era de
oitenta e um dots tr6s nove zero vinte e dots e que estava sendo conferido naquele
momentol disse que ela acreditava que ocorresse uma variagao, ela achava que um
pouquinho a maier, mas nio tanto de quando des puxaram direto do relat6rio sem a pr6via
confer6ncia, porque des conferiram at6 uma parte e nio finalizaraml Bens M6veis. em
trinta e um do doze de dots mile dezessete, vinte e oito milh6es novecentos e cinquentaq
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um oitocentos e vinte e nove meta tr6sl alteragao major de um milhio duzentos e dezoito
um nove tr6s oitenta e dois, e o saldo em trinta do quatro de trinta milh6es cento e setenta

zero vinte e tr6s e quarenta e cinco e bens im6veis trinta e cinco milh6es era o saldo de
dots mile dezessete, quatro sete meia oito zero um sete meia, alteragao a maior de quatro
milh6es novecentos e setenta e um, quatrocentos e noventa e noventa e dots, o faldo em

trinta do quatro, quarenta milh6es, quatrocentos e quarenta e otto milduzentos e noventa e
dots meia oitola seguir, a senhora Presidente agradeceu a senhora Secretiria e disse que,

naquele moments, teriam a possibilidade dos Vereadores fazerem perguntas, e teriam
cinco minutos e a plat6ia, quem quisesse participar, era para procurar pda Daniela que

estaria anotando os questionamentos, para que a pessoa tamb6m fosse na tribuna fazer a
perguntala seguir, pediu a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo que, primeiramente,
cumprimentou a todos que compunham a Mesa, desejando boas vindas a Secret6ria,
principalmente, por estar la para tratarem de um assunto tio relevante que eram as
finangas do Municipio para terem um panorama real, concreto do que o Municipio

arrecadava, quanto gastava para a populagao ter aquele conhecimento e acompanhar as
contas pOblicas, onde estava indo o dinheiro dos impostos do contribuinte municipalldisse
que a primeira pergunta dele serra com relaQao ao contingenciamento federal, que estava
acompanhando pdas medias que o Governo Federal estava com um programa de
contingenciamento de gastos dos setores e aquele contingenciamento estava repercutindo
na media nacional, especialmente, com algumas areas essenciais e ele gostaria de saber
se aquilo afetava o Municipio, se tinha dado algum reflexo para o Municipio ou se aquilo
nio ida afetar a relagao com o Governor a Sra. Secret6ria Cristina Serra disse que ela
acreditava que havia, sim, e que des corriam o risco de serem afetados, estavam at6
prevendo aquele contingenciamento e tamb6m para des estavam contingenciando as
Despesas e no OrQamento do Municipio procuraram colocar a parte de transfer6ncias,
tanto federais e estaduais, para investimento aquilo que ja estava em andamento e que
foram pegos de surpresa, a questao dos Restos a Pagar dos outros niveis de Governs, em
que des, simplesmente, deram um puzo para que aqueles recursos, aquilo que estavam
at6 previsto em Orgamento, que acreditavam ter o ano todo para executarl colocaram um
puzo que eram os restos a pagar deles, que tinham de licitar at6 finalde maio se ela nio
se enganaval entao, foi uma verdadeira loucura dentro da Prefeitura para legalizagao de
documents, se era uma pavimentagao, se tinha desapropriagao, se nio tinha e correndo
atrds de tudo aquilo para que nio sofressem o impacto de perder aquilo que ja estava
programado para des e, de primeira vista, des nio iriam perder aquilo que estava previsto
no Orgamento para investimentoldisse que a questao de custeio, naquela semana mesmo.
ela foi procurada pda Secret6ria de Assist6ncia Socialque, at6 entao, os programas, que
vinham de la da Secretaria, especificos que eram de interesse pOblico, repassados para a
populagao, eram programas continuados, entao, havia a exig6ncia, a visio do Governo
Federalera: ele mandava recurso para o Municipio e se o Municipio apresentou um prqeto
para ele, o programa era continuado, e o Governo ia la e fazia a confer6ncia que o/
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Municipio nio gastou o dinheiro que ele havia repassado em abrile aquilo queria dizer que
o Municipio tinha condig6es de tocar o projeto sem o recurso dele, e aquilo era a navel
anual, tanto que tiveram um aumento atrav6s da consultoria, foram muito bem orientados e
tiveram um aumento daquela arrecadagao para aqueles projetos da Assist6ncia Social, do
exercicio de dois mile dezoito, porque em dais mile dezessete conseguiram regularizar
muitas coisasl disse que, no dia anterior, ela foi procurada, porque a Secretdria de
Assist6ncia Social recebeu um comunicado que, atualmente, aquele acompanhamento

seria mensal, entao, se nio gastou naquele m6s, no pr6ximo m6s nio vinha mais o
recurse, o valor ja nio era alto, era baixo, eram projetos que eram efetuados dentro dos
CRASS, dos CREASs, e nio tinham aquela preocupagao de gastar o totaldaquele m6s,

entao, era feito um projeto para o m6s de abrile ia custar X, se des guardassem um
pouquinho do dinheiro para custear aquele projeto, acabou, entao, se nio gastasse em
maio nio recebia, ela achava que aquilo era uma medida, uma estrat6gia de
contingenciamento dos Governos Federal e Estadual e que o Municipio teria de se
adequarldisse que ela acredita que os recursos para a SaOde, aqueles recursos do SUS
que eram transfer6ncias fundo a fundo, iriam caminhar na mesma diretriz, nio iriam poder
deixar o dinheiro em contal disse que tinham um conv6nio da Assist6ncia Socialque era
um Onico conv6nio que poderiam comprar material permanentel disse que iriam soltar o
processo de licitagao para a compra de um veiculo, s6 que se aquele pedido nio saisse o

Municipio nio receberia mats o recurso para um projeto continuado, nio poderia ter um
montante guardadol se aquela licitagao nio saisse, nio conseguiriam receber recurse at6
o finaldo anal entao. a16m dele bloquear, ele estabelecer prazos, ele estava mudando as
regras da maneira que o Municipio tinha de gastar, nio s6 em que poderia aplicar mas, a
periodicidade daquela aplicaQao, que estava ficando mais curta, e des ja tinham aquele
entendimento, mas se tinham o recurso de dez mile gastasse nove, deixando mil para
complementar o pr6ximo m6s, talvez para custear um outro projeto, a partir daquele
moments nio poderia maid, se o dinheiro parou na conta, recebeu tr6s, tinha de gastar os
tr6s, senate, os tr6s no pr6ximo m6s nio vinham mais, e ela acreditava que, tamb6m, para
nio cortar da Assist6ncia Social que cara diretamente para as pessoas, aos jovens e
adolescentes, as oficinas que tinham, para que nio cortassem, des trouxeram aquela
regulamentagao, e se analisassem friamente apresentariam um prqeto continuado para

custeio, entao, se estava executando aquele projeto e nio estava gastando o dinheiro dele,
poderia custear peso Municipio, entao, de uma forma ou de outra ida refletir, sim, ela
acreditava que a SaOde ida caminhar para a mesma linha, entao, a16m de correr atrds para

nio perderem o que tinham nas maos, iriam ter de policiar tanto como aplicar e a
periodicidade daquela aplicagao, ela tinha de ser regulars disse que tiveram um
questionamento que ela nio se lembrava se foi em dots mile quatro, h6 muitos anon atr6s
na 6poca que tinham o CONDEPE, o recurso de la, ela teve de it at6 Sio Paulo para
justificar o recurso que ficou parado na conte por oito meses, dai chegou novembro e fez
uma compra enorme e a moma olhou para ela e perguntou se distribuiram para a
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disse que nio era aquela a fungao do projeto, entao, ela acreditava que des estavam
regulamentando alguma coisa que era uma linha sorta, mas, de certa forma, tinham de ter

um contingenciamento, tinham de utilizar o recurso dentro do periodo que ele
determinasse, ida refletir, a questao de nio perder o recurso para projetos continuados era

o acompanhamento rigoroso do Secretirio do Recurso que ia aplicando dentro daquilo que

ele apresentou de projeto, porque ele tinha de prestar contas porque estava cadastrado la:
senio perderiam o recurse, simi o Sr. Walter disse que tinha mais uma pergunta, na
sequ6ncia do mesmo assunto para complementar, e que ela tinha respondido a questao
dele de contingenciamento federal e ja deu uma introduQio na questao do
contingenciamento municipal, era onde ele ida alicergar a sequ6ncia da pergunta delel
perguntou se naquele contingenciamento municipal, diante das prerrogativas que o
Governo Federal estava fazendo e tamb6m os Municipios sofriam um impacto direto
naquela perda de arrecadagao em alguns momentos, lembrando que tinham um quadro
que foi apresentado la de uma aumento de arrecadagao at6 abrilde ICMS, se ele nio
estava equivocado, mas depois havia um cen6rio Id que ja preocupava que ja era o m6s
de maid, qual era o percentual que o Municipio ida contingenciar de despesa da sua
Administragao como um todo e se aquilo afetaria todas as Secretarias, e se aquele
contingenciamento no percentual que a Secretaria respondesse, se ele ida afetar os
servigos pOblicos prestados para a populagao, se a populagao sentiria na pele aquele tipo

de contingenciamento e se aquilo ida atrapalhar o andamento da maquina pOblical a
senhora Cristina Serra disse que o Executivo tinha feith reunites com cada Secret6rio:
porque diante de um cendrio nio poderiam arriscar s6 parar nas prioridades, entao, era a
prioridade da prioridade, e que, falando da SaOde, o saneamento, des sabiam o gargalo
que era, era a agua, entao, nio tinha condig6es, atualmente, de pegar aquele
contingenciamento e estender e dizer que nio ia construir a estaQao de tratamento de
agua, nio poderia mexer naquilo, entao, ja estava previsto em Orgamento, dai nio ida
mexer, todo o produto de tratamento de 6gua, nio poderia mixer; familias que eram
beneficiadas peso decreto do aluguelsocial nio poderia mexerl a vulnerabilidade tamb6m
nio poderiam mexerl um primeiro foi feito em torno de vinte por cento e ela acreditava que
des nio conseguiriam contingenciar os vinte e, na Secretaria dela, ela ja tinha a diretriz do
que ida contingenciar, fizeram algumas reservas e prenderam a dotagao e ela nio estava
sendo a pessoa mats querida do secretariado coma um todo, porque ela prendia a dotagao
mesmo e conforme a necessidade que ela ia liberando no sistemaldisse que, atualmente
tinham uma ferramenta onde o gestor da dotagao, mesmo considerando aquele
contingenciamento, ele nio poderia liberar a dotagao e ele nio poderia fazer nenhuma
solicitagao nem de licitagao, de processo licitat6rio, de qualquer agro que ele quisesse
fazer, se ele nio tivesse dotagao orgamentaria disponivellentao, se ela comeQava a ter a
dotagao disponivele uma queda de arrecadagao e ela liberar para o Secretario, era uma
mudanga cultural, ela confessava que era cultural, ficava como Finangas controlando a
dotagao do secretariado, aquilo nio era, Finangas controlava o finangasl implantaram
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naquela semana e que ja estavam em treinamento com o pessoal do departamento de
Planejamento Orgamentario e Financeiro porque no momento des tinham o qu6? Tinham o

sistema que controlava, as audi6ncias que controlavam, o qu6? O que ja havia acontecido:
s6 que aquilo nio era suficiente, entrando no contexto do contingenciamento, entao, o

Secret6rio ida dizer que precisava comprar, por exemplo, precisava comprar um servidor,
entao, aquele sistema, des ja estavam alimentando, a parte da Receita ja estava no finale
ja foi pedido para o Secretariado e des iriam dizer quanto iriam gastar, m6s a m6s, entao:
ela ida poder comprar um servidor? Supondo que ela ida olhar o comportamento da
arrecadagao, ida ja computar o contingenciamento da arrecadagao financeira
considerando o que ela tinha para pagar, o que ja tinha contratado de servigo continuado e

aquele servidor era uma despesa extra dentro daquilo que ela tinha contratadolque m6s
que ela ida fazer aquela aquisigao para que ela tivesse a finangas para pagar? Entao, seria
assim, naquele m6s o custo fixo era "X", ida arrecadar "X". poderia comprar, por6m.
naquele m6s, nao, teria que aguardarlentao, aquele sisteminha ida permitir que se fizesse,
a16m de prender a dotagao, ela nio podia parar, por exemplo, a Educagao, ela tinha
algumas despesas dentro da Educagao em que ela nio podia contingenciar, transporte
escobar, merenda escolar, dias letivos, era impossiveldizer que nio teria merenda porque
ela contingenciou as Despesas, ela nio podia, por6m ela podia. na hora em que tivesse
uma requislQao do almoxarifado, de um departamento, de uma caixa de caneta, ela ida
pedir para o Chefe de Divisio dela para cigar e perguntar quantas pessoas trabalhavam
naquele departamento, se eram tr6s pessoas, iriam mandar tr6s canetas, porque ela tinha
uma ata para o almoxarifado deja, o Chefe de Divisio ida olhar na prateleira e dizer que
nio tinha mais canetas e que ida pedir caneta mas, cada departamento tinha o
almoxarifadozinho dele que ela nio sabia com quantas caixas de canetas (naquele
memento a Presidente da Comissio disse que tinha mats trinta segundos para responder)
entao, o contingenciamento ida ser feito mesmo, seria feith, ela nio acreditava que
conseguiria na faixa de vinte, nio acreditava que conseguisse (naquele memento, a
Sra.Presidente da Comissio pediu desculpas por interromper porque estava estabelecendo
cinco minutes); naquele memento. usou a palavra o Vereador Walter Luis Tozzi de
Camargo dizendo que nio tinha acabado o puzo dele de cinco minutos e que ele queria
fazer a Oltima pergunta e finalizar a participagao delel com relagao aos nOmeros que foram
apresentados, tinha quarenta e um por cents, aproximadamente, de f osha de pagamento,
mais trinta e cinco por cento aplicados em SaOde e maid trinta e tr6s por cents aplicado em
Educagao, em nOmeros aproximados e arredondados, com aquela dificuldade que teriam
do contingenciamento e com aquele cenirio econ6mico nacionalnio sendo favoravel, ele
perguntou se existia algum risco em preludicar os investimentos ja langados e aplicados
naquelas duas areas de Satlde e Educagao, sendo uma meta e proposta do senhor
Prefeito trabalhar em ampliaQao de Postos, construgao de creches que estavam em
andamento com aquino e a Optima, para finalizar, era com relaQao a f osha de pagamento, se
haveria algum impacto direto no servidor, na rotina do trabalho dele com relagao a horas
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extras, com relaQao a outros tipos de beneficios que acabavam recebendo por trabalhar um
pouco mais em virtude do quadro de servidores ser reduzidol usou a palavra a Sra.
Secret6ria de AdministraQao e Finangas dizendo que tinha uma Despesa com Pessoal de
quarenta e quatro por cents, por6m os percentuais de SaOde e Educagao estavam
ncluidos os servidores daquelas areas, dentro dos quarenta e quatro tinham os servidores
da SaOde, servidores da Educagao que estavam implicitos naquele total de quarenta e
quatrol na questao de horas extras dos servigos que eram finalisticos, nio tinham
condig6es, como mesmo foi falado, principalmente, na area de SaOde e Educagao mas a
area Administrativa, no moments, s6 era autorizada horan extras com justificativa do

trabalho que foi executado, com a solicitagao do Diretor e a comprovagao do trabalho
entao, dentro daqueles percentuais nio tinham condiQ6es de liberar horas extras para todo
mundo, aquilo era fate, aquino era fate, des nio...iriam conter mesmo, entao, o servidor ida
dar conta do trabalho dele, ida contratar o minimo possivel porque nio tinha, estavam
naquele periodo de instabilidade e terra que ter muita prud6ncia e, nos quarenta e quatro
tinha parte dos trinta e parte dos trinta dentro dele, tamb6mla seguir, pediu a palavra o Sr.
Af onso Lopes da Silva que desejou boa noite a todos, a Cristina Serra - Secret6ria de
Finangas, Cassia, Boz6 tamb6m da Comissio de OrQamento, o Presidente e os presentesl
na verdade ele queria fazer uma pergunta ligada na questao, por exemplo. da ASAMAS
ele lembrava que no comego da gestao tinha uma dificuldade nio s6 de repassar, tinham
uma dificuldade de informag6es, um conflito de informag6es que precisava da ASAMAS, na
verdade, aquelas informag6es nio eram ou repassadas do jeito que queriam e tinha aquela
dificuldade, porque s6 ida repassar se a pessoa desse uma satisfagao como foio Oltimo

repasse, ele queria saber dela se aquilo tinha melhorado, porque ele sentra na questao das
finangas dentro da Associagao estava outro clima, ele queria ver se aquela relagao tinha
melhorado porque estavam conseguindo, tamb6m, a16m daquilo, fazer o repasse sem
problema, pele menos a impressao que des tinham da Camaralcom a palavra a Secret6ria
Cristiana dizendo que melhorou e muito, des prestavam contas mensalmente na questao
da parte de finangas, foram criadas duas comiss6es na Secretaria de SaOde para
acompanhamento daquele contrato; entao, aquela prestagao de contas que ela acreditava
que estava, se nio tinha acontecido aquela vistoria e a confer6ncia quadrimestral mais
ainda assim, o relacionamento tinha melhorado, a questao da transpar6ncia, ela poderia
dizer que foi uma luta no inicio e considerava uma vit6ria no momentolo canalficou muito
mats pr6ximo, at6 porque, entrar na lei do marco regulat6rio se nio fosse tudo
transparente, aquela prestaQao de contas passava por duas comiss6es, entao, tinham mais
seguranQa se estava mais f6cilou dificilde repassar, era o que ela tinha falado, honrava o
contratol a primeira avaliagao quadrimestral era que des iriam entrar no percentual da
execugao de servigos e iriam receber conforme os servigos prestados, mas no contrato era
quadrimestral e apresentavam mensalmente para a Presidente daquela comissio e que
estava muito melhor, muito pr6ximo, um relacionamento assim, poderia dizer que era
completamente diferente, estava muito bom o relacionamentola Sra. C6ssia -
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da Comissao, agradeceu a Secret6ria perguntando se mais album Vereador queria fazer
perguntalnaquele momento, pediu a palavra o Sr. Luiz Carlos de Campos que desejou boa
noite ao Presidente, a Secretiria, e a todos, na realidade ele queria fazer uma sugestao
que foi da Divida Ativa e que iriam fazer outra, naquela semana, at6 o Silva estava
presente, tiveram a Audi6ncia POblica da SaOde e at6 tinha solicitado para ele, se fosse
possivel, a mesma sugestao que faria para ela, e passaria para des tamb6m, era porque
aparecia para des a Receita Quadrimestral, Despesa Quadrimestral, entao, serra
importante se tivesse um comparativo do quadrimestre, nio o anterior, mas falando do
primeiro quadrimestre de doin mil e dezenove, um comparativo com o primeiro

quadrimestre de dots mile dezoito, porque poderiam estar acompanhando a evolugao da
Receita como da Despesa, seria mais uma coluna, seria interessante estar colocando
aquilol era bom que falasse, tamb6m, quando aparecia, tanto da Receita quanto da
Despesa Quadrimestral e depots aparecia a Receita Corrente Liquida, Despesa com
Pessoalque eram quatro memes depots...naquele moments, a Sra. Secretiria disse que
eram oito retroativoslvoltando a f ala, o Vereador disse que na Receita Corrente Liquida e a
Despesa com Pessoal aparecia com doze meses, entao, a principio quando a pessoa
olhava primeiro quadrimestre, cento e vinte e nove milh6es dai olhava Despesa com
Pessoal, entendeu? A Sra. Secret6ria disse que acabava havendo um conflito de
entendimento de Receita, da Despesa com Pessoale com a Despesa com Percentuall
voltando a palavra, o Vereador disse que a pessoa que ja conhecia, ja sabia que tinha
aquela diferenQa mas, a pessoa que nio conhecia ficaval A Sra. Secret6ria disse que
poderia trazer a composigao, disse ao Bozo, da Receita Corrente Liquida aberta de que
m6s at6 que m6s, como era publicadalvoltando a palavra, o Vereador disse que s6 estava
falando porque a pessoa olhava a Receita Arrecadada, cento e vinte e nove milh6es, ele
nio lembrava dos nOmeros, cento e quarenta e dots milh6es com Despesa de Pessoal
como podia, tanto o Pessoalquanto a Receita Corrente Liquida era o acumulado de doze
memes, demonstrado no quadrimestre, era s6 do quadrimestre; outra coisa que era
mportante colocar o que foi visto em relaQao ao percentual, em relagao a Educagao sobre
os impostor, trinta e dois virgula noventa e tr6s por cents, o minimo era vinte e cinco, na
SaOde, trinta e cinco zero virgula um, quinze por cento que era o minimal e outra
observagao que foi falado sobre o FUNDEB, o Municipio contribuiu, no primeiro

quadrimestre, dois milh6es e setecentos mil reais a mats do que recebeu do FUNDEBI a
Sra. Secret6ria disse que acabavam custeando a Educagao de outros municipios, na hora
da distribuigao "per capta"lnaquele moments, com a palavra a Sra. Cdssia dizendo que era
o sistema de come era feito no Brasill voltando a palavra a Sra. Secretdria dizendo que
acabava ajudando os outrosl com a f ala, novamente, o Sr. Luiz Carlos de Campos que
disse que era a coisa mais justa que tinha porque a Educagao era a coisa mats importante
que tinha, o municipio que tinha mats recurso tinha que contribuir para outro que tinha
menosl com a palavra a Sra. Secret6ria dizendo que ja tiveram um periodo invertido, em
que des recebiam de outros municipios e que foi um ano terrivell a Vereadora Ca;siq.
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Murer Montagner disse que aquele sistema era muito juste. o Sr. Luiz Carlos disse que no
pr6ximo quadro falaria do segundo quadrimestre, o comparativo com o segundo
quadrimestre de dots mile dezoito, dai ja ficaria, porque at6 1a entre des, Vereadores, ds
vezes, saia aquela que ele nem ida f dar que seria uma discussao, mas, sim, um dialogola
Sr. Cristina Serra disse que o segundo des abririam aquele slide que em ama estava dois
mile dezoito e embaixo dots mile dezenove numa mesma apresentagaolo Vereador disse
que se colocasse numa mesma coluninha, is vezes, colocava tanta coisa e nio caberia na

folha, ficaria tio pequena que, is vezes, a pessoa nio conseguiria nem...ta bomb ele
agradeceula Vereadora Cdssia Murer Montagner agradeceu ao Vereador e que a Cristina
la havia falado sobre as colocaQ6esl perguntou a funciongria Daniela se tinha algum
questionando da plat6ia e, tamb6m, do pOblico de casal nio tendo ningu6m, sobre aquilo,

ela gostaria de dizer que era a primeira audi6ncia pOblica que faziam naqueles moldes,
disse a Cristina, entao, ela achava que era uma coisa que deveria aos poucos, como uma
questao cultural como se f alava, e que as pessoas em casa iriam passar, disse ao
Waltinho, a ter uma participagao maier e que des nio ficassem decepcionados naquela

noite por nio ter tido uma participagao grande mas, era para espalhar aquino porque as
audi6ncias iriam ter aquele modelo, porque ela achava muito mats democr6tico e poderiam
avanQar muito mats com relaQao aquilol naquele moments, o Vereador Luiz Carlos de
Campos pediu para fazer mais uma observagao como a C6ssia havia ditz, como tinha o
pessoalque estava acompanhando at6 seria interessante, analisando os nOmeros depois e
que deveria estar na pagina da Camara, ele acreditava, ele achava que poderia, o pessoal
encaminhar as perguntas e encaminhar para a Secretarial a Vereadora Cdssia disse que
at6 poderia ser um ato continua, as pessoas poderiam continuar perguntando, ela achava

aquino muito interessantel o Vereador Luiz Carlos de Campos deixou mats uma
observaQao, somando os percentuais de Pessoal, Educagao e SaOde passava o cem por
cento, porque que passava? Porque tinha Despesa com Pessoalque estava dentro, estava
no percentual da SaOde, por isso que nio poderia fazer aquela soma, porque senio
poderia f dar que estava gastando mats de cem por cento e a realidade nio era aquelal
com a f ala a Sra. C6ssia Murer Montagner dizendo que era pertinente dizer, por ela ser da
Educagao acabava chamando a atenQao que as pessoas esclarecessem que a questao do
abono nio era uma vontade da Prefeitura, o abono era feito com aquele residuo que
sobraria se houvesse, s6 que como JaguariOna ultrapassava, aquilo nio tinha coma,
legalmente, fazer aquele abono, ela achava que a Prefeitura at6 poderia fazer o abono se
ela entendesse que no Orgamento dela, gerd, ela tivesse um Recurso para aquilo mas do
FUNDEB, em Jaguaritlna nio sobrava e, ds vezes, algumas pessoas poderiam induzir.
tamb6m, a um equivoco naquele sentido "ahIJaguariOna nio dava abono e outras cidades
davam", mas tinha um motivo para aquilol a Secretdria ressaltou que, no primeiro ano, foi
dado sim, ja houve abonol naquele moments, a Sra. Cdssia perguntou se foi com o
FUNDEBla Secretgria falou que tinha sido com o FUNDEB, e foiquando tinha mudado a

regra em julho de dais mile dezessetela Cissia disse que tinha acontecido. infelizme21E]T.\
-/\...]
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nfelizmente, ou por outro lada, era um sinalque estava usando toda a verba para pagar os

professores, entao, aquilo era uma coisa bod com a fda o Vereador Luiz Carlos
perguntando se aquele abono era dado se nio atingisse os sessenta por centos a
Secretdria disse que sim, se nio desse o sessenta, tinha que atingir, obrigatoriamente tinha
que dar o abono para o professors a Vereadora Cassia, Presidente da Comissao, disse
que, diante daquelas explicag6es ela ainda deixava livre mats cinco minutos para quem
quisesse fazer mais alguma pergunta, ela perguntou se estava tudo bem cinco minutos ou
mats algu6m queria f dar tamb6m, ela passou os cinco minutos para o Vereador e depois
ria contabilizar para o encerramentol naquele momento, pediu a palavra o Vereador
Afonso Lopes da Silva dizendo que, na Oltima audi6ncia, a Cristina havia f dado que foi feita
uma mudanQa at6 de acompanhamento das Despesas de cada Secretaria, foi nomeada
uma pessoa para estar fazendo aquilo, uma pessoa mais t6cnica, uma pessoa que, de
certa forma, estaria com mais facilidade em estar trabalhando com Despesa com a questao
do Orgamento e que foi colocado como uma questao positiva, ele queria saber como
estava aquilo se, realmente, estava funcionando ou se teve album desinimo em relagao
aquilol a Sra. Secret6ria disse que nio, a pessoa at6 foi, por ser extremamente t6cnico a
LDO, aquela pessoa havia participado ativamente das reunites, ela ja era uma funcion6ria
concursada, ja estava ha algum tempo na contabilidade, passou por v6rios est6gios desde
empenhamento de contrato e tudo mas, sempre tinha alguma dOvida porque aquilo mudava

o tempo todd, a AUDESP mudava o tempo todd, se tivesse um erro de aplicagao baba e
voltava, entao, ela faria os dois acompanhamentos, ela participou, ativamente, da
elaboragao da LDO, alimentava o sistema e, no moments, estava alimentando aquele, uma
coisa era fazer o Orgamento, outra ver o fato la concluido e pensar la na frente, entao, ela
la estava fazendo, inclusive ela s6 mexia com aquino. s6, entao, ela participava ativamentel
disse que a LDO ela ida fazer a Lei Orgamentaria de la e ja estaria preenchendo as
tabelasl ja foi solicitado para dada Secretdrio a questao das despesas para comparar,
mensalmente, por exemplo, quanto ida entrar em junho? Qualera o custo fixo em junho?
Dai f alava para o Secret6rio que nio podia fazer ou, aquilo poderia fazer mas, s6 em
novembro, aquela pessoa s6 estava fazendo aquilo, disse ao Silva, somente, e quem havia
finalizado a LDO foi ela, algumas reuni6es a Secret6ria havia participado, mas quem
finalizou foia funciondria mesmol pediu, novamente, a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de
Camargo dizendo que, para concluir os trabalhos ele queria parabenizar a Comissio pda
condugao daquela audi6ncia, ele sabia que numa sexta-feira nio era fdcildiscutir assuntos,
mas era de alta relevAncia para o Municipio, at6 porque estavam tratando, disse a
Secretaria, de como era gasto o dinheiro que era cobrado dos impostos da populagaolele
gostaria que aquela Casa estivesse completamente lotada porque serra tio importante para
des, mas com os recursos das redes socials e da internet estava disponibilizando aquele
video, entao, quem quisesse assistir depois, poderia acompanhar as discuss6es,
questionar o assunto que estavam tratando la, ele gostaria que mats Vereadores pudessem

estar presentes, infelizmente, cada um com os seus compromissos pessoais mgsN
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mostrava 16 que aquela Casa trabalhava muito, trabalhava com transpar6ncia, trabalhava

buscando cada vez mais levar a informagao a populagao, fazendo o papelconstitucional
que era de fiscalizar, de acompanhar os gastos do Executivo e acompanhar onde era gasto
o dinheiro que era arrecadado pelo municipio de JaguariOna e os projetos que eram
aplicados lal entao, ele gostaria de fazer as Oltimas considerag6es naquele sentido
primeiro parabenizando a Comissio pelo empenho e dedicagao naquele trabalho, a
Secretaria de Finangas pda condugao de tudo que vinha sendo feito na area financeira do

Municipio, com responsabilidade, com utica e profissionalismo, a administragao do Prefeito
Gustavo Reis que buscava cada vez mais aquela transpar6ncia em levar a informagao a
populagao e trazer, sim, um Governo participativo onde poderia interagir com as metal e
objetivost disse que ele queria parabeniza-los e a todos que acompanhavam, tamb6m
aquele canal estava aberto para qualquer tipo de questionamentol agradeceu, desqando
boa noitela Sra. Cdssia Murer Montagner agradeceu o Vereador e perguntou a Secretiria
se ela queria fazer mats alguma colocagao e depots ela encerrarial a Sra. Secret6ria
Municipalde Administragao e Finangas, Cristina Rossi Serra disse que tinha sim, porque
na verdade, todos os questionamentos que o Vereador Bozo, as sugest6es que foram
dadas por ele, ela ja havia colocado, anotado os comparativos de dois mile dezoito e, na
pr6xima audi6ncia das metas, todos os dados que ela pudesse montar o comparativo ida
montar de todos e entrar como aquela forma de conduQao da sessao, a questao da
transmissio da Sessao, ela ida entrar um pouco maid tecnicamente, de uma maneira
diddtica para quem entrasse na internet entendesse a composigao conceitualmente, o que
era cada um porque era novidade para muitas pessoas, como o Vereador mesmo havia
colocado, tinha alguns passos da audi6ncia em que ela havia passado porque ja estava
apresentado, tecnicamente como funcionava, mas, considerando a nova forma de
transmissao, ela achava muito v61ido ela entrar um pouco mais na parte t6cnica e o
comparativo do m6ximo que pudesse, porque o ano, o exercicio anterior nio tiveram
aquela oportunidade, entao, as pessoas nio estavam presentes e agora de casa poderiam
acompanhar um exercicio e o outro exercicio, e que na pr6xima audi6ncia ela prometia que
entraria profundamente na parte conceitual para que a pessoa que estivesse em casa
tivesse a oportunidade de saber o que havia acontecido, o exercicio passado, saber o que
estava acontecendo no momento e de que forma a composigao de cada c61culo, de uma
maneira did6tica, sem que tivesse um livro onde pegaria a parte te6rical ela agradeceu
mais uma vezl naquele momento a Vereadora C6ssia Murer Montagner agradeceu a
Secretdria por aquela consideraQao, porque aquilo era um respeito ao cidadio e ela achava
que deveria avangar naquele sentidolela queria alertar is pessoas que ainda nio tinham
assinado o livro de presenga, estava na entrada e que poderia dar por encerrada a
audi6ncial ela agradeceu todos os presentes, agradeceu aos Vereadores presentes, a
populaQao, demais Secretdrios e funcion6rios que estavam presentes e agradeceu
imensamente a Secretiria pecos esclarecimentosl agradeceu a todos e encerrou a
Audi6ncia Publica. Nada mais havendo a tratar, lavreia presente ata que, aida e achada
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conforme, vai devidamente assinada pda Comissio Permanente de Orgamento, Finangas
e Contabilidade

Vereadora C46sia MurerWt
Presidente

)ntagndr

Vereadora Inalda Lucio de Barris Santana
Vice-Presidente

%ereador Luiz C)ri:lQS de Campos
Secretirio
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Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, ll de junho de 2019

Ao Senhor

Vereador Walter Luis Tozzi de Camargo

Presidente da Cimara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

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

ao Senhor Chefe do Poder Executive Municipaluma c6pia, autenticada pda Secretaria desta Casa
da Ata da Audi6ncia Publica para avaliaQao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura

Municipalde JaguariOna -- lo Quadrimestre de 2019, acontecida no dia 31 de maid de 2019, nesta

Cimara Municipal
Atenciosamente,

,q-- \
VEREADORA cAsSIA\MURER MONTAGNER

PresideHte da Comibsio Permanente de
Olg.dinento, Finangas e Contabilidade

PROTOCOLO
Ng de Ordem..--3b$

Fls. NgGgZ.Livro Ng-£-$2-

Secretaria

\

Rua A[fredo Buena, 1189 -- Centro -- Tc]cfoncs ( ] 9) 3847-4336
www. U;!i)14rQi ggy41 lp!);;!JI)::g( v.for



.ⓔ
'& cio,;b.

③
Cfmara Municii)al de JaguariQna

Estado de Sio Paulo

JaguariOna, 12 de junho de 2019

Oficio n.o 529/2019. - PRE

Senhor Prefeito

Atendendo solicitagao da Presidente da Comissio Permanente de

Orgamento, Finangas e Contabilidade (c6pia anexa), passamos is maas de Vossa
Exce16ncia c6pia da Ata da Audi6ncia POblica para avaliagao do cumprimento das
Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de JaguariOna -- lo Quadrimestre de 2019,
realizada aos 31 de maio do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao expoqQ.. apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reals protestor de elevada estima e!,gistlptissima®sideragao

VEREADOR WALLER LPb ;t6ZZIDE CAMARGO
fl#esi;dente

A Sua Exce16ncia o Senhor
Mdrcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
JaauariOna -- S.P.

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Tclcfbncs (19) 3847-4336
ww.camarajaguariuna.s[2. gov.for




