
Câmara Municipal de Jaguariúna
SECRETARIA

Processo N' Q+b Exercício de: '2o.ZC)

⑧

Nome

AUTUACAO

..Ç?5..dias do mês ./\H9RXxÀnxb.\a'ü de 20 .2a-:--, nesta cidade de Jaguariúna
na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê
Do que para constar, faço este termo
Eu, : :: :: - ,Secretário,asubscrev



⑤'refeitura do Município de Jagu
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Departamento de Contabilidade e Orçamento

O.ócio n' 43/2020 - D.C.O. - SP
Jaguariúna, 04 de setembro de 2020

A Sua Excelência Senhor
Presidente Walter quis Tozzi de Cainargo
Câmara dos Vereadores
13.820-000 -- Jaguariúna -- SP

Assunto: Audiência de Metas Fiscais

Senhor Presidente

Venho através deste, solicitar o agendamento para a Audiência Pública de Avaliação do

Cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de Jaguariúna referente ao 2'

Quadrinlestre do ano de 2020, em cumprimento do disposto no art. 9', $ 4' da Lei de
Responsabilidade Fiscal(Lei n' 101 de 04 de maio de 2000)

Atenciosamente

Sissi Helêna Roque
Diretora de Contabilidade e Orçamento

p R G 'r {) C 0 L 0

Rua Alfredo Bueno. 1235 - Centro -- 13820-000 - Jaguariúna -- SP
Tel:(19) 3867-9770, e-mail: coj]tabilidade«êiaeuadun4.sp.}!J2]Llu

Oficio - Agendamento - Audiência de N4estas (I' Quad. 2020)

l



Câmara Municioaldç.l4 :uariuna
Estado de São Paulo

Jaguariúrla, 4 de setembro de 2020

Ofício n' 493/2020.- PRE

Senhora Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para análise desta
Comissão, carta da Diretora de Contabilidade e Orçamento, que solicita convocação
de Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais -- 2o
Quadrimestre/2020, em cumprimento ao disposto ao Art. 9$. $ 4o da LC 101/2000

Atenciosamente, ,.-.
,'' \

VEREADOR W. DE CAMARGO

À Senhora

Vereadora Cássia Murer Montagner
Presidente da Comissão Permanente de

Orçamento, Finanças e Contabilidade
Jaauariúna -- S.P.

=.= .-,P..,--'



ⓔ Câmara Municitl@t.dç..!gg!!êElúlB
Estado de São Pg!!b

Comissão Permanente de
Orçamento, Finanças qÇontabilidade

Jaguariúna, 08 de setembro de 2020

Ao Senhor

Vereador Walter Luís Tozzi de Camargo

Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

Solicitamos de Vossa Excelência, a convocação de Audiência

Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura Municipalde
Jaguariúna - 2' Quadrimestre de 2020, em cumprimento ao disposto ao Art. 9o. $ 4'
da LC IO1/2000, se possívelna data de 21 de setembro corrente (segunda-feira),
às 18h00. nesta Casa de Leis.

Atenciosamente:

VEREADORA CÁSSIA MUNER MONTAGNER
Presidentelda Comissão Permanente de
Orçamlaáto, Finanças e Contabilidade

PROTOCOLO
NO de C)rdem..9BgE

Fts.N'..g@l. Livro N'.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 003/2020.-

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da Câmara
Municipalde Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc. no uso das atribuições que Ihe
são conferidas, e com fundamento na Resolução no 060/1991 Regimento Interno

(artigo 71, incisa V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo 9o, $ 4'), e
obedecendo o disposto no Ato da Mesa n' 002, de 17 de março de 2020, que d/apõe
sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e propagação do
novo coronavirus (COVtD-19), no âmbito da Câmara Municipalde Jaguariüna, excede
o presente Editalde Convocação para a Audiência Pública n' 002/2020, a ocorrer
no día 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 18h00, Sala das Sessões desta
Câmara Municipal para:

n Avgliaçã9 de çunprinentg das Metas Fiscais = 2' Qyadrimestre de 2020
dêPtefeitura Municipal de Jaguariúna.-

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipal http://www.facebook.com/camarajaguaríuna e

http://vwvw.youtube.com/camarajaguariuna e a participação da população se dará
através do email: imprensa@camarajaguaríuna.sp.gov.br

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida

Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Câmara Municipprãg=jpguariúna, 09 de setembro de 2020

VEREADOR WACTER l.i:iiã«(
BiésidMel

/

DE CAMARGO

Arq
portaria dade avisos da

?fixado, na mesma data, no quadro
local



⑩Câmara Municit)al de Jaguariúna
Estado de São Paulo

COMISSÃO PEDI LNEHTE DE ORÇAMENTO, FIHI IÇAR E OOHTABlllOADE

C O N V IT E

A Câmara Municipal de Jaguariúna, através da Comissão
Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, comunica a realização
da AUDIENCIA PUBLICA para avaliação do Cumprimento das Metas
Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020, da Prefeitura do Município de Jaguariúna,
que ocorrerá no próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às
18h00, na Sala de Sessões da Câmara Municipal. nesta cidade

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n' 002/2020, a Audiência
Pública será transmitida pelos meios de comunicação da Câmara Municipal:

http J/www . fa cebook, com/ca ma raia q ua riu na
http://www.voutube.com/camaralaquariuna

e a participação da população se dará através do email
Imp rensQ @! cama raiaguariuna.$p. gov. br

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA dÁSSiA MURER MONTAGNER
Presidente da Comissão Pemianente

de Ol:«cimento, Finanças e Contabilidade

Rua A[üredo Bueno, 1 ] 89 -- Centro -- Te]efoncs (19) 3847-4336
www.cam araiaeuari una. se . aov. br
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Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete ④Quarta-loira, 09 de

Objeto: Fornecimento eventuale parcelada de suplementos
e dietas - item 21

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor global: R$ 30.000,00.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

ESTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 120/2020

PREGÃO ELETRÕNICO NO 026/2020

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: CM Hospitalar S.A. - CNPJ:
12.420.164/0003-19

Objeto: Fornecimento eventuale parcelada de suplementos
e dietas - itens 1. 3 e 15

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 382.492,50

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 117/2020

PREGÃO ELETRÕNICO NO 026/2020

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Drogaria Popular Melhor Preço RGS
EIRELl- CNPJ: 31.538.876/0001-10

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas - item 09

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 50.400,00.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

Marca Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARlüNA

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C O N VITE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento. Finanças e Contabilidade,
comunica a realização da AU DIÊNCIA PÚBLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020. a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal

http://www.facebook.com/camarajaguariuna http://www.
youtu be .com/ca ma rajagu a ri u na

e a participação da população se dará através do email:
Imprensa@camarajaguariuna.sp.gav.br.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

EXTRAT'O DE AtA DE REGISTRO DE PREÇO N' 118/2020

PREGÃO ELETRÓNICO N' 026/2020

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Empório Hospitalar Comércio de Produtos
Cirúrgicos Hospiatalares LIDA - CNPJ: 04.106.730/0001-22

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas - item ll

Vigência: 12 (doze) meses.

valor global: R$ 91.800,00.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE A[A D E REGISTRO D E PREÇO N' 119/2020

PREGÃO ELETRÕNICO NO 026/2020

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Mediram Distribuidora de Medicamentos
e Nutrição LTDA - CNPJ: 29.494.115/0001-61

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas - itens 2, 4, 5, 7. 14, 16, 17. 20 e 22.

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor global: R$ 299.517,50.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N' 003/2020.-

WAUER LUAS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 - Regimento Interno
jartigo 71, inciso V) e na Lei n' 101 Lei de Responsabilidade
Fiscal (artigo 9', $ 4'), e obedecendo o disposto no Ato da
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Mesa h' 002, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à Infecção e
propagação do novo coronavirus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna, expede o presente Editalde
Ca'-vaeaçãa para a Audiência Pública no 002/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 18h00.
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para:

criança. Agora nós vemos num espelho,
então, veremos face a face. Agora. conheço apenas
imperfeito

mas. então, conhecerei como sou conhecido. Atualmente
permanecem estas três coisas:

fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade.

Chamada - presença dos Senhores Vereadores.

Constatando número regimental, o Sr. Presidente:
proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus
iniciamos os nossos trabalhos", declara aberta a Sessão

U Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais -- 2'
Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna.

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajaguariuna
e http://www.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
cama rajaguariuna .sp.gov.br.

Expediente:

Votação da Ata da Sessão Ordinária anterior;

U Leitura da Matéria Constante do Expediente
Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida

Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento,
Finanças e Contabilidade.

Câmara Municipalde Jaguariúna, 09 de setembro de 2020

VEREADOR WALIER LUAS TOZZIDE CAMARGO

1- Do Senhor Prefeito

1. Ofício SEGOV n' 00491/2020 solicitando prorrogação
de prazo para resposta ao Requerimento no 119/2020 do Sr.
Ângelo Roberto Torres solicitando o envio de uma cópia do
projeto do Loteamento Águas do Jaguary;

2. Ofício SEGOV n' 00492/2020 solicitando prorrogação
do prazo para resposta ao Requerimento no 120/2020 do
Sr. David Hilário Neto solicitando informações sobre a forma
de controle, através de cópia de planilhas dos subsídios do
transporte urbano de todas as linhas, entre outras questõesl

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

Presidente

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURIN

Diretora Geral 3. Ofício SEGOV n' 00493/2020 solicitando prorrogação
do prazo para resposta ao Requerimento n' 121/2020 do
Sr. David Hilário Neto solicitando cópia atualizada do Plano
Municipalde Educaçãol

4. Ofício SEGOV n' 00494/2020 solicitando prorrogação
do prazo para resposta ao Requerimento n' 122/2020 do Sr.
David Hilário Neto solicitando o envio do contrato e aditamento

do transporte escolar municipalde 2017 a 2020 e a relação
nominalde monitores escolares do transporte

5. Ofício SEGOV Ro 00495/2020 acusando o recebimento
do Requerimento Ro 123/2020 do Sr. David Hilário Neto
solicitando informar se foi encerrado o contrato do CRAS com

a empresa fornecedora do gás de cozinha que abastece as
famílias necessitadas de Jaguariúna.

Pauta dos Trabalhos da 20' Sessão Ordinária, de
08/09/2020

:.l Leitura de Texto Bíblico, conforme Resolução n. ' 80.
de 21 de fevereiro de 1997.

Primeira Carta a Coríntios Capítulo 13, versículos l a 13.

Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos
anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze
que soa ou um címbaio que retine. Se eu tivesse o dom da
profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. mas
se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse
todos os meus bens

para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às
chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A
caridade é paciente, é benigna; não é invejosa, não é vaidosa,
não se ensoberbece; não faz nada de inconveniente, não é
interesseira, não se encoleriza, não guarda rancorl não se
alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade.
Suporta tudo, crê tudo,

11- Dos Senhores Vereadores

1. Da Sra. Cássia Murer Montagner solicitando ao
Executivo Municipal ampliar a disponibilização de insumos
aos pacientes idosos com diabetes não insulinodependente
possibilitando-lhes o automonitoramento da glicemia, visando
reduzir a frequência de deslocamento dessa parcela da
população até as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), durante
a pandemia de coronavírusl

Indicações

espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca.
As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência
desaparecerá. Com efeito. o nosso conhecimento é limitado e a
nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito,
desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança,
falava como criança, pensava como criança, raciocinava como
criança. Quando me tornei adulto. rejeitei o que era próprio de

2. Do Sr. Ângelo Roberto Torres -- Neguita Torres,
solicitando ao Executivo Municipalalteração de via de acesso
mão única para mão dupla de direção da Avenida Alexandre
Marion, no bairro São José, trecho entre a rua Osvaldo
Vicentini até a rotatória do Jardim Boa Vista;
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Objeto: Fornecimento eventuale parcelada de suplementos
e dietas - item 21

Vigência; 12 (doze) meses

Valor global: R$ 30.000.00.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

Mana Emília Peçanha de Oliveira

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 120/2020

PREGÃO ELETRóNICO NQ 026/2020

(1)rgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: CM Hospitalar S.A. - CNPJ:
12.420.164/0003-19

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas - itens 1, 3 e 15

Vigência: 12 (doze) meses.

Valor global: R$ 382.492,50

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020

Mana Emitia Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE A[A DE REGISTRO DE PREÇOlg' 117/2020

PREGÃO ELETRÕNICO N' 026/2020

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Drogaria Popular Melhor Preço RGS
EIRELl- CNPJ: 31.538.876/0001-10

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas - item 09.

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 50.400,00.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva

Secretária de Gabinete

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARlúNA

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C O N VITE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
comunica a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00:
na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal:

http://www.facebook.com/camarajaguariuna http://www.
youtube. com/ca ma rajaguariuna

e a participação da população se dará através do email:
imprensa@camarajaguarluna.sp.gov.br.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento. Finanças e Contabilidade

EXTRATO DEATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 118/2020

PREGÃO ELETRÕNICO N' 026/2020

órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Detentora da Ata: Empório Hospitalar Comércio de Produtos
Cirúrgicos Hospiatalares LIDA - CNPJ: 04.106.730/0001-22

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas - item ll

Vigência: 12 (doze) meses.

valor global: R$ 91.800,00.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' 119/2020

PREGÃO ELETRÕNtCO NQ 026/2020

Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Detentora da Ata: Medicam Distribuidora de Medicamentos

e Nutrição LTDA - CNPJ: 29.494.115/0001-61

Objeto: Fornecimento eventuale parcelado de suplementos
e dietas -- itens 2, 4, 5, 7, 14, 16, 17. 20 e 22.

Vigência: 12 (doze) meses

Valor global: R$ 299.517,50.

Secretaria de Gabinete, 04 de setembro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N' 003/2020.-

WAUER LUAS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 - Regimento Interno
(artigo 71. inciso V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade
Fiscal(artigo 9o, $ 4'). e obedecendo o disposto no Ato da



l0/09/2020 Email-- deite ramos fernandes -- Outlook

Audiência Púlbica

deite ramos fernandes < deiserfernandes@ hotmail.coma

Qui. l0/09/2020 Q7:16

Para: dpmjaguariuna@policiacivil.sp.gov.br <dpmjaguariuna@policiacivil.sp.gov.br>; meioambíente@jaguaríuna.sp.gov.br
<meioambiente@jaguariuna.sp.gov.br>; Reinaldo Vitória Chiavegato <gerencia@acjjaguariuna.com.br>
jaguariuna@oabsp.org.br <jaguariuna@oabsp.org.br>; valdir@jaguariuna.sp.gov.br <valdir@jaguariuna.sp.gov.br>.
jaguariuna-setutelar@jaguariuna.sp.gov.br <jaguaríuna-setutelar@jaguariuna.sp.gov.br>; setuc@jaguariuna.sp.gov.br
<setuc@jaguariuna.sp.gov.br>; aeaajaguariuna@gmaíl.com <aeaajaguariuna@gmail.coma; atendimento@ajja.org.br
<atendimento@ajja.org.br>; novafm105.9@gmail.com <novafm105.9@gmail.coma;
26bpmi2cialpel@policiamilitar.sp.gov.br <26bpmi2cialpel@policiamilitar.sp.gov.br>; rsblanco@gmail.com
<rsblanco@gmaíl.coma; ciro1000@hotmail.com <ciro1000@hotmail.coma; Apae.BrasiIJaguarina
<jaguariuna.sp@apaebrasil.org.br>; obras@jaguariuna.sp.gov.br <obras@jaguariuna.sp.gov.br>; secretaria513@sp.senai.br

secretaria513@sp.senai.br>; secretaría@ASAMAS.com.br <secretaria@ASAMAS.com.br>; gislaine.mathias@terra.com.br
<gislaine.mathias@terra.com.br>; brunogiannini@yahoo.com.br <brunogiannini@yahoo.com.br>;
transito@jaguariuna.sp.gov.br <transito@jaguariuna.sp.gov.br>; segurançapublica@jaguariuna.sp.gov.br
<segurançapublica@jaguariuna.sp.gov.br>; fundosocial@jaguariuna.sp.gov.br <fundosocial@jaguariuna.sp.gov.br>;
cmdca@jaguariuna.sp.gov.br <cmdca@jaguariuna.sp.gov.br>; cmas@jaguaríuna.sp.gov.br <cmas@jaguariuna.sp.gov.br>t
cmi@jaguariuna.sp.gov.br <cmi@jaguaríuna.sp.gov.br>; comped@jaguariuna.sp.gov.br <comped@jaguariuna.sp.gov.br>t
paulapartyka@gazetaregíonal.com.br <paulapartyka@gazetaregional.com.br>; recepção@gazetaregional.com.br

ecepção@gazetaregional.com.br>; jaguariunaadm@tjspjus.br<jaguariunaadm@tjspjus.br>; 13Úaguariuna@mpsp.mp.br
<pUaguariuna@mpsp.mp.br>; seduc@jaguariuna.sp.gov.br <seduc@jaguariuna.sp.gov.br>; emief@jaguariuna.sp.gov.br
<emief@jaguariuna.sp.gov.br>; leda.comunicação@jaguariuna.sp.gov.br <leda.comunicação@jaguariuna.sp.gov.br>.
planejamento@jaguariuna.sp.gov.br < planejamento@jaguariuna.sp.gov.br>; sec.fínancas@jaguariuna.sp.gov.br

sec.financas@jaguariuna.sp.gov.br>; marina.polidoro@jaguariuna.sp.gov.br < marina.polidoro@jaguariuna.sp.gov.br>.
sms.adm@jaguariuna.sp.gov.br <sms.adm@jaguariuna.sp.gov.br>; cms@jaguariuna.sp.gov.br
<cms@jaguariuna.sp.gov.br>; secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br
<secretariamariaemilianene@jaguaríuna.sp.gov.br>; secretariagoverno@jaguariuna.sp.gov.br
<secretariagoverno@jaguariuna.sp.gov.br>; ritab.secretariameioambiente@jaguaríuna.sp.gov.br
<ritab.secretaríameioambiente@jaguariuna.sp.gov.br>; ritasouza.gabinete@jaguariuna.sp.gov.br
<rítasouza.gabinete@jaguariuna.sp.gov.br>; associacaoamigosdopadregomes@hotmail.com
<associacaoamigosdopadregomes@hotmail.coma; casadamemoria@jaguariuna.sp.gov.br
<casadamemoría@jaguariuna.sp.gov.br>; jaguarprev@jaguariuna.sp.gov.br <jaguarprev@jaguaríuna.sp.gov.br>
prqetolarfeliz123@hotmail.com <prqetolarfeliz123@hotmail.coma; comercial@jornaldejaguariuna.net
<comercial@jornaldejaguariuna.neta; gerencia@expressometropolis.com.br <gerencia@expressometropolis.com.br>;
contato@centrodeequoterapia.org <contato@centrodeequoterapia.org >

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CONTABILIDADE

C O N V IT E

A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão Permanente de
Orçamento, Finanças e Contabilidade, comunica a realização da AUDIÊNCIA PUBLICA
para avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020, da
Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no próximo dia 21 de setembro de
2020, segunda-feira, às 18h00, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública devido à
Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n' 002/2020, a Audiência Pública será
transmitida pelos meios de comunicação da Câmara Municipal

1lUo://www ]Jag. lo://www.W m/camarajâguarjyD
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e a participação da população se dará através do email

Câmara Munlcipalde Jaguariúna. setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER
Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento, Finanças e Contabilidade



② Câmara Municipal de JaguariúlB
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMAN'ENTE DE ORÇAMENTO, FIN'AN'ÇAS E CON'TABILIDADE

Jaguariúna, 9 de setembro de 2020

À Senhora

Elisanita Aparecida de Moraes

Secretária Municipalde Administração e Finanças
Jaguariúna -- S.P.

Prezada Senhora

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Audiência

Pública que ocorrerá no próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às
i!.gbgg, na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade, para Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais -- 2' Quadrimestre de 2020.

Por estarmos em período de emergência em saúde pública,

devido à Pandemia do Coronavírus, e atendendo o disposto no Ato da Mesa n
002/2020, informamos que a Audiência Pública acontecerá na Sala das Sessões,
porém sem acesso ao público, que poderá participar através dos meios de
comunicação existentes nesta Casa de Leis.

Solicitamos que sela reduzido ao máximo a participação dos

técnicos dessa Secretaria na referida audiência, obedecendo-se o que reza o Art. 4'
da Portaria n' 040/2020, desta Casa de Leis: "0 atendimento a servidores públicos
do Poder Executivo e de outros Poderes assim devidamente identificados será
autorizada com prévia comunicação, e tomada todas as medidas sanitárias para
o ingresso na Câmara Municipal.''

Desta forma, solicitamos que nos seja informado o número de
servidores que participarão, com antecedência, e os mesmos portem crachás para a
entrada no prédio

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para
apresentar a Vossa Senhoria nossas manifestações de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente.
\

VEREADaÉA cÁssiÀ MURER MONTAGNER
Pre9ádente da Comissão Permanente

deOrçamento, Finanças e Contabilidade



® IMPRENSA OFiCiAL DO HUNKfpia DE JAGUARiÜNA
Sexta ll de setembro de 2020

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARIÚNA
VEREADOR WALIER LUAS TOZZI

Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C O N VITE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
comunica a realização da AU DIÊNCIA PUBLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade.

Arquivado na Secretaria, afixado,
quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, e publicado
na imprensa local

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gera

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal

h ttp ://www.yo u tu be . co m/ca ma rajagua riu n a

h ttp ://vwwv. fa ce book . co m/ca ma rajag ua riu n a

e a participação da população se dará através do emai

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

imp rensa@cama rajagua ri una .sp .gov. br.

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente da Comissão Permanente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 003/2020.-

WALTER LUAS TOZZI DE CAMARÃO. Presidente da
Câmara Municipal de Jaguaríúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas. e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 -- Regimento Interno
jartigo 71. incisa V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade
Fiscal (artigo 9', $ 4'), e obedecendo o disposto no Ato da
Mesa n' 002, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e
propagação do novo coronavirus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna, expede o presente Editalde
Convocação para a Audiência Pública n' 002/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira). às 18h00
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais -- 2'
Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna.-

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajaguariuna
e http://www.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
cama raj ag ua riu na . sp . gov.br.

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento.
Finanças e Contabilidade

Câmara Municipalde Jaguariúna, 09 de setembro de 2020
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VEREADOR WAIIER LUAS TOZZI
PODER LEGISLATIVO DE JAGUARlúNA Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

CON VITE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
comunica a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020. segunda-feira. às 18h00,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade

Arquivado na Secretaria, afixado,
quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, e publicado
na imprensa local

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Geral

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal:

http ://www.face book . com/ca m a raj ag ua riu n a

h ttp://www.yo utu be . com/ca ma raj agua ríu n a

e a participação da população se dará através do email:

imp re nsa@camarajaguariuna.sp .gov. br.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente da Comissão Permanente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 003/2020.-

WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 -- Regimento Interno
(artigo 71, inciso V) e na Lei n' 101 Lei de Responsabilidade
Fiscal (artigo 9', $ 4'). e obedecendo o disposto no Ato da
Mesa n' 002. de 17 de março de 2020, que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e

propagação do novo coronavirus (COVID 19), na âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna, expede o presente Editalde
Convocação para a Audiência Pública n' 002/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 18h00,
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para:

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais -- 2'
Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna.-

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajaguariuna
e http://\Arww.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
cama raj ag ua riu na .sp.gov. b r.

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

Câmara Municipalde Jaguariúna, 09 de setembro de 2020



Câmara
Jaguarlúna :uriAlzira Venturini

Convite Audiência Pública
l mensagem

Alzira Venturini <alziraventurini@camarajaguariuna.sp.gov br> 14 de setembro de 2020 11:07
Para: afanso23silva@hotmail.com, fred@tclmaveis-com.br, fredchiavegato@hotmail.com. neguitatorres@hotmail.com,
romilsonpv@yahoo.com.br, Cristiano Cecon <naviazani@yahoo.com.br>. Dava Neto <davinetooficial@hotmail.coma
Fred Chiavegato <fred@camarajaguariuna.sp.gov.br>, Luiz Carlos <lccampos@camaraholambra.com.br>, Renato
Machado <renato.machado@camarajaguariuna.sp.gov.br>. Rodrigo Blanco <rodrigoblanco18@gmail.coma, 'Ver
Neguita" <negultatorres@camarajaguariuna.sp.gov.br>. "Ver. Tozzi" <ver.tozziGÊcamarajaguariuna.sp.gov.br>, 'Ver. Zé
Muniz" <ze.muníz@camarajaguariuna.sp.gov.br>, "Verá. Cassia Murer' <cassia.murer@camarajaguariuna.sp.gov.br>
Verá. Tais da Agua" <tais.esteves@camarajaguariuna .sp.gov.br>. Vereadora Inalda
<inalda.santana@camarajaguariuna.sp.gov.br>, Walter Tozzi <waltertazzi@ig.cam.br>

Senhores e Senhoras

Encaminhámos o convite de Audiência Pública
18h
Att
Alzira

Metas Fiscais 2' Quadrimeste 2020, que será dia 21/09/2020

EI Ç!!CITE AUDIÊNCIA PÚBLICA-METAS.Pdf' 491K



MIMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA Terça 15 de setembro de 2020

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARlüNA Arquivado na Secretaria, afixado,
quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, e publicado
nâ impronça loc21.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C O N V IT E

A Câmara Municipalde Jaguariúna. através da Comissão
Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
comunica a realização da AU DIÊNCIA PÚBLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00.
na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade.

Diretora Geral

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal

http://www.facebook.com/camarajaguariuna http://www.
youtu be .com/cama rajaguariu na

e a participação da população se dará através do email:
Imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissão Permanente de Orçamento
Finanças e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO 003/2020.-

WALIER LUAS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Câmara Municipal de Jaguaríúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 -- Regimento Interno
jartigo 71, incisa V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade
Fiscal (artigo 9o, $ 4'), e obedecendo o disposto no Ato da
Mesa no 002. de 17 de março de 2020. que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e
propagação do novo coronavirus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna. expede o presente Editalde
Convocação para a Audiência Pública n' 002/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 18h00,
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais -- 2'
Quadrímestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna.-

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajaguariuna
e http://www.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
cama raj ag ua duna.sp.gov. br.

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento:
Finanças e Contabilidade

Câmara Municipalde Jaguariúna, 09 de setembro de 2020

VEREADOR WALIER LUAS TOZZIDE CAMARGO



IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA® Terça Ira, 15 de setembro de 2020

PODER LEGISLATIVO DE JAGUARlúNA
Arquivado na Secretaria, afixado,

quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, e publicado
na Imprensa local.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C O N VATE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
comu nica a realização da AUDIÊNCIA PU BLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal, nesta cidade.

Diretora Gera

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal

h ttp://XA/ww. face book . co m/ca m a raj ag u a ri u n a
youtu be .com/cama rajaguariuna

http://www

e a participação da população se dará através do email
mprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

Presidente da Comissão Permanente de Orçamento
Finanças e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 012/2020
DE AUDIENCIA PUBLICA NO 003/2020.-

WAIJER LUAS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc- no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 - Regimento Interno
(artigo 71. inciso V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade
Fiscal(artigo 9', S 4'). e obedecendo o disposto no Ato da
Mesa n' 002, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e
propagação do novo coronavirus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna, expede o presente Editalde
Convocação para a Audiência Pública n' 002/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira). às 18h00,
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para:

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais -- 2
Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajaguariuna
e http://www.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
cama rajaguariu na .sp . gov. b r.

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento.
Finanças e Contabilidade

Câmara Municipalde Jaguariúna, 09 de setembro de 2020

VEREADOR WALIER LUAS TOZZIDE CAMARGO
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Diretora de Contabilidade e Orçamento Finanças e Contabilidade

Câmara Municipalde Jaguariúna. 01

VEREADOR WALIER LUíS TOZZIDE CAMARGO
Secretaria Municipalde Administração e Finanças

FEDER LEGISLATIVO DE JAGUARIÚNA Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C ON VITE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
comunica a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA para avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020,
da Prefeitura do Município de Jaguariúna, que ocorrerá no
próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal. nesta cidade.

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

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Geral

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal

http://www.face book.com/cama rajaguariu na

http ://www. yo u tu b e . com/ca ma rajag u a riu n a

e a participação da população se dará através do emai
imp rensa@cama rajaguariuna .sp .gov. b r.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020
VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente da Comissão Permanente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO 012/2020
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N' 003/2020.-

WALTER LUAS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução n' 060/1991 -- Regimento Interno
(artigo 71, incisa V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade
Fiscal(artigo 9', $ 4'), e obedecendo o disposto no Ato da
Mesa n' 002, de 17 de março de 2020. que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e
propagação do novo coronavirus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna, expede o presente Editalde
Convocação para a Audiência Pública n' 003/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 18h00:
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais - 2'
Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna.-

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajaguariuna
e http://www.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
camarajaguariuna.sp.gov.br

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento:
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Câmara Municipalde Jaguariúna, 09 de setembro

VEREADOR WALTER LUAS TOZZIDE CAMARGO

Diretora de Contabilidade e Orçamento Finanças e Contabilidade.

Secretaria Municipalde Administração e Finanças

PODER LEClgLATIVO DE JACUARIÚNA Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE

C O N VITE
A Câmara Municipalde Jaguariúna, através da Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade,
comunica a realização daAU DIÊN CIAPliBLICA pa ra avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais - 2' Quadrimestre de 2020
da Prefeitura do Município de Jaguariúna. que ocorrerá no

próximo dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, às 18h00,
na Sala de Sessões da Câmara Municipal. nesta cidade

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

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gera

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública
devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020. a Audiência Pública será transmitida pelos meios
de comunicação da Câmara Municipal

htt p://vwvw. fa ce book .com/ca ma raja g ua ri u n a

e a participação da população se dará através do email
mp re nsa@cama rajagua duna .sp.gov. b r.

Câmara Municipalde Jaguariúna, setembro de 2020

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER

http ://www.youtu be .com/ca ma rajaguariuna

Presidente da Comissão Permanente

de Orçamento, Finanças e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 012/2020
DE AUDIENCIA PUBLICA N' 003/2020.-

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Câmara Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
etc. no uso das atribuições que Ihe são conferidas, e com
fundamento na Resolução no 060/1991 -- Regimento Interno
(artigo 71, incisa V) e na Lei n' 101 -- Lei de Responsabilidade
Fiscal (artigo 9', $ 4'), e obedecendo o disposto no Ato da
Mesa n' 002, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e
propagação do novo coronavirus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipalde Jaguariúna, expede o presente Editalde
Convocação para a Audiência Pública n' 003/2020, a ocorrer
no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 18h00
Sala das Sessões desta Câmara Municipal para

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais -- 2
Quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipalde Jaguariúna

Referida Audiência Pública será transmitida pelos canais da
Câmara Municipalhttp://www.facebook.com/camarajag uariuna
e http://www.youtube.com/camarajaguariuna e a participação
da população se dará através do email: imprensa@
ca ma raj ag u a ri u n a . sp . gov. b r.

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de Orçamento



ⓔ Câmara Municioal
Estado de São Pauta

PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIACÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS=.2'
QUADRIMESTRE DE 2020. EM CUMPRIMENTO AQ DISPOSTA.NO.ART. 9', $.4' DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL (LEIN' 101. DE 04 DE MAIO DE 2000). REALIZADA EM 21 DE
SETEMBRO DE 2020. ÀS 18H. NA SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Tendo em vista o período de emergência em saúde pública devido à Pandemia do Coronavírus e ao
Ato da Mesa n' 002/2020, a Audiência Pública será transmitida pelos meios de comunicação da

Câmara Municipal:

http://www.facebook.com/camarajaguarjg1)4 tlttp;//WWW:yQytybç:çQ;m/çq;marajaguariuna

e a participação da população se dará através do email
im D rensa@lcama raiar uariu na.sp.gov. br.

O Sr. Presidente da Câmara Municipalfaz a abertura da Audiência Pública, remotamente
passando os trabalhos da mesma para a Presidente da Comissão Permanente de Orçamento
Finanças e Contabilidade, Vereadora Cássia Murer Montagner.

A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Vereadora Cássia Murer Montagner. comunica que por ser uma audiência pública remota,
destaca a presença dos demais Vereadores Membros da Comissão. sendo a Sra. Inalda Lúcio
de Barros Santana, Vice-Presidente e o Sr. Luiz Cardos de Campos, Secretários

Destaca a presença da Sra. Secretária Elisanita Aparecida de Moraes, que está ali na Câmara
Municipalpara fazer a apresentação das Metas Fiscaisl

A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Orçamento. Finanças e Contabilidade explica
o procedimento para a realização da referida Audiência

O Representante da Secretaria de Administração e Finanças terá vinte minutos para fazer
a explanação a respeito das Metas Fiscaisl

os Vereadores poderão usar a palavra por cinco minutos, remotamente, tendo a Secretaria
de Administração e Finanças o mesmo tempo para responder, facultadas as réplicas e
tréplicas;

As pessoas que quiserem fazer perguntas poderão utilizar do emaildisponível
jDDrensa©lcama .



Câmara Municjl)al de Jaguariúna
Estado de São Paulo

A Sra. Presidente passa a palavra ao Representante da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças para fazer a exposição das

METAS FISCAIS - 2' QUADRIMESTRE/2020

Deixa livre a palavra aos Vereadores que poderão se pronunciar remotamente e terão no
máximo, 5 minutos para uso da palavra e aos participantes, através do email

Palavras da Sra. Presidente
Encerramento da Audiência Pública

Secretaria da Câmara Municipal, 21 de setembro de 2020
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Restos a Pagar
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DI'VIDA CONSOLIDADA
Detalhamento

.r'

@

Valor

JaguarPrev -- Acordo 767/20].6

Jaguarprev -- Lei 2693/2020

Desenvolve SP

R$ 1.001.649,09

R$ 4.036.133,28

R$ 9.278.485,11

R$ 17.595,27

R$ 543.060,97

R$ 10.453.280,79

R$ 6.471.362,25

R$ 123.559,96

R$ 31.925.126.72

PASEP

INSS

Fornecedores

Precatórios

Finisa

Total
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Aplicação na Saúde
@

:8

 
(A) Receita de impostos R$ 206.281.957,00

(B) Empenhos Liquidados R$ 29.339.476,12

(C) Empenhos Liquidados --ASAMAS R$ 50.107.329,31

ID) Auxílios e Transferências R$ 13.827.181,50

( E) TotaIAplicado ((B+C)-D) R$ 65.619.623,93

( f) Porcentagem Aplicação : 31,81%

(G) Mínimo Constitucional15% R$ 30.745.416,81

(H) Diferença a maior R$ 34.874.207,12
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Câmara Municipal de
Estado de São Paulo

L!$1E& DE PRESENÇA DA AUDIENCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS -- 2' QUADRIMESTRE DE 2020. DA PREFEITURA

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9'. $ 4'. DA
LH Na 101. DE 21 DE SCTEWBnQ DE 2020, ÀS 18HOO, NA SALA DE SESSÕES DA
CÂMARA MUNICIPAL

NOME CARGO/FUNÇÃO

ó'.P«(OS .0

ASSINATURA

9á'.
U «.k' v, ü

(.

'Ó -tC..

e.,c cn.b

sü. h..,.,.,



Câmara Municioalde Jaeuariúna
Estado de São Paulo

NOME CARGO/FUNÇÃO ASSINATURA
     
     
     
     

 
     
 

    
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 
     
     
     
     
   
   



③ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

NOME CARGO/FUNCAO ASSINATURA

   

     
   

     
     
   
     
     
     
 

    
     
      
     
     
     
     



⑤ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

LISTA DE INSCRIÇÃO PARA USO DA PALAVRA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALIAÇÃO
DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS -- 2o QUADRIMESTRE DE 2020. DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUARlüNA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9?, $ 4'. DA LEIN'
101. DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. AS 18HOO. NA SALA DE SESSOES DA CÂMARA
MUNICIPAL.

NOME CARGO/FUNCAO ASSINATURA

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
        
     



23/09/2020 E-mail de Câmara Municipal de Jaguariúna - Audiencia pergunta

Câmara
Jaguariúna CMJ Imprensa <imprensa@camarajaguariuna.sp-gov.br>

Audiencia pergunta
l mensagem

Vladimir Imprensa <vladímir@camarajaguariuna.sp.gov.br>
Para: CMJ Imprensa <imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br>

21 de setembro de 2020 17:53

Jogo Carlos de Souza, moro no Nova Jaguariúna. Existe a previsão de fazer novos concursos públicos?

httPS ia il.google . co m/ma il/u/2?ik=93909d bbd b&viow= pt&sea rch = all&permthid=th rea d-f%3A16784 78284613626794 &si m pl=m sg-f% 3A16784 782 846 1/1



23/09/2020 E-mail de Câmara Municipal de Jaguariúna - Pergunta Finanças

CMJ Imprensa <imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br>

Pergunta Finanças
l mensagem

Vladimir Imprensa <vladimir@camarajaguariuna.sp.gov br>
Para: CMJ Imprensa <lmprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br>

Existe previsão de aumento no IPTU para 2021?

Marcelo Vantuchi - Jaguariúna

21 de setembro de 2020 17:50

https://mail.google. com/ma il/u/2?ik=93909dbbdb&view=pt&search=all&permthid=th read-f%3A167847811284 5693883&sim pl=msg-f% 3A16784 781128



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Ata da Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura
Municipal de Jaguariúna -- 2' Quadrimestre de dois mil e vinte, em cumprimento ao
disposto no art. 9'. $ 4' da Leí de Responsabilidade Fiscal(Lei n' 101, de 04 de maio de
2000), convocada através do Editalde Convocação n' 012/2020, datado de 09 de setembro
de 2020, realizada no dia vinte e um de setembro de dois mne vinte, às dezoito horas, na

Sala das Sessões "Vereador Reynaldo Chiavegato" da Câmara Municipal de Jaguariúna.
localizada no Edifício MunicipaIDr. Sebastião Pães de Almeida, nesta Cidade. Presidente

Sr. Walter Luís Tozzi de Camargo. Vice-Presidente Sra. Cássia Murer Montagner.

Secretários Srs. Afonso Lopes da Silva e Cristiano José Cecon. Tendo em vista o período

de emergência em saúde pública devido à Pandemia do Coronavírus e ao Ato da Mesa n'
002/2020 e ao Ato da Mesa n' 027, de 27 de maio de 2020, a Audiência Pública aconteceu
de forma semi remota, onde alguns Vereadores estiveram presentes na Casa e outros
acessaram a sala de conferência, e a Audiência Pública foi transmitida pelos meios de
comunicação da Câmara Municipal. Presentes na Câmara Municipalos Srs. Vereadores:
Alfredo Chiavegato Neto, Cássia Murer Montagner, Luiz Cardos de Campos, Romilson
Nascimento Silva e Walter Luís Tozzi de Camargo. Presentes remotamente os Srs David
Hilário Neto e Ângelo Roberto Torres. Deixaram de comparecer os Srs. Afonso Lopes da
Salva, Cristiano José Cecon, Inalda Lúcio de Barros Santana, José Muniz, Rodrigo da Salva
Blanco, e Tais Camellini Esteves. Presente, também, a Sra. Elisanita Aparecida de Moraes,
Secretária Municipalde Administração e Finanças, convidada, especialmente, para fazer as
explanações a respeito das Metas Fiscais. sendo que a mesma fez parte da Mesa. e ainda

presentes os Srs. Valdir Antonio Parisi, Secretário Municipalde Governo, José Renato de
Almeida Chaves Filho, Secretário Municipalde Segurança Pública, Rõmulo Augusto Arsufi

Vigatto, Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Ténia Candozini Russo,
Controladora Interna da Prefeitura Municipalde Jaguariúna e a Sra. Daiane F. Ferreira,

Diretora de Planeamento da Secretaria Municipalde Administração e Finanças. Inclusive
com estas autoridades, estavam presentes na Sala das Sessões, aproximadamente, onze
pessoas, e mais dois Vereadores remotos, conforme consta de Lista de Presença anexada

ao Processo. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Walter Luís Tozzi de Camargo:
cumprimentou a todos, dizendo que estavam ali reunidos para fazer a pauta da Audiência
Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do segundo quadrimestre de

dois mne vinte. em cumprimento ao disposto no art. 9o, $ 4' da Lei de Responsabilidade
Fiscal- Lei n' 101, de 04 de maio de 2000, realizada em vinte e um de setembro de dois

mne vinte, às dezoito horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipalldisse que tendo
em vista o período de pandemia e de emergência em saúde pública que estavam vivendo

por conta do Coronavírus e também através do Ato da Mesa n' 002/2020, a Audiência
Pública seria transmitida pelos meios de comunicação da Câmara Municipal através do
facebook.com/camarajaguariuna e do youtube.com/camarajaguariuna e a participação da



.L

Estado de São Paulo

população se daria através do email: imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br.l deu, naquele
momento. a abertura oficialà Audiência Pública remotamente, passando os trabalhos para

a Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade:

Vereadora Cássia Murer Montagner. a qualconvidava, ali, para dirigir os trabalhos naquela
noitela Sra. Cássia Murer Montagner, Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade, cumprimentou ao Sr. Presidente, dizendo que apanhava um pouco com
aquelas reuniões remotas, e que o equipamento deles estava chegando, estava ficando
bom, e ela queria destacar a presença e avisar todo mundo que aquela sessão era remota

e que ela era uma sessão diferente das outras, aquela audiência pública era diferente das
outras que eles fizeram e ela queria destacar a presença do Secretário da Comissão, que
era o Vereador, Sr. Luiz Carlos de Campos e também queria destacar a presença da Sra
Secretária Elisanita Aparecida de Moraes que iria fazer a explicação das Metas Fiscaisl
disse que a Sra. Elisanita teria vinte minutos e os Vereadores poderiam usar a palavra por
cinco minutos de maneira remota, e perguntou se estava claro, e assim, pediu a presença

da Sra. Secretária, passando-lhe a palavraltomou a palavra a Sra. Elisanita Aparecida de
Moraes, Secretária Municipal de Administração e Finanças que cumprimentou a todos,
seguindo os protocolos de Vigilância, ela tirou a sua máscara porque ela estava bem
sozinha ali na mesa, e que eles iriam apresentar as Metas Fiscais do Segundo
Quadrimestre do exercício de dois mne vintena Sra. Presidente da Comissão disse à Sra

Secretária que ela tinha se esquecido de passar o emailpara as pessoas de casa fazerem

perguntas, e a Sra. Secretária informou que o emailpara a população fazer as perguntas
era imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br, e a Sra. Presidente agradeceula seguir. a Sra

Secretária de Administração e Finanças começou a explanação dizendo que iriam

apresentar as Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre de dois mne vinte, e que tinham
como Receitas, valores previstos: Receitas Correntes: quatrocentos e noventa e dois
milhões, trezentos e noventa e três mil, previstolo realizado no segundo quadrimestre era
de duzentos e oitenta e sete milhões, zero cinquenta e cinco, cinquenta e oito vírgula vinte

e nove por centolde IPTU o valor previsto era de dezenove milhões, trezentos e vinte mil

arrecadado onze milhões e seiscentos, sessenta vírgula zero quatro por centos ISSQN
trinta e oito milhões e vinte e sete mil previstos, e vinte milhões e quatro mil realizados:

cinquenta e dois vírgula seis por centos de FPM, trinta e cinco milhões, seiscentos e
sessenta e seis mil, arrecadado vinte milhões, novecentos e setenta e nove, cinquenta e
oito vírgula oitenta e dois por centolde ICMS, duzentos e trinta e seis milhões e oitocentos,
realizados, cento e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e
cinco vírgula setenta e dois por centos Demais Receitas Correntes previstas de cento e
sessenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil, realizado foi de cento e dois milhões,

quinhentos e vinte e cinco mil, sessenta e três vírgula zero seis por cento, lembrando que

aqueles valores eram acumulados e lá também constavam os valores arrecadados da
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JaguarPrevl as Contas Redutoras, a previsão de cinquenta e seis milhões e oitocentos e
vinte mil, realizados trinta e dois milhões, quinhentos e onze millcinquenta e sete vírgula

vinte e um por centos as Receitas Intra Orçamentárias,vinte e um milhões, oitocentos e
oitenta e dois mil, realizados, dez milhões e oitocentos e oitenta e um millquarenta e nove

vírgula setenta e dois por centos de Receitas de Capital previstos vinte e dois milhões e
trinta mil, realizados oito milhões trezentos e três mil, trinta e oito zero cinco por cento
Transferências de Convênios, três milhões, seiscentos e cinqüenta mil, realizados dois

milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setenta e dois vírgula quarenta e sete por
centos Alienação de Bens, quinhentos mil, arrecadaram cento e vinte e quatro, vinte e
quatro vírgula noventa e dois por centos Operações de Crédito dezessete milhões
oitocentos e oitenta, arrecadaram cinco milhões seiscentos e treze, trinta e um vírgula trinta

e nove por cento, o total previsto que era o Orçamento consolidado do Município,

quatrocentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, arrecadaram

duzentos e setenta e três milhões, oitocentos e oito mil, cinquenta e sete vírgula um por
centos um percentualum pouco menor devido à pandemia, à queda da arrecadação, não
só de Jaguariúna como de todos os Municípios, então, por isso que não conseguiram

atingir a metaldisse que lá tinha um gráfico demonstrando e que a maior arrecadação era

o ICMS, os valores da arrecadação do ICMS de janeiro a agosto era cento e trinta e um

milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, a dedução de vinte por cento que compunha o
FUNDEB, vinte e seis milhões trezentos e oitenta e nove, totalizando cento e cinco milhões

quinhentos e cinquenta e seis mílldisse que ela fez um comparativo dos mesmos períodos

comparando com o Exercício de dois mne dezenove, do exercício anterior e no mesmo
período arrecadaram cento e sete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, dois milhões

e noventa e nove a mais do que em dois mil e vinte e o interessante, no período da
pandemia, em dois mne dezenove, de abriga agosto, do arrecadado de sessenta e sete
milhões, quinhentos e três mil, em dois mil e vinte no mesmo período, sessenta e um
milhões e noventa e quatro millseis milhões, quatrocentos e sessenta e nove mala menor

de ICMS que era a maior arrecadação que significou trinta e dois vírgula quatro por cento a

menorllá tinha um gráfico demonstrando os valores e a deduçãolfalou que houve muitos
questionamentos. teve um Vereador que ficou na questão da letra A do financeiro, falando
muito do relatório do Tribunalde Contas e da Despesa empenhada, então, ela estava com
um demonstrativo para explicar, tirar das dúvidas, que os valores que eles trabalhavam
eram os valores liquidados, e eles tinham os quadros das despesas, tinham a parte
empenhada, a parte liquidada, a parte paga, e seguiam uma lei de mil novecentos e
sessenta e quatro, que era a lei quatro miltrezentos e vinte, e o Vereador Luiz Carlos que
estava lá, ele trabalhava também bastante com aquela lei, então, não poderiam fazer

nenhuma despesa sem prévio empenho, de acordo com o artigo sessenta, depois tinha o
artigo sessenta e um que falava que a nota de empenho tinha de ter um documento, que
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para cada empenho seria extraído um documento denominado nota de empenho:
indicando o credor, a importância da despesa, bem como a dedução daquele saldo, da
dotação próprias disse que o pagamento da despesa só seria efetuado quando ordenado
após a sua liquidação, e que o empenho era como, por exemplo, quando tinha um contrato
de aluguel, que empenhava os doze meses dentro do exercício, só que deduzia ele mês a

mês, quando o liquidava, era que fechou o mês e estava devendo, a mesma coisa como se
fosse em uma casa residencial, que pagava o aluguelmensalmente e tinha de esperar o
salário que iria receber no mês seguinte para contar com aquela Receita para a pessoa

pagar aquela despesa e na Administração Pública era da mesma forma, os valores
empenhados que o Vereador estava falando, na realidade, eram os valores liquidados que

eles trabalhavam; falou que, naquela noite tinha a doutora Ténia lá e que era a responsável
pelo Controle Interno da Prefeitura, ela era funcionária de carreira e ela acompanhava
todos aqueles números, e tinham todos os relatórios e tudo o que estavam falando tinha no

portalda transparência e se alguém tivesse alguma dúvida poderia verificar lál comentou
que a liquidação da despesa era quando recebia o serviço ou o materiall das Despesas de
dois mne vinte o valor previstos Despesas Correntes, quatrocentos e dois milhões. cento e
cinquenta e nove míllo valor liquidado duzentos e quarenta milhões, cento e noventa e um

mne o pago duzentos e vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mill Despesas de

Pessoal. os encargos separaram Poder Executivo e Poder Legislativo, o Executivo cento e
oitenta e um milhões. setecentos e setenta e três mil previsto (naquele momento houve
conversas paralelas fora do microfone) e ela continuou dizendo que houve um problema
técnico lá e disse que o valor previsto de Despesas com Pessoaldo Poder Executivo era

cento e oitenta e um milhões, setecentos e setenta e três millliquidado noventa e oito
milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, pago noventa e seis milhões, seiscentos e
oitenta e sete mill do Poder Legislativo, quatro milhões, quinhentos e sete milera o valor
previsto, liquidados dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mne pago também o mesmo
valorl Outras Despesas Correntes, duzentos e quinze milhões, oitocentos e setenta e oito

mil eram os valores previstosl liquidados cento e trinta e oito milhões, seiscentos e
sessenta e quatro mne pagos cento e vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta e um
milIDespesas entra Orçamentárias, dezoito milhões, trezentos e treze mileram os valores

previstoslliquidados três milhões, trezentos e sessenta e nove mne pagos também três
milhões trezentos e sessenta e nove mill Despesas de Capital, Previsto, trinta milhões

duzentos e cinquenta e quatro millliquidados doze milhões e trinta a e nove mil, pagos dez
milhões, oitocentos e quarenta e cinco mill Reserva de Contingenciamento, quarenta e sete

milhões, setenta e dois mil, era o valor previsto e não foi liquidado nem pago nadalo valor

previsto total, quatrocentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, de

despesas, duzentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e trinta eram os valores
liquidados e pagos duzentos e trinta e seis milhões, cento e quarenta e dois mill o valor
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consolidado fechou com sete vírgula oitenta e oito por cento de superávit e ela falou que

estava com a planilha dos valores da Prefeitura que, mensalmente, estava fechando o
exercício de dois mne vinte com superávit, especialno mês de agosto que o superávit tinha

sido três vírgula vinte e dois por cento, totalizando oito milhões duzentos e quarenta e nove

mill disse que lá tinha um gráfico em forma de pizza demonstrando qual era a maior
despesa, que eram as Despesas Correntes, seguida de Pessoale Encargos, e ela tinha
também o saldo de restos a Pagar de dois mne doze a dois mne dezessete, totalizando

dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, em forma de gráficola Dívida Consolidada

no primeiro quadrimestre, tinha vinte e sete milhões, duzentos e dezesseis mil, segundo
quadrimestre tinha trinta e um milhões, novecentos e vinte e cinco mil, e que estavam
lançando a parte suspensa da JaguarPrev que era a parte patronal como dividallá ia
demonstrando detalhadamente a dívida da JaguarPrev, tinha ainda um acordo que era de
dois mil e dezesseis. um milhão e um mil ainda devendo, foram pagos nove milhões
daquela dívida da JaguarPrev, naquela administração de dois mne dezessete a dois mne

vinte, e da JaguarPrev devendo que era referente a suspensão da parte patronal, quatro
milhões e trinta e seis mil, o "Desenvolve SP" que era o financiamento que fizeram de nove

milhões, duzentos e setenta e oitolde PASEP dezessete mil, quinhentos e noventa e cincos

de INSS quinhentos e quarenta e três mill fornecedores, dez milhões, quatrocentos e
cinquenta e três mill Precatórios. seis milhões quatrocentos e setenta e um que era o valor
que tiveram no ano corrente e do FINISA cento e vinte e três mil, totalizando trinta e um
milhões novecentos e vinte e cinco milldisse que no período de doze meses tiveram uma

Receita Corrente de quatrocentos e trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e oito mill
Plano Previdenciário, nove milhões trezentos e setenta e cinco mil, menos o FUNDEB

cinquenta milhões quinhentos e trinta e oito mil, totalizando uma Receita Corrente Líquida

no totalde trezentos e setenta e sete milhões, oitocentos e trinta e quatro millna Despesa
de Pessoaltiveram cento e cinquenta e um milhões e duzentos e sete mil, totalizando
quarenta vírgula vinte e dois por centos naquele momento, a Presidente da Comissão pediu

um minuto só para pedir silêncio porque senão iria atrapalhar a transmissãolvoltando a fala
à Secretária, ela disse que o percentual era referente a Receita Corrente Líquida de
Despesa de Pessoal, era de quarenta vírgula vinte e dois por centos tinha Receita de
Impostos e Transferências que era utilizado para fazer o cálculo da aplicação na Educação
e na Saúdes então, tinha Imposto Municipais, quarenta e um milhões e novecentos mill
Transferência da União, vinte milhões, novecentos e setenta e nove milITransferência do
Estado, cento e quarenta e três milhões e quatrocentos e um mil, totalizando duzentos e
seis milhões, duzentos e oitenta e um mil; Aplicação na Saúde, os mesmos duzentos e seis

milhões, duzentos e oitenta e um milque eram utilizadosltinham de Empenhos Liquidados,

vinte e nove milhões, trezentos e trinta e nove mil, mais cinquenta milhões e cento e sete

milque eram os empenhos liquidados da ASAMAS, que eram do Hospitall receberam de
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Auxílios e Transferências, treze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, o totalaplicado foi

de, sessenta e cinco milhões, seiscentos e dezenove milltrinta e um vírgula oitenta e um
por centos o Mínimo Constitucional de aplicação era de, trinta milhões setecentos e
quarenta e cinco mne foi aplicado, a maior, trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta e

quatro mil, ou sela, foi aplicado mais que o dobro do percentualobrigatórioIAplicação na

Educação tinha os mesmos duzentos e seis milhões, duzentos e oitenta e um mill Total
Liquidados de Empenho, vinte e sete milhões, novecentos e noventa e seis millvalor retido

do FUNDEB era de, trinta e dois milhões, quinhentos e onze mill TotaIAplicado, sessenta

milhões e quinhentos e oito mil, vinte e nove vírgula trinta e três por centos o Mínimo
Constitucionalera de, cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta e foi aplicado a mais,
oito milhões novecentos e trinta e sete mill no próximo quadro era a Arrecadação do
FUNDEB que foi demonstrado mensalmente, então, até agosto receberam vinte e seis
milhões, quinhentos e onze mne, que ela também fez um comparativo com dois mne
dezenove e, no mesmo período de dois mne dezenove, receberam vinte e sete milhões,

duzentos e dezesseis mil, setecentos e cinco mil a mais, só que deram o reajuste de
Pessoal, de quatro e meio por cento e que o recurso do FUNDEB não dava para pagar
nem o pessoaldo Magistério que eram os professoreslentão, naquele mesmo período de
janeiro a agosto, o total de Despesas do FUNDEB chegou a trinta e cinco milhões,

seiscentos e cinquenta e nove millentão, tiveram uma arrecadação de vinte e seis milhões,
quinhentos e onze mil, então nove milhões, cento e quarenta e oito milque foi colocado

como da arrecadação própria, então, ele entrava na Despesa do Tesouro, ele entrou na
Aplicação do Mínimo Constitucionaldo ensinai no próximo quadro estava mostrando o que
realmente utilizava, o Recurso do FUNDEB, era somente para o sessenta por cento do
pessoaldo Magistério e podia ver que não tinha. no valor dos quarenta por cento e o valor
empenhado, estava zerado, porque realmente, eles utilizavam somente com Despesas do
Magistérios no próximo quadro tinha a parte dos Créditos, em Dívida Ativa, em trinta do
quatro, tinha oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e oito mil, tiveram em recebimento e

cancelamento, um milhão seiscentos e oitenta e nove milmais as alterações positivas onde

tiveram as partes de juros, correção monetária, mais a inscrição no período, de treze
milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, lembrando que o IGPM foi bem alto, então, a
parte da utilização, da dívida naquele período tinha ficado bem altalentão, no hoje, tinham
em estoque, cento e dois milhões, oitocentos e setenta e sete mime Dívida Atava, de Bens
Móveis, tinha trinta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil e foi adquirido
mais seiscentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e doze, disse que valia destacar
alguns veículos da Saúde e mais um õnibus da Assistência Sociale que, em trinta e um do
oito, somava, trinta e três milhões e cento e nove mill Bens Imóveis trinta e seis milhões,

seiscentos e sessenta e sete mil, em trinta do quatro, mais oitocentos e cinquenta e nove

mne novecentos e oitenta e sete reais, somando trinta e sete milhões quinhentos e vinte e
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sete mill a Secretária disse que lá tinha um quadro que eles não colocavam na
apresentação mas que foi bem lembrado pelo Vereador, que mandou um requerimento, e
ela disse que nunca foi colocado na Audiência Pública apesar de já constar na LDO que
era a movimentação da parte de suplementação, as alterações realizadas no Orçamento, e

então, tinha os valores por Secretaria: Secretaria de Gabinete, cento e dois mil e
novecentosl Secretaria de Governo, cem mill Secretaria de Administração, quatro milhões

seiscentos e quarenta e quatro milnegativoslSecretaria de Negócios Jurídicos, quarenta e
nove mill Secretaria de Assistência Social, trezentos e noventa e oito mill Desenvolvimento

Económico. oitenta e três mne cem; Secretaria de Educação, três milhões seiscentos e um
millSecretaria de Esportes, trinta e dois milcento e setentalSecretaria de Meio Ambiente.

seis milhões, setecentos e trinta e oito milldaí ela lembrou lá que constava no Orçamento a

criação da autarquia e foi encaminhado uma lei para a Câmara, daí acabou voltando a lei e
não foram criados os cargos, então, não aconteceu a autarquia naquele ano por isso o
valor alto da parte de suplementação porque acabaram todas as Despesas que estavam
sendo realizadas dentro da Secretaria de Meio Ambiente, no que se tratava de Agua e
EsgotolSecretaria de Obras, um milhão e sessenta e cinco millSecretaria de Planejamento
Urbano, treze mne oltocentosl Secretaria de Saúde, sete milhões cento e oitenta e cinco

mil, ali tinha a questão da pandemia e muita coisa tinha mudado na execução orçamentária
por conta da pandemia, dos aditamentos que foram realizados com o Hospitalpor conta da
COVIDISecretaria de Turismo e Cultura era de milreais só. milduzentos e oitenta e nove e

oitenta e seisl Secretaria de Segurança Pública, setenta e quatro mne cinquenta e quatros

Secretaria de Mobilidade Urbana, setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta

e seis reaisle em resumo no quadrimestre foi de cinco vírgula três por cento, e que tinha o

percentual de vinte por cento e no percentual acumulado estava dez por cento até o
momentos naquele momento a Sra. Elisanita Aparecida de Moraes disse que era o que
tinha para apresentar e que estava aberta aos questionamentosl com a palavra a Sra.
Presidente da Comissão, Vereadora Cássia Murer Montagner, que explicou como seria a
dinâmica dizendo que os Vereadores teriam cinco minutos para fazer a pergunta de
maneira remota e que tinha só aquele microfone funcionando, daí ela perguntou se o
Vereador Fred e o Vereador Romilson que estavam presentes lá, se eles gostariam de
fazer a pergunta naquele microfones os mesmos não quiseram fazer uso da palavras
remotamente, estava o Vereador Neguita, o Vereador David e se alguém quisesse fazer
alguma pergunta teria cinco minutos para fazer de forma remota e que o Vereador Bozó já

iria fazer a perguntai a Sra. Cássia disse a Secretária Elisanita para que ela já ficasse lá e
continuasse respondendo para os que estavam em casa, e perguntou se estava bom para

a SecretárialO Sr. Luiz Cardos de Campos pediu a palavra, cumprimentou a todos, e disse
que a sua pergunta estava parcialmente respondida, porque ele tinha acompanhado o
balancete e era em relação ao JaguarPrev, e ia até mencionar as leis: com base na Lei
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Municipal 2.693/2020, e na Lei Complementar Federal 173/2020, em consequência da
pandemia do vírus COVID 19, ficaram suspensos os recolhimentos das contribuições

patrimoniais da Prefeitura Municipal, JaguarPrev, com vencimento no período de primeiro

de março a trinta e um de dezembro, então, a sua pergunta era em relação aquilo, ele tinha

visto que tinha um quadro ali, com o valor de quatro milhões e alguma coisa, que seria até
agosto e que gostaria que se a senhora Secretária pudesse falar em relação à estimativa
de quanto ia ficar aquela despesa da Prefeitura, do município com a JaguarPrev, ia

começar a pagar em dois milem vinte e um, porque ficava suspenso naquele período de

primeiro de março a trinta e um de dezembro, então, sabia que o valor demonstrado era até

agosto, e sabia também que ia ser demonstrado na Audiência Pública do Terceiro
Quadrimestre, que seria em janeiro do ano que viria, e então se ela pudesse, se tivesse
uma estimativa daquele valor, e que sabia que aquele ali era até agosto, quatro milhões e

pouco, a pergunta dele era aquela ali, e que no decorrer da Audiência Pública tivesse outro
questionamento ele voltava ali para fazer para ela e agradeceu. A Senhora Elisanita

Moraes disse que, respondendo a pergunta do senhor Vereador, a estimativa era de oito
milhões até dezembro, lembrando que de parcelamento da JaguarPrev já iam pagar até o

finaldo ano, nove milhões e quinhentos mil, só naquele mandatos disse que ela estava

sendo lançada na dívida fundada, aqueles quatro milhões, que ela apresentou, referente a
mas, que tinham autorização na Leal o Senhor Bozó respondeu que sim, que tinha até
citado a leia a senhora Elisanita Moraes continuou dizendo que chegariam a oito milhões
até o finaldo exercício, e perguntou se era aquilo ao vereador. A seguir, a senhora Cássia

disse a senhora Elisanita que perguntasse ao Vladimir se tinha alguma perguntai A
senhora Elisanita perguntou ao Sr. Vladmir, Assessor de Imprensa, se tinha alguma
perguntai o senhor Vladimir Catarino, Assessor de Imprensa da Câmara Municipal de
Jaguariúna, respondeu que tinham na verdade duas perguntas e se podia fazerla senhora
Elisanita respondeu que podia fazer. O Senhor Vladimir Catarino cumprimentou a todos e

que faria uma por vez, e uma das perguntas era do Senhor Jogo Carlos de Sousa, morador

do bairro Nova Jaguariúna, e perguntava se existia previsão para realização de novos
concurso públicosla Sra. Elisanita respondeu que concurso público só no início de dois mil

e vinte e um, mas que havia previsão sim, e que só podiam fazer o concurso porque
justamente o município não decretou Estado de Calamidade Pública, somente situação de

emergência, então. podiam realizar concurso público para todos os cargoslo Sr. Vladimir
disse que havia outra pergunta ali, que Marcelo Vantuchi, não dizia o bairro e somente dizia
que morava na cidade de Jaguariúna, e que perguntava se existia previsão de aumento de

IPTU para dois mne vinte e uml a Sra. Elisanita Moraes respondeu que, na realidade:

somente a correção da inflação mas, estavam estudando a possibilidade de dar um
desconto maior, de beneficiar, realmente, os bons pagadoresl a seguir, o Senhor Vladimir
Catarino disse que se alguém quisesse continuar mandando o e-mail era

8



Câmara Municipal de Jagu@!.iútB
Estado de São Paulo

imprensa@camarajaguairuna.sp,gov.br e mesmo após a Audiência. se não desse tempo
da Secretária responder, as perguntas que viessem, seriam encaminhadas a posterioril a
Sra. Presidente da Comissão de Orçamento, Cássia Murer Montagner disse à Secretária

para perguntar se os Vereadores tinham mais alguma pergunta. senão iam encerrada Sra

Elisanita perguntou se tinha algum Vereador que estava online e se queria fazer uma

pergunta e avisou que o Neguita ia fazerlfez uso da palavra o Sr. Ângelo Roberto Torres -
Neguita que, cumprimentou a todos, e disse que viu, bem no comecinho, que a senhora
Secretária Elisanita falou sobre os seis milhões de precatórios e perguntou quais seriamla

Sra. Elisanita respondeu que aqueles precatórios seriam os que eles teriam que pagar até
trinta e um de dezembro, então, ele era registrado na Dívida Consolidada, registrado no
exercício de dois mil e dezenove e tinham que liquida-los até trinta e um de dezembro,
daquele ano, eram precatórios das administrações anteriores, mas que quando eles
chegavam, por exemplo, no ano passado, eles chegaram até trinta e um de julho de dois
mil e dezenove, eles eram obrigados a serem colocados no orçamento do exercício
seguinte e que, naquele ano, o que eles receberam até trinta e um de julho, eles teriam que

colocar no orçamento para paga-los em dois mil e vinte e um mas, eram precatórios
trabalhistas e precatórios civis, a maior parte era trabalhista do exercício de dois mne vintes

e disse ao Vereador que era um valor altolo Sr. Ângelo Roberto Torres agradeceu e disse
que estavam ali se aperfeiçoando. A seguir, a Sra. Elisanita disse que era diferente para

todos eles e perguntou se havia mais alguma pergunta do pessoal que estava online
confirmou com o Sr. Vladimír que não tinham mais perguntas, e que a Presidente da
Comissão, a Vereadora Cássia pediu que ela falasse suas palavras finais, para
encerrareml a Sra. Secretária de Administração e Finanças quis agradecer mais uma vez
a acolhida naquela Câmara, aos Vereadores, disse que estavam em tempo de pandemia
ela estava vendo que ali estavam todos bem longe um do outro, todo mundo em
segurança, seguindo os protocolos de vigilância e se colocava à disposição, mais uma vez,

lembrando que o Município estava totalmente equilibrado, tinham, realmente, uma gestão

financeira bem árdua, bem firme como dizia a Vice Prefeita Rata Bergamasco, e disse que

o Prefeito era um ótimo gestor e que estavam com o Município equilibrado, em meio à

pandemia e aquilo significava muito, os que conheciam muitos municípios, viam todos os

dias falando da situação financeira dos demais municípiosl naquela semana tiveram o
primeiro lugar no IDEB, a educação deles, a saúde deles, a aplicação em saúde, eles
aplicavam mais que o dobro do mínimo constitucional, da região o único município que
recebeu a nota A, estavam com todos os fornecedores em dia, aquilo, na realidade, devia
ser regra, e de todos os municípios mas, sabiam que a maioria não estava assim, mas
tinham que seguir o deles, então. o deles estava totalmente equilibrados em meio à
pandemia também, tinham acabado de dar um reajuste para o funcionalismo, eles
permaneceram pagando os salários e os fornecedores todos em dia, realmente, era uma
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luta diária; tinham uma equipe muito boa, na Prefeitura, tanto do financeiro quanto das

demais secretarias, que entenderam o momento e deixaram alguns prqetos de lado, mas
somente agradecer a acolhida da Câmara, mais uma vez, e no mês que viria, estariam ali
de novo, fazendo mais uma audiência, do Orçamento, e encerrou dizendo boa noite a
todos e até mais. A Sra. Cássia Murer Montagner, Presidente da Comissão Permanente de

Orçamento, Finanças e Contabilidade agradeceu à Secretária e disse que. realmente, a

pandemia estava lhes causando aquelas mudanças de comportamento e estavam se
adaptando, e disse à Secretária, Vereadores, que deixava livre a palavra para os
Vereadores que estavam em casa, e perguntou se tinha alguém que gostaria de fazer uso
da palavra, e não havendo, deu por encerrada aquela Audiência Pública de Metas Fiscais.
naquele dia vinte e um de setembro de dois mne vinte. Nada mais havendo a tratar, lavrei

a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Comissão

Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Vereadora Cágéia Murer Montagner
residente

Vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana
Vice-Presidente

.''' z'
':.\ Vereador Luiz Cada! do'Campos

Secretário '\
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Comissão Permanente de
Orçamento, Finanças e Contabilidade

Jaguariúna, 25 de setembro de 2020

Ao Senhor
Vereador Walter Luas Tozzi de Camargo

Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

Solicitamos os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de encaminhar

ao Senhor Chefe do Poder Executivo Municipaluma cópia, autenticada pela Secretaria desta Casa,

da Ata da Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura

Municipal de Jaguariúna -- 2' Quadrimestre de 2020, acontecida no dia 21 de setembro, nesta
Câmara Municipal

Atenciosamente,

VEREADOFiÁ CÁSSIA hURER MONTAGNER
Presidpfite da Comissão Permanente de
Q,l:igámento, Finanças e Contabilidade

PROTOCOLO
N'' d:t lidem
Fl$.NO(Éq Livro NO OZpO

Alfredo 13ucno,SECRET.
ww'\\r

1189 -- Centro -- Telefones ( 19 ) 3847-4336
camaríti aguariuna.s12. gov.br



③ Câmara Mu
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 28 de setembro de 2020

Ofício R.o 522/2020. - PRE

Senhor Prefeito

Atendendo solicitação da Presidente da Comissão Permanente de

Orçamento, Finanças e Contabilidade (cópia anexa), passamos às mãos de Vossa

Excelência cópia da Ata da Audiência Pública para avaliação do cumprimento das
Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de Jaguariúna -- 2' Quadrimestre de 2020,
realizada aos 21 de setembro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao expostgl"-?presentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima eélistinj:íssima consideração

VEREADOR WAktEBHÜÍ4rÓZÜIDE CAMARGO
Presidente

/
/

A Sua Excelência o Senhor
Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaa uariúna -- S.P.

? -«J.;b@-h-.- !

Rua A[['rede Bucno. 1] 89 -- Centro -- Telc]bnes (19) 3847-4336
ivww.camaíaia2uafiun a.SD. eov.br


