06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DEP. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

04

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

05

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

06

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

07

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

08

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

09

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

10

www.jaguariuna.sp.gov.br

06 de Maio de 2016
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SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETOS | EDITAIS | LEIS | PORTARIAS
DECRETO Nº 3.431, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, parte de um imóvel que
consta pertencer a FRANCISCO CARLOS GOMES E
SILVA.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel urbano localizado na Estrada Judite dos Santos
Pinto, constituído pela Chácara nº 07-02, situada no
imóvel denominado Santa Cruz, em Jaguariúna-SP,
com 105,04 m² (cento e cinco metros e quatro
centímetros quadrados), que consta pertencer a
Francisco Carlos Gomes e Silva, matriculado, em área
maior, sob nº 994, no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna – SP, cadastrado nesta
Prefeitura sob nº 04.0028.0921, com a seguinte
descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA CHÁCARA Nº
07-02: Situada no lado par da Estrada Judite dos
Santos Pinto, possui 105,04m², medindo 17,00m de
frente para a Estrada Judite dos Santos Pinto,
anteriormente Estrada Municipal; do lado esquerdo, de
quem da Estrada olha para o imóvel, mede 6,20m e se
confronta com a Chácara nº 07-01, descrita na
matrícula nº 993 do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna-SP; do lado direito mede
6,27m e se confronta com a Chácara nº 07-03,
descrita na matrícula nº 995 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP; e, nos fundos,
mede 17,17m e se confronta com o REMANESCENTE
DA CHÁCARA Nº 07-02.
REMANESCENTE DA CHÁCARA Nº 07-02:
Situada no lado par da Estrada Judite dos Santos Pinto,
possui 1.450,55m², medindo 17,17m de frente para a
“ÁREA A DESAPROPRIAR DA CHÁCARA Nº 07-02”; do
lado esquerdo, de quem da Estrada olha para o imóvel,
mede 89,36m e se confronta com a Chácara nº 07-01,
descrita na matrícula nº 993 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP; do lado direito
mede 85,54m e se confronta com a Chácara nº 07-03,
descrita na matrícula nº 995 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP; e, nos fundos,
mede 16,60m e se confronta com a Gleba “5”, de
propriedade de JTEC Construção e Incorporação Ltda.,
descrita na matrícula nº 2.799 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente
José Geraldi Pieri e Outros.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública, nos
termos do artigo anterior, prestar-se-á à exploração ou
à conservação dos serviços públicos, à abertura,
conservação e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização e/ou à
construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto, fica
expressamente declarado o caráter de urgência com o
objetivo de imissão provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste
decreto onerarão dotações específicas no orçamento
anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de maio
de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo

12

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

DECRETO Nº 3.434, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação, parte de um imóvel que consta
pertencer a IRINEU NATANAEL BORDOTTI e sua esposa
MARIA DO CARMO COSTA BORDOTTI.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel urbano localizado na Estrada Judite dos Santos
Pinto, constituído por parte da Chácara nº 06, situada
no imóvel denominado Santa Cruz, em Jaguariúna-SP,
com 126,41 m² (cento e vinte e seis metros e quarenta
e um centímetros quadrados), que consta pertencer a
Irineu Natanael Bordotti e sua esposa Maria do Carmo
Costa Bordotti, matriculado, em área maior, sob nº
3.604, no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Jaguariúna – SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0831, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA
CHÁCARA Nº 06: Com área de 126,41m² e situada
a 508,25m do cruzamento do prolongamento do
alinhamento da Estrada Judite dos Santos Pinto,
anteriormente estrada Municipal, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no marco 12, cravado na divisa com a
Estrada Judite dos Santos Pinto, anteriormente Estrada
Municipal, e a Chácara nº 07-06, descrita na matrícula
nº 998 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Jaguariúna-SP, anteriormente Chácara nº 07; daí
segue margeando a Estrada Judite dos Santos Pinto,
anteriormente estrada Municipal, na extensão de
20,45m até encontrar o marco 11F; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de 6,23m,
confrontando com a Parte da Chácara nº 06, descrita
na matrícula nº 18.096 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Pedreira-SP, anteriormente
outra parte da Chácara nº 06, até encontrar o marco
11F1; daí deflete à esquerda e segue em linha reta na
extensão de 20,91m confrontando com o Remanescente da Parte da Chácara nº 06, até encontrar o
marco 12A; daí deflete à esquerda e segue em linha
reta na extensão de 6,10m, confrontando com a
Chácara nº 07-06, descrita na matrícula nº 998 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente Chácara nº 07, onde
teve início esta descrição.”
REMANESCENTE DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06: Com área de 1.328,03m² e situada a 508,25m do
cruzamento do prolongamento do alinhamento da
Estrada Judite dos Santos Pinto, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no marco 12A, cravado na divisa com
a “ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06” e a Chácara nº 07-06, descrita na matrícula nº
998 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente Chácara nº 07; daí
segue em linha reta confrontando com a “ÁREA A
DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA Nº 06” na
extensão de 20,91m até encontrar o marco 11F1; daí
deflete à esquerda e segue em linha reta na extensão
de 64,23m, confrontando com a Parte da Chácara nº
06, descrita na matrícula nº 18.096 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira-SP,
anteriormente outra parte da Chácara nº 06, até
encontrar o marco 26A; daí deflete à esquerda e segue
em linha reta na extensão de 20,00m confrontando
com a Gleba “5”, de propriedade de JTEC Construção
e Incorporação Ltda., descrita na matrícula nº 2.799 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente José Geraldo Pieri e
Outros até encontrar o marco 26; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de
69,70m confrontando com a Chácara nº 07-06,
descrita na matrícula nº 998 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente
Chácara nº 07, até encontrar o marco 12A, onde teve
início esta descrição.”
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública, nos
termos do artigo anterior, prestar-se-á à exploração ou
à conservação dos serviços públicos, à abertura,
conservação e melhoramento de vias ou logradouros
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públicos, à execução de planos de urbanização e/ou à
construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto, fica
expressamente declarado o caráter de urgência com o
objetivo de imissão provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste
decreto onerarão dotações específicas no orçamento
anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de maio
de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
DECRETO Nº 3.435, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação, parte de um imóvel que consta
pertencer a PAULO ROBERTO DE SOUZA e sua esposa
REGIANI CRISTINA ROSIN DE SOUZA.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel urbano localizado na Estrada Judite dos Santos
Pinto, constituído pela parte da Chácara nº 06, situada
no imóvel denominado Santa Cruz, em Jaguariúna-SP,
com 99,36 m² (noventa e nove metros e trinta e seis
centímetros quadrados), que consta pertencer a Paulo
Roberto de Souza e sua esposa Regiani Cristina Rosin
de Souza, matriculado, em área maior, sob nº 4.524,
no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna – SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0712, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA
CHÁCARA Nº 06: Com área de 99,36m² e situada a
377,25m do cruzamento do prolongamento do
alinhamento da Estrada Judite dos Santos Pinto, com o
eixo da rua Amazonas, com as seguintes medidas e
confrontações: “Inicia-se no marco 11B, cravado na
divisa com a Estrada Judite dos Santos Pinto e a Parte
‘A’ da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº 3.595 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente outra parte da Chácara
nº 06; daí segue margeando a Estrada Judite dos
Santos Pinto na extensão de 10,63m até encontrar o
marco 11A; daí segue, ainda confrontando com a
Estrada Judite dos Santos Pinto, na extensão de
19,70m até encontrar o marco 11; daí deflete à
esquerda e segue em curva à esquerda com raio de
24,09m e desenvolvimento de 13,48m até encontrar o
marco 11B2; daí segue em linha reta na extensão de
17,13m até encontrar o marco 11B1, confrontando do
marco 11 ao marco 11B1 com o ‘Remanescente da
Parte da Chácara nº 06’; daí deflete à esquerda e
segue em linha reta, na extensão de 3,94m,
confrontando com a Parte ‘A’ da Chácara nº 06,
descrita na matrícula nº 3.595 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente
outra parte da Chácara nº 06, até encontrar o marco
11B, onde teve início esta descrição.”
Sobre o imóvel anteriormente descrito não existem
benfeitorias.
REMANESCENTE DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06: Com área de 1.369,22m² e situada a 377,25m do
cruzamento do prolongamento do alinhamento da
Estrada Judite dos Santos Pinto, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no marco 11B1, cravado na divisa com
a ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06 e a Parte ‘A’ da Chácara nº 06, descrita na
matrícula nº 3.595 do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente outra Parte

da Chácara nº 06; daí segue em linha reta na extensão
de 17,13m até encontrar o marco 11B2; daí segue em
curva à direita com raio de 24,09m e desenvolvimento
de 13,48m até encontrar o marco 11, confrontando do
marco 11B1 ao marco 11 com a ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA Nº 06; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de
43,00m confrontando com as Chácaras nº 01 e 02,
passando pelo marco 28 até encontrar o marco 27; daí
deflete à esquerda e segue em linha reta na extensão
de 29,30m confrontando com a Gleba “5”, de
propriedade de JTEC Construção e Incorporação Ltda.,
descrita na matrícula nº 2.799 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente
José Geraldo Pieri e Outros, até encontrar o marco
26E; daí deflete à esquerda e segue em linha reta na
extensão de 44,10m confrontando com a Parte ‘A’ da
Chácara nº 06, descrita na matrícula nº 3.595 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente outra parte da Chácara
nº 06, até encontrar o marco 11B1, onde teve início
esta descrição.”
Sobre este imóvel se encontra edificado um prédio
residencial térreo, unifamiliar, com área construída de
140,75m², que recebeu o nº 356 da Estrada Judite
dos Santos Pinto.
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública, nos
termos do artigo anterior, prestar-se-á à exploração ou
à conservação dos serviços públicos, à abertura,
conservação e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização e/ou à
construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto, fica
expressamente declarado o caráter de urgência com o
objetivo de imissão provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste
decreto onerarão dotações específicas no orçamento
anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de maio
de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
DECRETO Nº 3.436, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação, parte de um imóvel que consta
pertencer a ANTONIO CARLOS CANTIZANO e sua
esposa LUCILENE BASSANI CANTIZANO.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel localizado na Estrada Judite dos Santos Pinto,
constituído pela parte da Chácara nº 06, situada no
imóvel denominado Santa Cruz, em Jaguariúna-SP,
com 122,36 m² (cento e vinte e dois metros e trinta e
seis centímetros quadrados), que consta pertencer a
Antonio Carlos Cantizano e sua esposa Lucilene
Bassani Cantizano, matriculado, em área maior, sob nº
18.096, no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Pedreira – SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0810, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA
CHÁCARA Nº 06: Com área de 122,36m² e situada
a 486,27m do cruzamento do prolongamento do
alinhamento da Estrada Judite dos Santos Pinto,
anteriormente estrada Municipal, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no marco 11F, cravado na divisa com a
Estrada Judite dos Santos Pinto, anteriormente Estrada
Municipal, e a Parte da Chácara nº 06, descrita na
matrícula nº 3.604 do Oficial de Registro de Imóveis da

Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente outra parte
da Chácara nº 06; daí segue margeando a Estrada
Judite dos Santos Pinto, anteriormente estrada
Municipal, na extensão de 21,98m até encontrar o
marco 11E; daí deflete à esquerda e segue em linha
reta na extensão de 5,01m, confrontando com a Parte
da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº 18.097 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Pedreira-SP, anteriormente outra parte da Chácara nº
06, até encontrar o marco 11F4; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de
10,41m até encontrar o marco 11F3; daí segue em
curva à esquerda com raio de 50,00 e desenvolvimento de 5,12m até encontrar o marco 11F2; daí segue
em linha reta na extensão de 5,51m até encontrar o
marco 11F1, confrontando do marco 11F4 ao marco
11F1 com “REMANESCENTE DA PARTE DA CHÁCARA
Nº 06”; daí deflete à esquerda e segue em linha reta na
extensão de 6,23m, confrontando com a Parte da
Chácara nº 06, descrita na matrícula nº 3.604 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente outra parte da Chácara
nº 06, até encontrar o marco 11F, onde teve início esta
descrição.”
REMANESCENTE DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06: Com área de 1.339,91m² e situada a 486,27m do
cruzamento do prolongamento do alinhamento da
Estrada Judite dos Santos Pinto, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no marco 11F1, cravado na divisa com
a “ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06”, e a Parte da Chácara nº 06, descrita na matrícula
nº 3.604 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Jaguariúna-SP; daí segue em linha reta na extensão
de 5,51m até encontrar o marco 11F2; daí segue em
curva à direita com raio de 50,00m e desenvolvimento
de 5,12m até encontrar o marco 11F3; daí segue em
linha reta na extensão de 10,41m até encontrar o
marco 11F4, confrontando do marco 11F1 ao marco
11F4 com a “ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA
CHÁCARA Nº 06”; daí deflete à esquerda e segue em
linha reta na extensão de 60,56m, confrontando com a
Parte da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº
18.097 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Pedreira-SP, anteriormente outra parte da Chácara
nº 06, até encontrar o marco 26B; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de
21,50m confrontando com a Gleba “5”, de propriedade de JTEC Construção e Incorporação Ltda., descrita
na matrícula nº 2.799 do Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Jaguariúna-SP, anteriormente José
Geraldo Pieri e Outros até encontrar o marco 26A; daí
deflete à esquerda e segue em linha reta na extensão
de 64,23m confrontando com a Parte da Chácara nº
06, descrita na matrícula nº 3.604 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP, até
encontrar o marco 11F1, onde teve início esta
descrição.”
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública, nos
termos do artigo anterior, prestar-se-á à exploração ou
à conservação dos serviços públicos, à abertura,
conservação e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização e/ou à
construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto, fica
expressamente declarado o caráter de urgência com o
objetivo de imissão provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste
decreto onerarão dotações específicas no orçamento
anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de maio
de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
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DECRETO Nº 3.437, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação, parte de um imóvel que consta
pertencer a Espólio de JAIR LANA.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel localizado na Estrada Judite dos Santos Pinto,
constituído pela parte da Chácara nº 06, situada no
imóvel denominado Santa Cruz, em Jaguariúna-SP,
com 80,70 m² (oitenta metros e setenta centímetros
quadrados), que consta pertencer a Espólio de Jair
Lana, matriculado, em área maior, sob nº 18.097, no
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira
– SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0787, com a seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA
Nº 06: Com área de 80,70m² e situada a 462,55m do
cruzamento do prolongamento do alinhamento da
Estrada Judite dos Santos Pinto, anteriormente estrada
Municipal, com o eixo da rua Amazonas, com as
seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no
marco 11E, cravado na divisa com a Estrada Judite dos
Santos Pinto, anteriormente Estrada Municipal, e a
Parte da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº
18.096 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Pedreira-SP, anteriormente outra parte da Chácara
nº 06; daí segue margeando a Estrada Judite dos
Santos Pinto, anteriormente estrada Municipal, na
extensão de 23,72m até encontrar o marco 11D; daí
deflete à esquerda e segue em linha reta na extensão
de 3,57m, confrontando com a Parte “C” da Chácara
nº 06, descrita na matrícula nº 3.597 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP,
anteriormente outra parte da Chácara nº 06, até
encontrar o marco 11D1; daí deflete à esquerda e
segue em linha reta na extensão 5,63m até encontrar
o marco 11D2; daí segue em curva à direita com raio
de 66,54m e desenvolvimento de 5,31m até encontrar
o marco 11D3; daí segue em linha reta na extensão de
12,65m até encontrar o marco 11F4, confrontando do
marco 11D1 ao marco 11F4 com “REMANESCENTE
DA PARTE DA CHÁCARA Nº 06”; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de 5,01m,
confrontando com a Parte da Chácara nº 06, descrita
na matrícula nº 18.096 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Pedreira-SP, anteriormente
outra parte da Chácara nº 06, até encontrar o marco
11E, onde teve início esta descrição.”
REMANESCENTE DA PARTE DA CHÁCARA Nº 06:
Com área de 1.379,18m² e situada a 462,55m do
cruzamento do prolongamento do alinhamento da
Estrada Judite dos Santos Pinto, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Inicia-se no marco 11F4, cravado na divisa com
a “ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE DA CHÁCARA Nº
06”, e a Parte da Chácara nº 06, descrita na matrícula
nº 18.096 do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedreira-SP; daí segue em linha reta na
extensão de 12,65m até encontrar o marco 11D3; daí
segue em curva à esquerda com raio de 66,54m e
desenvolvimento de 5,31m até encontrar o marco
11D2; daí segue em linha reta na extensão de 5,63m
até encontrar o marco 11D1, confrontando do marco
11F4 ao marco 11D1 com a “ÁREA A DESAPROPRIAR
DA PARTE DA CHÁCARA Nº 06”; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de
56,73m, confrontando com a Parte “C” da Chácara nº
06, descrita na matrícula nº 3.597 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP,
anteriormente outra parte da Chácara nº 06, até
encontrar o marco 26C; daí deflete à esquerda e segue
em linha reta na extensão de 23,20m confrontando
com a Gleba “5”, de propriedade de JTEC Construção
e Incorporação Ltda., descrita na matrícula nº 2.799 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP, anteriormente José Geraldo Pieri e
Outros até encontrar o marco 26B; daí deflete à
esquerda e segue em linha reta na extensão de
60,56m, confrontando com a Parte da Chácara nº 06,
descrita na matrícula nº 18.096 do Oficial de Registro
de Imóveis da Comarca de Pedreira-SP, anteriormente
outra parte da Chácara nº 06, até encontrar o marco
11F4, onde teve início esta descrição.”
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública, nos
termos do artigo anterior, prestar-se-á à exploração ou
à conservação dos serviços públicos, à abertura,
conservação e melhoramento de vias ou logradouros
públicos, à execução de planos de urbanização e/ou à
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construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto, fica
expressamente declarado o caráter de urgência com o
objetivo de imissão provisória na posse do bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução deste
decreto onerarão dotações específicas no orçamento
anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de maio
de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
DECRETO Nº 3.438, de 02 de maio de 2016.
Desobriga os órgãos do Poder Executivo da execução
da Lei Municipal nº 2.363/2016, que proíbe a
inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a
que se destinam, e dá outras providências.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no art. 63, II, da
Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Por afronta aos arts. 2º, caput, e 22, I, da
Constituição da República Federativa do Brasil; aos
arts. 5º, caput, 47, incisos II, XIV e XIX, e 144, da
Constituição do Estado de São Paulo; e ao art. 2º, da
Lei Orgânica do Município de Jaguariúna, ficam
desobrigados os órgãos do Poder Executivo Municipal,
até decisão judicial, da execução da Lei Municipal nº
2.363, de 27 de abril de 2016, promulgada pelo Poder
Legislativo Municipal.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de maio
de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
PORTARIA Nº 165, de 25 de abril de 2016.(*)
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em
vista o resultado do Concurso Público, Edital
011/2015, Protocolo nº 7.717/2015, homologado em
04/12/2015, e em conformidade com o Protocolado nº
4.260/2016,
RESOLVE:
Nomear, pelo regime jurídico único estatutário,
instituído pela Lei Complementar Municipal nº
209/2012, o adiante relacionado para o cargo público
efetivo indicado, ficando lotado na respectiva unidade
administrativa também indicada:
CLAUDIO MEDORIMA - R.G. nº 23.196.643-X SSP/SP
– MÉDICO – INFECTOLOGISTA – R$ 5.538,01 (cinco
mil,
quinhentos e trinta e oito reais e um
centavo), junto ao Departamento de Vigilância em
Saúde da Secretaria de Saúde.
(*)Republicado por ter constado incorreções na Edição
nº 150, deste Jornal.
PORTARIA Nº 172, de 02 de maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Designar FERNANDO PINTO CATÃO, R.G. nº
20.119.140 SSP/SP, para, sem prejuízo de suas
funções de Secretário de Administração e Finanças e
sem prejuízo de seus vencimentos e demais
vantagens, responder, interinamente, pela Secretaria
de Governo, no período de 02 de maio de 2016 a 21
de maio de 2016.
PORTARIA Nº 173, de 02 de maio de 2016.

www.jaguariuna.sp.gov.br
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no inciso V do
artigo 175 da Lei Complementar Municipal nº 209, de
09 de maio de 2012, e ainda, em conformidade com a
solicitação protocolada sob nº 4.261/2016,
RESOLVE:
I-Conceder, a pedido, licença para concorrer a
mandato eletivo, ao servidor JOSÉ LUIZ CARPI, R.G. nº
16.335.769-9, a partir de 1º de abril de 2016 até 04
de outubro de 2016.
II-Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de abril de
2016.
PORTARIA Nº 174, de 02 de maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, com apoio no art. 211 e ss., da
Lei Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio de
2012, e, ainda, em conformidade com a solicitação
protocolada sob nº 4.359/2016,
RESOLVE:
Conceder, a pedido, a partir de 02 de maio de 2016 e
pelo período de 90 (noventa) dias, ao servidor ÍCARO
BIOTTO BATTONI, R.G. nº 44.665.360-3 SSP/SP,
ocupante do cargo público de Fiscal, licença não
remunerada para o trato de interesses particulares.
PORTARIA Nº 175, de 03 de maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e em consonância com a Lei
Complementar 209, de 09 de maio de 2012,
RESOLVE:
I-Designar a servidora TELMA APARECIDA ALVES
CONTI, R.G. nº 10.592.753 SSP/MG, para ocupar o
cargo público em função de confiança de Diretor de
Escola, R$ 5.538,01 (cinco mil, quinhentos e trinta e
oito reais e um centavo), junto à Escola Municipal
“Ângelo Bizzo” do Departamento de Ensino
Fundamental da Secretaria de Educação.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 1º de abril de
2016.
PORTARIA Nº 176, de 03 de maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei
Complementar Municipal nº 209, de 09 de maio de
2012,
RESOLVE:
Instaurar Sindicância Investigatória com a finalidade de
propiciar o adequado esclarecimento aos fatos
narrados na representação, bem como, a sua autoria,
constantes no Processo Administrativo nº
13.592/2015, noticiados através da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer.

JaguarPrev
RESOLUÇÃO Nº 002/2016 DA JUNTA
ELEITORAL DE ORGANIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO
CONSELHO
FISCAL
DO
JAGUARIÚNA
PREVIDÊNCIA
Torna público os pólos de votação das eleições para os
Conselhos de Administração e Conselho Fiscal do
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA.
TÂNIA CANDOZINI RUSSO, Presidente da Junta
Eleitoral de organização das eleições do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal do Fundo Especial
de Previdência Social do Município de Jaguariúna –
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA, para o período
2016-2020, no uso das atribuições conferidas pelo
Decreto nº 3.420, de 06 de abril de 2016 e Portaria nº
150/2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Dar publicidade aos pólos de votação para
concorrer ao Conselho de Administração e Conselho
Fiscal do Fundo Especial de Previdência Social do
Município de Jaguariúna – JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA, para o período 2016-2020, conforme abaixo:
URNAS ITINERANTES - ROTEIRO I
Secretaria de Educação
1) EMEI Eraldo Moraes Penteado
2) E.M. Prof. Irineu Espedito Ferrari
3) CEI Algodão Doce
4) EMEI Pingo de Gente
5) CEI Guedes
6) E. M. Prefeito Francisco Xavier Santiago
7) E. M. Angelo Bizzo
8) PROFª Lourdes Bacarreli (CEI + EMEI)
9) E.M. Prof. Mário Bergamasco
10) CEI D. Cecília Nader Hosrri
11) EMEI Criança Feliz

12) E. M. Profª Maria Tereza Piva
URNAS ITINERANTES - ROTEIRO II
Secretaria de Educação
1) E.M. Dr. Franklin de Toledo Piza Filho
2) CEI D. Ika
3) EMEI Tic-Tac
4) E. M. Prefeito Adone Bonetti
5) EMEI Turma do Balão Mágico
6) CEI Profª. Maria do Carmo Rodrigues I
7) CEI Profª. Maria do Carmo Rodrigues II
8) Oscalina Pires Turato (E.M. + CEI + EMEI)
URNAS ITINERANTES - ROTEIRO III
Secretaria de Educação
1) EMEI - Oscar De Almeida
2) E.M. Coronel Amâncio Bueno
3) CEI Jardim Sonia
4) EMEI Jardim Encantado
5) Elisa Poltronieri Semeghini (CEI + EMEI)
6) CEI – Catavento
7) E.M. Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidade I
8) CEI Nassif
9) EMEI Castelinho Encantado
10) E.M. Prefeito Joaquim Pires Sobrinho – Unidade II
11) CEI Jardim Europa
12) E.M. Professora Sada Salomão Hosrri
13) Ana Lucia Marion (CEI + EMEI)
URNAS ITINERANTES - ROTEIRO IV
Secretaria de Segurança Pública
- Base da Guarda Municipal
- Sede da Secretaria – Rua Marechal Floriano Peixoto
nº 387 – Bairro Berlim
- SOS
- Canil
Secretaria de Assistência Social
- Centro Dia do Idoso - Próximo ao Parque dos Lagos –
Praça Basaglia, nº 497 – Jardim Zeni
- CRAS São Francisco – Rua Arthur Nogueira, nº 74,
Bairro São Francisco
- CRAS Vereador Emílio Bergamasco Filho - Rua Vigato,
nº 400 – Loteamento Panorama
Secretaria de Meio Ambiente
- Sede da Secretaria – Rua Maranhão, nº 420 – Bela
Vista
- ETA Central
- Captação (Curva Noventa)
- ETA Ana Helena
- E9 – (Bairro Estância das Flores)
- Departamento de Meio Ambiente – (Rua José Alves
Guedes)
- Elevatória – (Localizada na Secretaria de Obras)
- ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
- ETE – Estação de Tratamento de Esgoto – Av. Pacífico
Moneda, s/n
Secretaria de Obras e Serviços
- Sede da Secretaria – Portaria 01 – Avenida Pacífico
Moneda, s/n
- Velório
- Cemitério
URNAS ITINERANTES - ROTEIRO V
Secretaria de Saúde
- Serviço de Saúde do Trabalhador - 12 de setembro
- UBS I - Centro “José Poltronieri” – Rua Alfredo Bueno,
nº 1227 - Centro
- UBS II – Miguel Martini “Luiz Fernandes Custódio” –
Rua Frachetta, nº140 Vila Miguel Martini
- UBS III – 12 de setembro “Dr. Pedro Silveira Martins”
– Rua Pinto Catão, nº195 – Jd Santa Mercedes
- UBS IV – Bairro Roseira de Cima
- UBS V – Jardim Fontanela – Rua Pará, nº181 – Jd
Fontanela
- UBS VI – Florianópolis – Rua Angeloni, s/n, Parque
Florianópolis
- UBS Dr. José Emygdio Pires – Bairro Guedes
- Caps - Centro de Apoio Psicossocial – Av. dos Ipês,
nº678 (Fundos), Roseira de Baixo
- Posto de Saúde da Família – Roseira de Baixo
- Odontologia – Rua Alfredo Bueno, nº1227 – Centro
- Farmácia Central e Alto Custo – Almoxarifado Central
– Av. Pinto Catão, nº996 – Jd. Planalto
- Central de ambulâncias – Rua Alfredo Bueno –
nº1352 – Centro
- CCZ – (Canil/Gatil) – FAJ Campus II
URNAS ITINERANTES - ROTEIRO VI
Secretaria de Esporte e Lazer
- Sede da Secretaria e Ginásio de Esportes - Azulão
- Parque Américo Tonietti – Bairro Roseira de Baixo
- Parque Menegon – Bairro São José

- Parque José Pires Junior – Bairro Florianópolis
- Parque Serra Dourada – Bairro João Aldo Nassif
- Estádio Municipal – Bairro João Aldo Nassif
- Pista de Skate Roberto Mathias de Queiros – Rua Rio
Grande do Norte – s/n
Secretaria de Educação
- Departamento de Transportes - Rua Holanda, nº201
– Santa Cruz
- Barracão de Alimentação – Rua Amazonas
- Biblioteca Municipal - Rua Candido Bueno, nº423 –
Berlim
Secretaria de Turismo
- Parque Maria Stella Bianco Torres - Bairro Roseira de
Cima
- Parque dos Lagos
- Parque José Teodoro de Lima – Bairro Cruzeiro do Sul
- Parque Luiz Barbosa – Bairro Jardim Venturini
- Parque Benedito Bergamasco – Nova Jaguariúna
URNA FIXA - PAÇO MUNICIPAL
Paço Municipal
- Departamento de Comunicação
- Sede da Secretaria de Gabinete
- Secretaria de Administração e Finanças
- Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação
- Atende Fácil/Procon/Protocolo
- Secretaria de Negócios Jurídicos
- Sede da Secretaria de Educação
- Sede da Secretaria de Governo
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de Fiscalização
- Setor Habitação
- Cartório Eleitoral
- Setor INSS
- Rádio
- Sede da Secretaria de Saúde
- VIGEP – Sala 21 – Shopping
- Central de Regulação – Sala 15 – Shopping
- Agendamento de Transporte – Sala 02 – Shopping
- Faturamento – Sala 02 – Shopping
- Vigilância Sanitária – Sala 10 - Piso Superior Shopping
- SAE – Serviço de Atendimento de Especialidades
- Sede da Secretaria de Turismo
- Centro Cultural
- Teatro Dona Zenaide
- Casa da Memória
- DEESMT
- MTE e Junta Militar
- Sindicato
- Arquivo Morto – Protocolo
- Almoxarifado Central
- Setor Habitação
- Fórum
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social
- Escola das Artes
- Projeto Guri
- Sede da Secretaria de Assistência Social
- Fundo Social
- Conselho Tutelar
- Delegacia – Ciretran
Art. 2º As urnas itinerantes passarão nas unidades
administrativas acima relacionadas no período da
manhã, exceto nas Escolas, Creches e EMEIS que
possuem dois períodos (matutino e vespertino).
Art. 3º Os servidores ausentes, que não constarem na
listagem, estiverem em férias ou licenciados, poderão
votar no JaguarPrev, pessoalmente, no dia
18/05/2016 entre 16h e 18h.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 25 de abril
de 2016.
Tania Candozini Russo
Presidente da Junta Eleitoral
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06 de Maio de 2016

PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
RESOLUÇÃO Nº 003/2016 DA JUNTA ELEITORAL
DE ORGANIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DO
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA
Torna público a relação de candidatos, seus
respectivos números e apelidos para as eleições do
Jaguariúna Previdência.
TÂNIA CANDOZINI RUSSO, Presidente da Junta
Eleitoral de organização das eleições do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal do Fundo Especial

de Previdência Social do Município de Jaguariúna –
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA, para o período
2016-2020, no uso das atribuições conferidas pelo
Decreto nº 3.420, de 06 de abril de 2016 e Portaria nº
150/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade ao julgamento do recurso
recebido pela Junta Eleitoral, no que concerne à
inscrição indeferida para concorrer ao Conselho de
Administração do Fundo Especial de Previdência
Social do Município de Jaguariúna:

www.jaguariuna.sp.gov.br
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA
PARA AJUDANTE GERAL, VARREDOR DE RUA
E OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL
NO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA SP.
DIA 11/05/2016 QUARTA-FEIRA
AS 9:00 HORAS NA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIUNA SP.
CANDIDATOS DA SELEÇÃO PUBLICA Nº 01/2016,
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 28/2016 PARA
ADMISSÃO, JUNTO AO CONSÓRCIO CONSAB.

Art. 2º Dar publicidade à relação de candidatos
finais, seus respectivos números e apelidos,
para concorrer às eleições do Conselho de

Administração e Conselho Fiscal do Fundo
Especial de Previdência Social do Município de
Jaguariúna

Art. 3º Cada cédula de votação conterá 3 campos para
o servidor votar em 3 candidatos:

o Conselho de Administração.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua
publicação.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 06 de abril
de 2016.

I - 1 (um) representante dos servidores ativos para o
Conselho Fiscal;
II - 1 (um) representante dos servidores ativos para o
Conselho de Administração; e
III - 1 (um) representante dos servidores inativos para

DEP. DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação em Concurso Público,
convocamos o abaixo relacionado, para comparecer à
Prefeitura do Município de Jaguariúna, visando
medidas para ADMISSÃO.
O não comparecimento no prazo de 03 (três) dias,
contados a partir da publicação deste, caracterizará
desistência, ensejando na convocação e admissão do

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA
ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CONSAB, com
sede na cidade de Cosmópolis, Estado de São Paulo,
na Praça Dr. Paulo de Almeida Nogueira nº 56,
Centro, Cosmópolis SP, CEP 13.150-000, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca os candidatos
abaixo relacionados selecionados no Processo de

Seleção Publica nº 01/2016, administrativo nº
28/2016 , PARA O MUNICIPIO DE JAGUARIUNA-SP,
PARA OS CARGOS DE AJUDANTE GERAL, VARREDOR
DE RUA e OPERADOR DE MAQUINA COSTAL,
conforme classificação publicada, para atribuição de
15 (quinze) vagas para Ajudante Geral, 5 (cinco)
vagas para Varredor de Rua e 20 (vinte) vagas para
Operador de Máquina Costal, para comparecer na
Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura
Municipal de Jaguariúna, na Avenida Pacifico
Moneda, 1000 – Vargeão – Jaguariúna SP , no dia
11/05/2016,Quarta-Feira, às 9:00 horas, para
atribuição aos candidatos (as).
Deverão apresentar no ato os documentos
necessários para admissão:

Comprovante de Quitação Eleitoral
Certidão de Distribuição Criminal (Justiça Federal)
Comprovante de endereço (com bairro)
Certificado de reservista/alistamento (para homens
maiores de 18 anos)
Certidão de casamento (se for o caso)
Filhos menores de 21 anos – trazer certidão de
nascimento
Filhosaté 5 anos - trazer cópia da certidão de
nascimento e carteira de Vacinação
Filhos de 5 anos até 14 anos– trazer certidão de
nascimento e comprovante de frequência escolar.
Para Ajudante Geral, Varredor de Rua e Operador de
Máquina Costal, apresentar declaração ou certificado
que comprove Ensino Fundamental Incompleto.

O candidato deverá apresentar no ato da nomeação
os seguintes Documentos Originais com cópias
Legíveis:
A Saber:
Carteira de Trabalho
PIS/PASEP se já foi cadastrado
01 foto 3 X 4
Carteira de Identidade (RG)
Cadastro de Pessoa Física -CPF
Título de eleitor

O Local do Exame médico Ocupacional será indicado
no dia da apresentação.

Tania Candozini Russo
Presidente da Junta Eleitoral
classificado imediato.
CONCURSO – EDITAL Nº. 010/2013
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
57º - ANA PAULA TREVISAN
Departamento de Recursos Humanos, 03 de Maio de
2016.
MAÍSA RAIMUNDO DE OLIVEIRA VIEIRA
Diretora

Cosmópolis, 03 de Maio de 2016.

Dimas Antonio Starnini
Coordenador Geral - Consab

O candidato convocado para a contratação terá 5
(cinco) dias úteis, a contar desta convocação para
assinatura do Contrato e início imediato.
O candidato que não comparecer no dia e horário,
caracterizará desistência ao emprego, não gerando
direito a uma nova convocação.
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PODER EXECUTIVO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS
SECRETARIA DE SAÚDE
CONVITE
A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, convida todos
os membros do Conselho Municipal de Saúde, os
munícipes e os Nobres Vereadores para participarem
da Audiência Pública da Saúde, referente ao 1°
quadrimestre de 2016 que ocorrerá dia 23 de maio
de 2016, a partir das 18:30 horas, na Câmara
Municipal.
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO PARA
COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL Nº
001/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA E O
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA.
AS PARTES: FERNANDO FIORI DE GODOY, Prefeito do
Município de Holambra e TARCÍSIO CLETO
CHIAVEGATO, Prefeito do Município de Jaguariúna.
OBJETO: Procedimentos de média complexidade e
internações, com ênfase ao atendimento à população
de baixa renda, especialmente os procedimentos
hospitalares relacionados no Anexo I - PLANO DE
TRABALHO / PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO /
METAS A SEREM ATINGIDAS, a serem prestados no
Hospital Municipal "Walter Ferrari", no Município de
Jaguariúna.
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) a serem repassados pelo Município de
Holambra ao Município de Jaguariúna.
DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
contados a partir de 06/01/2016.
DATA DE ASSINATURA: 20 de janeiro de 2016.
Jaguariúna, 20/01/2016.

Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para o
exercício de 2016, a ser desembolsado mensalmente
em parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo
Município de Jaguariúna.
Vigência: 01 (um) ano a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até o limite máximos previsto pela Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores.
Data da Assinatura: 04/02/2016.
Jaguariúna, 04/02/2016.

SECRETARIA DE GOVERNO
CONTINUAÇÃO
DECRETO Nº 3.432, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação, parte de um imóvel que
consta pertencer a Espólio de JAIR LANA.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel urbano localizado na Estrada Judite dos Santos
Pinto, constituído pela Parte “B” da Chácara nº 06,
situada no imóvel denominado Santa Cruz, em
Jaguariúna-SP, com 84,69 m² (oitenta e quatro
metros e sessenta e nove centímetros quadrados),
que consta pertencer a Espólio de Jair Lana,
matriculado, em área maior, sob nº 3.596, no Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna –
SP, cadastrado nesta Prefeitura sob nº
04.0028.0748, com a seguinte descrição:

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS
O Município de Jaguariúna notifica os partidos
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as
entidades empresariais, com sede em Jaguariúna, a
liberação de recursos financeiros no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), depositado em
14/04/2016, referente as parcelas dos meses de
fevereiro, março e abril do Convênio celebrado com o
Município de Holambra, que tem por objeto a
realização de procedimentos de média complexidade
e internações, com ênfase ao atendimento à
população de baixa renda relacionados no Anexo I, a
serem prestados no Hospital Municipal “Walter
Ferrari”.
Jaguariúna, 15/04/2016.
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito Municipal

ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE “B” DA
CHÁCARA Nº 06: Com área de 84,69m² e situada a
427,33m do cruzamento do prolongamento do
alinhamento da Estrada Judite dos Santos Pinto, com
o eixo da rua Amazonas, com as seguintes medidas e
confrontações: “Mede 22,18m de frente para o lado
par da Estrada Judite dos Santos Pinto; do lado direito
de quem dessa Estrada olha para o imóvel, mede
4,06m, confrontando com a Parte “A” da Chácara nº
06, descrita na matrícula nº 3.595 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP;
do lado esquerdo mede 3,73m e se confronta com a
Parte “C” da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº
3.597 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Jaguariúna-SP; nos fundos mede 22,22m e se
confronta com o “REMANESCENTE DA PARTE ‘B’ DA
CHÁCARA Nº 06”.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
As partes: MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA e a ONG
XODÓ DE BICHO
Objeto: Cooperação Técnica entre as partes visando o
bem estar, o cuidado, a guarda e a proteção dos
animais de pequeno porte, cães e gatos, dentro do
Município de Jaguariúna, com a finalidade de definir
as responsabilidades através do estabelecimento de
parcerias diversas, bem como a conscientização para
a posse responsável junto à população, a adoção
responsável dos animais abandonados, entre outras
situações que complementem e não conflitem com as
atividades da Unidade de Vigilância em Zoonoses do
Município, doravante indicada pela sigla UVZ, ou
outros convênios eventualmente existentes de mesma
natureza.

REMANESCENTE DA PARTE “B” DA CHÁCARA
Nº 06: Com área de 1.105,27m² e situada a
427,33m do cruzamento do prolongamento do
alinhamento da Estrada Judite dos Santos Pinto, com
o eixo da rua Amazonas, com as seguintes medidas e
confrontações: “Mede 22,22m de frente para a “ÁREA
A DESAPROPRIAR DA PARTE “B” DA CHÁCARA Nº
06”; do lado direito de quem da Estrada olha para o
imóvel, mede 48,43m, confrontando com a Parte “A”
da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº 3.595 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP; do lado esquerdo mede 53,68m e se
confronta com a Parte “C” da Chácara nº 06, descrita
na matrícula nº 3.597 do Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP; nos fundos
mede 22,00m e se confronta com a Gleba “5”, de

de

www.jaguariuna.sp.gov.br
propriedade de JTEC Construção e Incorporação
Ltda., descrita na matrícula nº 2.799 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP,
anteriormente José Geraldo Pieri e Outros.”
Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública,
nos termos do artigo anterior, prestar-se-á à
exploração ou à conservação dos serviços públicos, à
abertura, conservação e melhoramento de vias ou
logradouros públicos, à execução de planos de
urbanização e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto,
fica expressamente declarado o caráter de urgência
com o objetivo de imissão provisória na posse do
bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução
deste decreto onerarão dotações específicas no
orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de
maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
DECRETO Nº 3.433, de 02 de maio de 2016.
Dispõe sobre declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação, parte de um imóvel que
consta pertencer a Espólio de JAIR LANA.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, parte de um
imóvel urbano localizado na Estrada Judite dos Santos
Pinto, constituído pela Parte “C” da Chácara nº 06,
situada no imóvel denominado Santa Cruz, em
Jaguariúna-SP, com 47,43 m² (quarenta e sete
metros e quarenta e três centímetros quadrados), que
consta pertencer a Espólio de Jair Lana, matriculado,
em área maior, sob nº 3.597, no Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaguariúna – SP, cadastrado
nesta Prefeitura sob nº 04.0028.0761, com a
seguinte descrição:
ÁREA A DESAPROPRIAR DA PARTE “C” DA
CHÁCARA Nº 06: Com área de 47,43m² e situada a
449,51m do cruzamento do prolongamento do
alinhamento da Estrada Judite dos Santos Pinto, com
o eixo da rua Amazonas, com as seguintes medidas e
confrontações: “Mede 13,04m de frente para o lado
par da Estrada Judite dos Santos Pinto; do lado direito
de quem dessa Estrada olha para o imóvel, mede
3,73m, confrontando com a Parte “B” da Chácara nº
06, descrita na matrícula nº 3.596 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP;
do lado esquerdo mede 3,57m e se confronta com a
Parte da Chácara nº 06, descrita na matrícula nº
18.097 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Pedreira-SP; nos fundos mede 13,27m e se
confronta com o “REMANESCENTE
A+ DA PARTE ‘C’ DA
CHÁCARA NºB+
06”.
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Art. 2º O imóvel ora declarado de utilidade pública,
nos termos do artigo anterior, prestar-se-á à
exploração ou à conservação dos serviços públicos, à
abertura, conservação e melhoramento de vias ou
logradouros públicos, à execução de planos de
urbanização e/ou à construção de edifícios públicos.
Art. 3º Para as medidas e fins do presente decreto,
fica expressamente declarado o caráter de urgência
com o objetivo de imissão provisória na posse do
bem.
Parágrafo único. Para fins de imissão provisória na
posse do bem, fica atribuído o respectivo valor
cadastral.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução
deste decreto onerarão dotações específicas no
orçamento anual vigente.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 02 de
maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicado no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
LEI Nº 2.365, de 05 de maio de 2016.
(De autoria dos Vereadores Ângelo Roberto TorresPTB, Fábio Augusto Pina - PV, Adilson José Abrucez PSDB, Alexandre da Silva Santos - PMDB, Alfredo
Chiavegato Neto - PTB, David Hilário Neto - PTB,
Gerson Antonio - PV, Luiz Carlos de Campos- PTB,
Luiz Gustavo Gothardo- PSDB, Rita de Cássia Siste
Bergamasco- PMDB, Rodrigo da Silva Blanco- PMDB,
Romilson Nascimento Silva- PV e William de Souza
Silva-PSDB).
Altera a denominação do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS- “Marisa
Letícia Lula da Silva” para Elza Baldassin Chiavegato,
e dá outra providência.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município
de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc.,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica alterada a denominação do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS – “Marisa Letícia Lula da Silva” para “Elza
Baldassin Chiavegato”.

Parágrafo único – Caso ocorra alteração de endereço
do CREAS a que alude o caput, a denominação trazida
por esta lei persistirá no novo local de seu
funcionamento.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei nº 2001, de 22 de setembro de
2010.
Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 05 de
maio de 2016.
TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito
Publicada no Departamento de Expediente e Registro
da Secretaria de Governo, na data supra.
FERNANDO PINTO CATÃO
Respondendo pela Secretaria de Governo
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
Convênio de Cooperação celebrado entre a Prefeitura
do Município de Jaguariúna, neste ato representado
pelo Prefeito Senhor Tarcísio Cleto Chiavegato,
devidamente autorizada pela Lei Municipal nº 1729 de
15/05/2007, doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, e a União, neste ato representada pelo Juiz
de Direito Titular da 333ª Zona Eleitoral, localizada na
cidade de Pedreira, doravante denominada
simplesmente JUSTIÇA ELEITORAL.
Objeto: Instalação de posto de atendimento eleitoral no
Município de Jaguariúna, compreendendo:
locação/disponibilização, manutenção e conservação
do imóvel, incluindo o pagamento de impostos e taxas
decorrentes; o fornecimento de móveis e utensílios
para o seu funcionamento ; a cessão de servidores; o
fornecimento de materiais de papelaria, limpeza e de
copa/cozinha; e, também, a prestação de serviços de
limpeza e de reprodução de cópias, pelo MUNICÍPIO
em favor da JUSTIÇA ELEITORAL, de acordo com a
disponibilidade municipal.
Vigência: 05 (cinco) anos a contar da data de
assinatura.
Data de Assinatura: 08/04/2016.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE – 2a. RM - 14a. CSM
4a. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE CAMPINAS-SP
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 082 DE JAGUARIÚNA-SP

EDITAL Nº 001/2016
A Junta de Serviço Militar-082 de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, comunica aos cidadãos
nascidos em 1998, que os mesmos deverão
comparecer para Alistamento, até dia 30 de
junho de 2016, no horário das 8:00 às 16:00
horas, de segunda à sexta-feira, na Junta Militar,
sito à Rua Joaquim Bueno nº 1337, Centro,
munidos da Certidão de nascimento (original),
Cédula de Identidade, 02 fotos 3x4 recente,
comprovante de residência (água, energia ou
telefone) se possuir o CPF.
Junta de Serviço Militar, aos 14 de março de
2016.
MARIA DONIZZETTI NOGUEIRA LEME
Secretária JSM-082
“SERVIÇO MILITAR A SEGURANÇA
BRASIL EM NOSSAS MÃOS”

07 de Maio
Data: 05/03
Horário: 8h30 às 12h
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REMANESCENTE DA PARTE “C” DA CHÁCARA Nº 06:
Com área de 702,94m² e situada a 449,51m do
cruzamento do prolongamento do alinhamento da
Estrada Judite dos Santos Pinto, com o eixo da rua
Amazonas, com as seguintes medidas e confrontações: “Mede 13,27m de frente para a “ÁREA A
DESAPROPRIAR DA PARTE “C” DA CHÁCARA Nº 06”;
do lado direito de quem da Estrada olha para o imóvel,
mede 53,68m, confrontando com a Parte “B” da
Chácara nº 06, descrita na matrícula nº 3.596 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Jaguariúna-SP; do lado esquerdo mede 56,73m e se
confronta com a Parte da Chácara nº 06, descrita na
matrícula nº 18.097 do Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Pedreira-SP; nos fundos mede
12,50m e se confronta com a Gleba “5”, de
propriedade de JTEC Construção e Incorporação
Ltda., descrita na matrícula nº 2.799 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguariúna-SP,
anteriormente José Geraldo Pieri e Outros.”

UBS 12 de Setembro

doar é amar

Secretaria de Saúde

DO

PODER LEEGISLATIVO
XECUTIVO - -PP
UBLICAÇÕES
UBLICAÇÕESOO
FICIAIS
FICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
Acha-se aberto na Câmara Municipal de Jaguariúna,
Pregão Presencial Nº: 03/2016, TIPO: MENOR
PREÇO, PROCESSO ADM: Nº: 348/2016.
AUTORIZAÇÃO: PRESIDENTE DA CÂMARA –
VEREADOR ADILSON JOSÉ ABRUCEZ
Regência: Lei 10.520/02, 8.666/93 também pelas
Leis Complementares 123/06 e 147/14, Resolução
desta Câmara Municipal nº 166/2013 e alterações
posteriores.
1. – Para recebimento dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, fica determinado o dia
19 de MAIO de 2016, até as 9h30m, no Plenário da
Câmara Municipal de Jaguariúna, rua Alfredo Bueno,
1189 – Centro – Jaguariúna/SP. – CEP: 13820-000.
2 – OBJETO – Contrato para aquisição de combustível com fornecimento contínuo e fracionado,
conforme demanda, para suprir as necessidades da
frota de veículos da Câmara Municipal de
Jaguariúna/SP, por um período de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da assinatura do contrato.
3 – Os interessados poderão extrair edital na íntegra
a partir do dia 29/04/2016, através do site:
www.camarajaguariuna.sp.gov.br, ou pessoalmente
na sede da Câmara, endereço acima descrito.
4 – Esclarecimentos, providências ou impugnações
ao ato convocatório do pregão por qualquer pessoa
poderá ser solicitados, por email rosangelaribeiro@camarajaguariuna.sp.gov.br ou pelo Protocolo Geral
desta Casa de Leis até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para recebimento das propostas. Horário
de atendimento das 8:00 as 17:00, de segunda a
sexta-feira de expediente normal, no endereço acima
descrito, telefones para contato (19) 3847-4336 ou
(19) 3847-4320 - Rosangela
Jaguariúna, 28 de abril de 2016.
ADILSON JOSÉ ABRUCEZ
Vereador/ Presidente
Rosangela M. S. Ribeiro
Pregoeira
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2016
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016.ADILSON JOSÉ ABRUCEZ, Presidente da Câmara
Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc. no
uso das atribuições que lhe são conferidas, e com
fundamento na Resolução nº 060/1991 – Regimento
Interno (artigo 71, inciso V) e na Lei nº 101 – Lei de
Responsabilidade Fiscal (artigo 9º, § 4º), expede o
presente Edital de Convocação para a Audiência
Pública nº 004/2016, a ocorrer no dia 25 de maio de
2016 (quarta-feira), às 19h00, na Sala das Sessões
desta Câmara Municipal para:
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais – 1º
Quadrimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de
Jaguariúna.
Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida
Audiência Pública, a Comissão Permanente de
Orçamento, Finanças e Contabilidade.
Câmara Municipal de Jaguariúna, 4 de maio de 2016
VEREADOR ADILSON JOSÉ ABRUCEZ
Presidente
Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data, no
quadro de avisos da portaria da Câmara Municipal, e
publicado na imprensa local.
ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA VENTURINI
Diretora Geral
LEI Nº 2.364 DE 2 DE MAIO DE 2016
(Autoria: Vereador David Hilário Neto – PTB)
Denomina o Pontilhão da Maria Fumaça, localizado no
balão da Avenida Marginal com a Rua Cândido Bueno
de “Prefeito Tarcisio Cleto Chiavegato”.
ADILSON JOSÉ ABRUCEZ, Presidente da Câmara
Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc...
FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu
promulgo, nos termos do Art. 47 “caput” da Lei
Orgânica do Município, a seguinte lei:
Art. 1º O Pontilhão da Maria Fumaça, localizado no
balão da Avenida Marginal com a Rua Cândido Bueno,
passa a denominar-se “Prefeito Tarcisio Cleto
Chiavegato”.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua

16

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

06 de Maio de 2016

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, 2 de
maio de 2016
VEREADOR ADILSON JOSÉ ABRUCEZ
Presidente
Registrado na Secretaria e afixado, na mesma data,
no quadro de avisos da Portaria da Câmara Municipal
de Jaguariúna.
ALZIRA ELEANI DE CAMPOS SOUZA VENTURINI
Diretora Geral
Pauta dos Trabalhos da 10ª Sessão Ordinária,
de 03/05/2016

www.jaguariuna.sp.gov.br
6. Do Sr. Alexandre da Silva Santos - Xanddy
solicitando ao Executivo Municipal realizar a limpeza
na parte de trás do terreno do Posto de Saúde da
Roseira de Cima;
7. Do Sr. Alexandre da Silva Santos - Xanddy
solicitando ao Executivo Municipal limpeza e poda de
todo o mato dos terrenos baldios no bairro Nova
Jaguariúna, em especial na rua João Voltan;
8. Do Sr. Alexandre da Silva Santos - Xanddy
solicitando ao Executivo Municipal fiscalização e
melhor sinalização na Av. dos Ypês, em frente ao
prédio que atende a USB do Bairro Roseira de Baixo e
Interclínicas (com cópia para a FAJ – Faculdade de
Jaguariúna).

Moções:
1. Do Sr. Fábio Augusto Pina de pesar pelo
passamento da Sra. Maria Célia Nóbile Cassiani
ocorrido em 26 de abril corrente, aos 59 anos, nesta
cidade;
2. Do Sr. Romilson Nascimento Silva de
congratulações e louvor à Jaguar Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. pelo seu 38º aniversário,
comemorado em 02 de maio de 2016;
3. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco de
congratulações e louvor ao Centro de Equoterapia de
Jaguariúna pela realização do Projeto “Cavalgando
para a Vida” e do Projeto “EJA”.

ORDEM DO DIA
Em Única Discussão:
Projeto de Lei nº 022/2016, dos Sr. Ângelo Roberto
Torres, Fábio Augusto Pina, Adilson José Abrucez,
Alexandre da Silva Santos, Alfredo Chiavegato Neto,
David Hilário Neto, Gerson Antonio, Luiz Carlos de
Campos, Luiz Gustavo Gothardo, Rita de Cássia Siste
Bergamasco, Rodrigo da Silva Blanco, Romilson
Nascimento Silva e William de Souza Silva, que altera
a denominação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS “ Maria Letícia Lula
da Silva” para “Elza Baldassin Chaivegato” e dá outra
providência.

Expediente:
Dos Senhores Vereadores:
Requerimentos:
1. Do Sr. Ângelo Roberto Torres – Neguita
Torres solicitando ao Executivo Municipal
informações de quanto será feita a limpeza e poda
das árvores da Praça Francisco Parisi, no bairro
Capotuna;
2. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando ao
Executivo Municipal informações se existe a previsão,
neste ano, de encaminhar a este Legislativo, projeto
de lei complementar instituindo novo Programa
Especial de Recuperação Fiscal - REFIS Municipal;
3. Do Sr. Luiz Carlos de Campos solicitando à
Renovias Concessionária S/A a colocação de
defensas metálicas (guard rail), no dispositivo de
retorno existente na altura do KM 133,5 da Rodovia
Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros - SP-340,
em ambos os lados, paralelas às calçadas que dão
acesso aos pontos de ônibus localizados às margens
da rodovia;
4. Do Sr. Adilson José Abrucez solicitando ao
Executivo Municipal informações sobre calendário de
retirada de galhos e entulhos no Núcleo Urbano
Parque Ana Helena, entre outras questões;
5. Do Sr. Romilson Nascimento Silva solicitando
ao Executivo Municipal informações sobre previsão
para colocação das placas de identificação de ruas do
bairro Reserva da Barra, entre outra questão;
6. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco
solicitando ao Executivo Municipal informações sobre
qual empresa que está fazendo o transporte de
crianças autistas para o Instituto Luz, em Paulínia,
entre outras questões;
7. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco
solicitando ao Executivo Municipal informações
quanto à reforma da UPA, se foi acionada a empresa
que fez a construção, e se foi utilizado dinheiro do
tesouro municipal para a reforma;
8. Da Sra. Rita de Cássia Siste Bergamasco
solicitando às Estâncias Metrópolis Turismo e Viação
averiguar a velocidade com que os ônibus estão
circulando quando saem do ponto do centro e
descem a rua Alfredo Bueno.
Indicações:
1. Do Sr. Rodrigo da Silva Blanco – Magrão
solicitando ao Executivo Municipal substituição das
placas com nomes das ruas do bairro Jardim
Pinheiros;
2. Do Sr. William de Souza Silva – Zidane
solicitando ao Executivo Municipal dedetizar os
bueiros e limpeza nos terrenos do Bairro 12 de
Setembro;
3. Do Sr. William de Souza Silva – Zidane
solicitando ao Executivo Municipal reparos nas
torneiras e cambucas no Parque dos Lagos, do bairro
Planalto;
4. Do Sr. William de Souza Silva – Zidane
solicitando ao Executivo Municipal limpeza nas ruas e
podas de matos nos terrenos, no bairro Cruzeiro do
Sul;
5. Do Sr. Adilson José Abrucez solicitando ao
Executivo Municipal colocação de lâmpada na Praça
Dias, no poste defronte ao nº 89, no Núcleo Urbana
Parque Ana Helena;
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FIQUE LONGE!

Higienize as mãos com água e sabão ou com
álcool gel depois de tossir ou espirrar, após
usar o banheiro e antes de comer
Evite tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies potencialmente contaminadas, como corrimãos, bancos e maçanetas
Não proteja a tosse e o espirro com as mãos,
utilize lenço de papel descartável
Evite o contato com pessoas que apresentem
sintomas de gripe
Se você faz parte de um dos públicos-alvo,
tome a vacina contra a gripe

C O M U N I C A D O | interrupção no fornecimento de água
A Prefeitura de Jaguariúna comunica aos moradores que haverá interrupção
no fornecimento de água tratada nos dias 9/05 (segunda-feira) e 11/05 (quarta-feira), das 8 às 17 horas nos bairros abaixo descritos, devido a realização da
implantação do Projeto de Setorização das redes de distribuição de água potável
O abastecimento de água da cidade será restabelecido gradativamente após o
término do serviço.
9/05 - Ipê, Mauá I E Ii, Zeni, Planalto, Europa, Rinaldi, Arco-Iris.
11/05 - Capotuna, 12 Setembro, D. Luiza, São José, Imperial, São Pedro, Imperial, São Pedro E Guedes.
A Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que reservem água e a
utilizem de maneira racional, reservando-a para usos essenciais.

