102.410.158-47, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim
Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo; Senhor VANILDO JOSE
MINISTRO, nacionalidade brasileira, aposentado, casado, portador da
cédula de identidade RG nº 9.658.153 e do CPF nº 721.771.108-82,
domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí,
estado de São Paulo. 6) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE
SOCIAL: Não houve manifestação dos presentes. DISPOSIÇÕES
FINAIS:
desde já agendada para realizar-se às 11 horas nesta mesma data, na
Sala de Reuniões Jardim Botânico da Companhia de Informática de
Jundiaí. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os membros do
Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal eleitos nesta
assembleia declaram, sob as penas da lei, conforme Declaração de
Desimpedimento arquivada na sede da Companhia, que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
relações de consumo, fé pública ou à propriedade. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente colocou a palavra à
disposição de quem dela quisesse fazer uso e como não houve
manifestação foi encerrada a Assembleia Geral, da qual foi lavrada a
presente ata, em forma sumária, que após lida e achada conforme, foi
por todos os presentes, aprovada e assinada. Jundiaí, 20 de Abril de
2021. A PRESENTE CONFERE COM A ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO
PRÓPRIO ONDE AS ASSINATURAS DOS PRESENTES ESTÃO
APOSTAS. JOSE ANTONIO PARIMOSCHI - Secretário da Mesa THIAGO MAIA PEREIRA - Presidente da Mesa. Registrada na Jucesp
sob nº 252.059/21-9, em 27 de Maio de 2021, por Gisela Simiema
Ceschin – Secretária Geral.
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
C.N.P.J./MF Nº. 67.237.644/0001-79
NIRE Nº. 35.300.132.432
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA e LOCAL: Aos 20 (vinte) dias de abril de 2021, às 11 horas,
na sede da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN, na Avenida
da Liberdade s/nº, Paço Municipal, Cidade de Jundiaí, no Estado de
São Paulo. PRESENÇA E QUÓRUM: A reunião contou com a presença
de todos os membros do Conselho de Administração. COMPOSIÇÃO
DA MESA DOS TRABALHOS: Presidente da Mesa Sr. Thiago Maia
Pereira e Secretário da Mesa Senhor Jose Antonio Parimoschi. ORDEM
DO DIA: 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2)
Eleição do substituto do Presidente do Conselho de Administração;
3) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 4) Remuneração dos
membros da Diretoria Executiva; 5) Remuneração dos membros do
Conselho de Administração e; 6) Outros assuntos de interesse da
Companhia. DELIBERAÇÕES: 1) Eleição do Presidente do Conselho
de Administração: Os Conselheiros, em conformidade com Artigo 18,
§1º do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, elegeram
como Presidente do Conselho de Administração, o Senhor THIAGO
e Extraordinária de 20 de abril de 2021. 2) Eleição do substituto do
Presidente do Conselho de Administração: Nos termos do mesmo
Artigo 18, § 1º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, por
unanimidade, elegeram como substituto do Presidente do Conselho de
Administração, para os casos de ausência ou impedimento, o senhor
Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021. 3)
Eleição dos membros da Diretoria Executiva: Por unanimidade de votos,
nos termos do Artigo 21, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia,
os membros do Conselho de Administração, elegeram os seguintes
Diretores para a Companhia de Informática de Jundiaí, que assinarão
o Termo de Posse no respectivo Livro da Sociedade, pelo prazo
de 02 (dois) anos, que se encerrará em 30 de abril de 2023: Diretor
Presidente: Senhor AMAURI MARQUEZI DE LUCA, nacionalidade
brasileira, Administrador, casado, portador da cédula de identidade
RG nº 10.136.574, SSP-SP e do CPF nº 001.397.648-60, domiciliado
à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado
de São Paulo; Diretor Administrativo e Financeiro: Senhor JOSE LUIZ
FERRAGUT, nacionalidade brasileira, Analista de Sistemas, casado,
portador da cédula de identidade RG nº 8.724.816-5 – SSP-SP e do CPF
nº 724.190.248-34, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim
Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo; Diretor Técnico: Senhor
CELSO MONTEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, Administrador,
solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.893.739, SSP-

SP e do CPF nº 059.144.588-38, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n,
Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo; Diretor de
Infraestrutura: Senhor RICARDO BUSNARDO DENARDI, nacionalidade
brasileira, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº
27.931.046-8 – SSP-SP e do CPF nº 265.472.658-46, domiciliado à Av.
da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São
Paulo e; Diretora Jurídica: senhora BEATRIZ BEVILACQUA D’AURIA
nacionalidade brasileira, Advogada, casada, portadora da cédula de
identidade RG nº 29.469.280-0 – SSP-SP e do CPF nº 332.819.548-39,
domiciliada à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí,
estado de São Paulo. 4) Remuneração dos membros da Diretoria
Executiva: O Conselho de Administração deliberou e aprovou que,
a partir de 1º de maio de 2021 e até 30 de abril de 2022, os valores
individuais de honorários mensais a serem pagos aos diretores acima
como segue: a) O valor de R$ 20.764,50 (vinte mil setecentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta centavos) que será retirado pelo Diretor
Presidente, a título de pró-labore; b) Os demais Diretores (Administrativo
e Financeiro, Técnico, Infraestrutura e Jurídico) retirarão, também a título
de pró-labore, o valor de R$ 19.173,09 (dezenove mil cento e setenta
e três reais e nove centavos). Deliberou ainda que, caso haja decisão,
judicial ou não, sobre a correção dos salários dos colaboradores da
Companhia, os administradores (Conselho de Administração e Diretoria),
terão a remuneração corrigida pelo mesmo percentual, retroativo a
Administração para deliberação sobre a matéria. Na sequência, deliberou
e discriminados nas respectivas atas das reuniões do Conselho de
Administração, realizadas às 15 (quinze) horas do dia 11 (onze) de abril
de 2018 e 24 (vinte e quatro) de abril de 2019. 5) Remuneração dos
membros do Conselho de Administração: O Conselho de Administração
deliberou e aprovou o valor de R$1.949,14 (um mil novecentos e quarenta
e nove reais e catorze centavos) como remuneração mensal individual
aos membros do Conselho de Administração. 6) Outros assuntos de
interesse da Companhia: Não houve manifestação dos presentes.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
da qual foi lavrada a presente Ata que após lida e achada conforme,
foi por todos os presentes aprovada e assinada. Jundiaí, 20 de abril
de 2021. A PRESENTE CONFERE COM A ORIGINAL LAVRADA EM
LIVRO PRÓPRIO ONDE AS ASSINATURAS DOS PRESENTES ESTÃO
APOSTAS. Jose Antonio Parimoschi – Secretário da Mesa - Thiago Maia
Pereira - Presidente da Mesa. Registrada na Jucesp sob nº. 252.058/215, em 27 de maio de 2021, por Gisela Simiema Ceschin – Secretária
Geral.
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

SANTOS PERBONI. Processo SEI: CIJ.00096/2021. Assinatura:
13/07/2021. Objeto: Prestação de serviços de apoio psicológico aos
funcionários da Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN, de
Referência. Assunto: Neste ato as partes resolvem adequar o anexo I do
CONTRATO, TERMO DE REFERÊNCIA, para que seu item 3 passe a
constar, a partir desta data, com a seguinte redação:
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Descrição

Quantidade
de Sessões

Número
máximo de
sessões

especializado na área de psicologia, para Até 20 por
672
prestação de serviços de atendimento colaborador
psicológico individual, via online.
A CONTRATADA poderá redistribuir o quantitativo de sessões pela
quantidade de funcionários em atendimento, sempre observando o
previstos acima.
O aditivo na íntegra, encontra-se publicado no portal da CIJUN: https://
cijun.sp.gov.br/.
Jundiaí,13 de julho de 2021.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente

