
 

R E S O L U Ç Ã O  Nº  274/2022 

- De 03 de Maio de 2022 - 

 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU 

O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2022, DE AUTORIA DO VEREADOR 

LEANDRO MORETTI SERRANO; E EU, CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS - 

PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

  Art. 1º Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Jardinópolis, a Comissão 

Temporária Especial de Assuntos Relevantes, com base no inciso I do artigo 91 do Regimento 

Interno, para estudo, acompanhamento e fiscalização de  contratação de empresa para realizar 

serviços operacionais do Departamento de Água e Esgoto – DAE, decorrentes da execução dos 

serviços a serem contratados e executados nos termos e condições  apontados no ofício nº 

074/2022, que acompanhou o  projeto de lei nº 021/2022 e respectiva mensagem de autoria do 

Executivo Municipal, que foi aprovado na sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022. 

  Art. 2º A finalidade do estudo é obter conhecimento claro da realidade que 

envolve a questão da execução dos serviços operacionais do DAE, em especial aqueles 

apontados no projeto de lei nº 21/2022 do Executivo, haja vista o problema de abastecimento de 

água que atinge a população de forma geral, bem como, os problemas com o esgoto, em especial 

vazamento, entupimento e destinação final, que atinge os bairros de forma rotineira. 

  § 1º A comissão poderá acompanhar todo o trabalho apontado pelo Chefe do 

Executivo, desde as tratativas e reuniões iniciais até a conclusão final da execução do objeto 

contratado,  sem intervenção direta, observando o artigo 3º desta resolução. 

  § 2º A fiscalização da execução do serviço operacional apontado no artigo 1º, é de 

grande relevância para a população e de alto custo para o erário, devendo a comissão temporária 

acompanhar todo o processo licitatório, cumprimento de cronograma, estratégia de ação, 

materiais usados e qualidade do serviço prestado e demais questões que julgar pertinente. 

  § 3º As premissas norteadoras do trabalho da comissão são aquelas apresentadas 

pelo Poder Executivo no projeto de lei nº 21/2022 do Executivo, sendo que uma cópia do 

referido projeto, protocolado na Câmara Municipal é parte integrante da presente resolução. 

  § 4º Para atingir o objetivo de esclarecimento, conhecimento e fiscalização que 

envolve a o objeto da presente resolução, a comissão também deverá observar, relatar com 

clareza e agregar o máximo de informações possíveis, além daquelas que julgar oportunas, 

apresentando, quando for o caso, relatórios parciais ou final das atividades que serão lidas, 

discutidas e deliberadas   pelo Plenário, na primeira sessão ordinária após a apresentação. 

  Art. 3º Para execução de seus objetivos a comissão temporária poderá: 

  I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem 

encaminhados voluntariamente; 

“CRIAÇÃO E FORMAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL 

DE ASSUNTOS RELEVANTES OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO 

DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO – DAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
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  II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder 

público ou de empresas contratadas pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis, para os fins desta 

resolução; 

  III - convidar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar 

qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; 

  IV - determinar diligências para coleta ou recuperação de informações, 

documentos e dados, junto a órgãos públicos ou empresas privadas contratadas com a 

municipalidade; 

  V – requisitar para prestar informações, esclarecimentos e ou depoimento os 

Secretários, servidores ou funcionários públicos do município, responsáveis por empresas 

privadas contratadas pela municipalidade;  

  VI – acompanhar execução dos trabalhos a serem executados por terceiros ou 

municipalidade; e, 

  VII - solicitar o auxílio de entidades e órgãos públicos. 

  Parágrafo único. A Comissão para acesso a informações, dados e documentos 

públicos ou privados necessários para o desempenho de suas atividades, caso havendo recusa, 

deverá postular junto ao Plenário a tomada de posição para medida judicial.  

  Art. 4º Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situação de fato 

revelada ou declarada pela comissão temporária terá a prerrogativa de solicitar ou prestar 

informações para fins de estabelecimento da verdade. 

  Art. 5º A comissão será composta por 03 (três) Vereadores, com suas respectivas 

funções, conforme segue abaixo:   

I - Leandro Moretti Serrano – Presidente 

  II - Dalva Cristina Siqueira dos Santos – Relator 

  III - Aguinaldo José de Souza – Membro Integrante 
 

         Art. 6º Os trabalhos da comissão serão concluídos até 30 de agosto de 2023 e sua  

prorrogação de prazo de funcionamento, será  através de requerimento, observando-se o disposto 

no parágrafo 7º do artigo 92 do Regimento Interno. 
 

  Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta resolução, correrão por conta 

de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

  Art. 8º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

                                                Jardinópolis-SP, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, aos 

três dias do mês de maio de 2022.  

 

  

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Log

03 mai 2022, 15:16:15 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 736fc19c-45b9-41cc-b821-

f601c75f253a. Data limite para assinatura do documento: 02 de junho de 2022 (15:15).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

03 mai 2022, 15:16:17 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

03 mai 2022, 15:16:17 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

03 mai 2022, 15:27:51 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

187.26.139.1. Componente de assinatura versão 1.262.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 mai 2022, 15:29:13 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.85.79. Componente de assinatura versão 1.262.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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03 mai 2022, 15:29:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

736fc19c-45b9-41cc-b821-f601c75f253a.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 736fc19c-45b9-41cc-b821-f601c75f253a, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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