
 

 

 

 

►  COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA  ◄ 

 

 

OFÍCIO  ESPECIAL  
 

    Jardinópolis, 28 de maio de 2021. 
 
 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

 

 A Vereadora Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para o biênio de 2021-2022, com 
base na letra “a”, inciso I do artigo 68 do Regimento Interno, vem, à presença de Vossa 
Excelência, para solicitar alguns esclarecimentos pela municipalidade, no tocante as 
seguintes proposituras: Projeto de Lei nº 32/21 – Executivo; Projeto de Lei nº 34/21 – 
Executivo; Projeto de Lei nº 37/21 – Executivo; Projeto de Lei nº 41/21 – Executivo; 
Projeto de Lei nº 43/21 – Executivo, conforme consta da Ata da Comissão lavrada em 
26/05/2021. 
 Segue anexo cópia da ata da referida reunião da comissão com os questionamentos 
a serem respondidos, com urgência, pela municipalidade, para que as matérias possam 
ser discutidas e votadas pelo Legislativo Municipal. 
 Informamos que a comunicação contendo as respostas poderá ser realizada de 
forma virtual, mediante os e-mails abaixo:  
 
Dalva Cristina: dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br 
Rogério Lima: bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br 
Caio Jardim: caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br 
 
 Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e 
consideração. 

 
                                 assinado eletronicamente  

                 DALVA  CRISTINA  SIQUEIRA  DOS  SANTOS 
          Vereadora Presidente da Comissão Permanente – biênio 2021-2022 

 
 
 
 
 
PARA: 
DR. PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP 
NESTA 
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Assinaturas

Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Assinou

Log

28 mai 2021, 09:25:11 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 5d73e4f1-f27f-4a92-acd2-

375bbb78c9c1. Data limite para assinatura do documento: 25 de junho de 2021 (12:09).

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

28 mai 2021, 09:26:27 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

dalvasiqueira@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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

28 mai 2021, 09:26:32 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 25 de junho de 2021 (12:09).

28 mai 2021, 09:30:10 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:

179.104.125.91. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 mai 2021, 09:30:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

5d73e4f1-f27f-4a92-acd2-375bbb78c9c1.
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Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 28 de maio de 2021. Versão v1.2.1.

5d73e4f1-f27f-4a92-acd2-375bbb78c9c1
Página 1 de 1



 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

 

Aos 26 dias do mês de maio  de 2021, na sede da Câmara Municipal de Jardinópolis, a Comissão 

Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para 

o biênio de 2021-2022, reunida na forma regimental para os fins previstos na alínea “a” do inciso 

I do artigo 68 do Regimento Interno, constatou que esteve presente os Vereadores: Presidente: 
DALVA SIQUEIRA, Relator: ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)     e  
Membro:   CAIO JARDIM, sendo este último convidado pelo(s) integrante(s) da comissão para 

secretariar os trabalhos, o que aceitou de pronto. Em seguida, os membros da comissão, 

analisaram os seguintes projetos: 

 

---------------------------------------------------------------------- 

1) Projeto de Lei nº 032/2021 – EXECUTIVO   
 

 

 

Tendo em vista  que o parágrafo único do artigo 6º do projeto possibilita a municaplidade,  arcar 
com os custos decorrentes de contratação onerosa com as operaradoras, perguntamos: 
 

1.1)  Qual o custo operacional, envolvendo despesa e receita de 

eventual contratação onerosa? 

 

------------------------------------------------------------------------ 

2) Projeto de Lei nº 034/2021 – EXECUTIVO  
EMENTA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA  LEI 
ORÇAMENTÁRIA Nº 4681, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020, QUE ESPECIFICA” 

 

Tendo em vista que no item 03 da mensagem (fls. 02) aponta um gasto de R$ 626.749,02, com 
manutenção predial nas Escolas de Ensino Fundamental, perguntamos: 
 

2.1) Há um direcionamento de quais escolas serão contempladas e 

quais os reparos e serviços executados em cada uma dela? 
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2.2) Há previsão de reparos nas escolas de educação infantil? Em 

sendo positivo, qual data?   

 

----------------------------------------------------------------------- 
3) Projeto de Lei nº 037/2021 – EXECUTIVO  
EMENTA:  

 
 

3.1) Qual o valor atualmente consignado na folha de pagamento 

dos funcionários e servidores e o que representa em porcentagem 

do total da folha de pagamento? 

3.2) A prefeitura, atualmente possui quantos funcionários e 

servidores e quantos deles possuem parte de seus salários 

comprometidos com consignação de empréstimos decorrente da lei 

nº 2898/04? 

3.3) No artigo 4º fala a respeito após a data deverá ser observado 

os limites previstos na lei 10.820/03, essa mudança trará 

prejuízo, ou afetará o contrato em vigor e atual? 

 

OBS.: As perguntas acima estão sendo feitas sem prejuízo do parecer favorável, já emitido pela 
comissão. 
----------------------------------------------------------------------- 
4) Projeto de Lei nº 041/2021 – EXECUTIVO  
EMENTA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 
4681 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020” 

 

4.1) Quais medicamentos serão adquiridos com os recursos 

previstos no Projeto? Tais medicamentos são para distribuição à 

população ou para uso em procedimentos nas unidades de saúde? 

4.2) Quais produtos serão adquiridos no item “Dieta Especial”? 
Qual o atual estoque desses produtos na rede municipal de saúde?  

---------------------------------------------------------------------- 

5) Projeto de Lei nº 043/2021 – EXECUTIVO  
EMENTA: “AUTORIZA A ADESÃO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 
DO CAMINHO DA FÉ – AACF, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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5.1) Sobre previsão dos gastos, apontar a ficha de onde virá os 

recursos para manter o projeto, manutenção das trilhas, 

sinalização e etc. 

 

OBS.: A pergunta acima está sendo feita sem prejuízo do parecer favorável, já emitido pela 
comissão. 
------------------------------------------------------------------------ 

CONCLUSÃO: Assim, os membros da comissão, por unanimidade, entendem serem 

necessárias as informações que serão prestadas pelo Executivo local, endereçada diretamente 

para comissão, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme § 2º do artigo 82 do Regimento Interno 

(observado que no recesso interrompe o prazo - art. 83 do RI), com a expedição de ofício especial diretamente 

para o Executivo Municipal responder com urgência.   Nada mais havendo a ser tratado foi 

encerrada a presente reunião da comissão. Eu (Vereador CAIO JARDIM) lavrei a presente ata, a qual 

foi aprovada por todos os presentes. 

 

 

Presidente: DALVA SIQUEIRA:________________________________________________________________ 

 

 

 Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL): ___________________________________ 

 

 

Membro:   CAIO JARDIM: ___________________________________________________________________ 
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Assinaturas

Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Assinou

Caio Eduardo Jardim Antonio
Assinou

Rogério Lima Conga
Assinou

Log

28 mai 2021, 07:29:46 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 10143382-2d07-4171-8897-

4bd570e0b507. Data limite para assinatura do documento: 25 de junho de 2021 (12:10).

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

28 mai 2021, 07:30:23 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

dalvasiqueira@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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

28 mai 2021, 07:30:38 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

caiojardim@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 Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

28 mai 2021, 07:30:49 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

bellocerimonial@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 Rogério Lima Conga e CPF 261.638.828-65.

28 mai 2021, 07:30:56 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 25 de junho de 2021 (12:10).

28 mai 2021, 08:36:43 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 383.110.828-55. IP:

187.45.155.249. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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28 mai 2021, 08:56:23 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:

179.104.125.91. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 mai 2021, 09:18:36 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 261.638.828-65. IP:

45.177.77.22. Componente de assinatura versão 1.112.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 mai 2021, 09:18:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

10143382-2d07-4171-8897-4bd570e0b507.

Hash do documento original (SHA256): 8f43bccbb5c9a0d5898f06c0b409798bd48f1fb6c4e3c9024f337952c61cfa04

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 10143382-2d07-4171-8897-4bd570e0b507, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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28/05/2021 Roundcube Webmail :: PROTOCOLAR - Ofício da Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento - CMJ

www.camarajardinopolis.sp.gov.br:2095/cpsess1066286085/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=120&_mbox=INBOX.Sent&_action=… 1/1

PROTOCOLAR - Ofício da Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento - CMJ

De Nélio Pereira Lima Filho <procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br>
Para <gabinete@jardinopolis.sp.gov.br>
Data 28/05/2021 09:51
Prioridade Alta

 Ofício especial e Ata CFO de 26-05-21 - ref PLs - 32 - 34 - 37 - 41 - 43 - Exe.pdf(~439 KB)

Bom dia! 
Por determinação da sra. Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, 
Educação, Saúde, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, para o biênio de 2021-2022, segue
anexo para protocolo o ofício especial da comissão, bem como, cópia da ata da reunião da
referida comissão realizada no dia 26/05/21, com questionamentos a serem respondidos pela
municipalidade em face de vários projetos de leis. 
Att. 

--  
NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO 
Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
Procurador Jurídico | OAB-SP nº 112.121 
______________________________________________________________________________________ 

A Câmara Municipal de Jardinópolis, sob a LGPD 13.709/2018, tem o 
compromisso de proteger toda informação coletada. Este e-mail e quaisquer 
anexos podem conter informações privilegiadas ou confidenciais e 
destinadas ao uso exclusivo do destinatário original, seu uso e 
reprodução dependem de prévia autorização da Câmara Municipal de 
Jardinópolis. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor informe o 
remetente imediatamente e exclua-o. A instituição não se responsabiliza 
pelo conteúdo expresso nesta mensagem, sendo esta responsabilidade 
exclusiva do seu autor. 
Não imprima este e-mail a menos que seja necessário. Se você se preocupa 
com o meio ambiente como nós, evite imprimir e-mails. 
______________________________________________________________________________________
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Lida: PROTOCOLAR - Ofício da Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento - CMJ

De <gabinete@jardinopolis.sp.gov.br>
Para <procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br>
Data 28/05/2021 10:05
Prioridade Mais alta

Sua mensagem 

    Para:  gabinete@jardinopolis.sp.gov.br 
    Assunto:  PROTOCOLAR - Ofício da Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento  - CMJ 
    Enviada:  28/05/2021 09:51 

foi lida em 28/05/2021 10:05.

Reporting-UA: jardinopolis.sp.gov.br; Microsoft Outlook 16.0 
Final-Recipient: rfc822;gabinete@jardinopolis.sp.gov.br 
Original-Message-ID: <fbbb8f17fd8e175e6d596770121f8ca4@camarajardinopolis.sp.gov.br> 
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed 
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