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TERRA DA MMIGA 

PARECER DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANçA5, ORçAMENTO, 

EDUCAçAO, SAUDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei n° 006/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA: "Dispöe sobre suptementaçao de dotaçao na 
- 	lei orçanientaria n° 4681, de 26 de outubro de 2020, que 

especiflca" 

A Comissao Perzn3nthte 1de'ihanas, Orçarnento, Edrn 
	

Meio Ambiente, 

e e Cultura, reunida na forma regimental, corn base no. 	1 e paragrafo 4° do 

77 do Regimenta Intemo, para apreciar o p  ojeto acirr 
	

de autoria do 

do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia € 3/02/2021 (quarta-feira, corn 

de SESSAO EXTRAQRIDTNARIA, e cncaminhado pal 1 parecer,  

A necessidade está estampada na mensagem c a matéri busca autonzaçào legislativa 

bri?, credito adicional na atual peça orçarnentária de T 1350.000,00 pan o Fimdo 

- EOVID): 

0 crditb $cra coberto por meio dc recursos j 	es dc saldo financeiro, sendo 

que )Lrte fot usado no projeto dc lei n 9  05/21 ( 
	

restando ainda fl 

2664 (i47,37, portanlo suporta tal suplementaçao 

6::Pdijjanua1 - Lei n° 4433/17, de 

itniias - LDO 2020 - Lei n° 4658, 

de 23/06/2020 esuas 

Assim;:acormssaoentende : cpie:o projeto de lei gQ  006/2021, do Executivo, está apto 

para ser aprtiad6 pId F1enáo, dSèndo a oportunidade c conveniéncia ser analisado por 

cada Vercador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinopolis, 08 de fcvereiro 

Relator: 
	

CERIMONIAL) 

Presidente: DALVA S QUEIRA 
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IERRA DA MIDA 

ATA DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANcAS, ORçAMENTO, 

EDUCAQAO, SACJDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2021, na sede da Câmara Municipal de Jardinôpolis, a 

Comissao Permanente de Finanças, Orçamento, EdueaçAo, Saüde, Meio Ambiente, Esporte e 

Cultura, para o biênio de 2021-2022,rodnida na forma regimental para os fins previstos na 

alinea "a" do inciso 1 do artigo 68 do RegirnëntoJntemo, constatou que esteve presente Os 

Vereadores: Prbsidente: DALVA SIQUEIRA, Relator: ROGE1UO LIMA CONGA (BELLO 

CERIM9NI4,L) e Membro: CAib JARJMM, sendo este ültimo convidado pelo(s) 

integrante(s) da comissào para secretariar os trabaihos, o ques aceitou de pronto. Em seguida, 

os membros cia comissao, analisaram Os seguintes projetos: 

1) Projeto de Lei n° 001/2021 - LEGISI.ATIVO 

EMENTA: "RECONHECE A ATIVIDADE RELIGIOSA COMO ESSENCIAL PAPA A P OP ULA cÁO DO 
MtJNICIPJO DE JARDINOPOLIS EM TEMPOS DE CRISES OCASIONADAS POR MOLESTIAS 
CONTAGJOSAS J  EPID$MIAS  PANDEML4S, CA TA'STROFES NATURAlS OU CALAMIDADES PUBLICA, E 
DA OUTRAS PRO VIDENCIAS." 

1.1)'A matéria foi debatida e analisada pelos os mémbros da comissão e por unanimidade 
opinaram pela emissào de parecer favorável. 

2) Projeto de Lei no 006/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA DISPOE 50BPS 8uPLEMENTA A0 DE DOTAçAO NA LEI ORAMENTARJA N° 4681 DE 26 
DE OUTUBRO DE 2020 QUE ESPECIFICA 

2.1) A matéria foi dcbatida e ahalisada pelos os membros da comissAo e por unanimidade 
opinaram pela:eniissão des precerJ ypráve1Sçm  prejuizo do:parecer, a comissAo decidiu 
solicitar maiores mformacöes:a  respeitd da dóffiprã:de viiitüäis 5.000 testes rápidos para 
covid, apontada na mensagem do projeto, para a Secretária Municipal da Saáde, mediante 
oficio especial da comissAo. 

3) Projeto de Lei no 007/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA: "DISPOE 50BPS ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL NA LEI OR(;AMENTA'RIA No 4681, DE 
26 DE OUTUBRO DE 2020, QUE ESPECIFICA" 

3.1) A matéria foi debatida e analisada pelos os membros cia comissão e por unanimidade 
opinaram pela emissAo de parecer favorável. 
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TERRA PA MANGA 

CONCLUSAO: Pareceres favoráveis nos projetos, conforme apontado acima, corn expediçao 

de oficio solicitando informaçoes, referente ao projeto de lei no 006/202 1 - Executivo, sern 

prejuizo do parecer favorável. 

Na4a rnais 71javendo a ser tratado foi encerrada a presente reuniâo da comissAo e eu 

Va ;  o 	,cj 44-7 	(Vereador CAIO JARDIM) lavrei a presente ata, que foi aprovada por 

to s Os i3ntes. 

Presidente: BALVA SIOUEIRA:  

H 
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IEPaA DA rte" 

Jcrdindpolis, 04 de fevereiro de 2021. 

Ofkio Especial 

$enhora Secretaria: 

Corn meus cordials cumprimentos, na qualidade de Presidente 
do COMI5SAO PERMANENTE DE FINANcAS, OiçAMENTO, EbUCAAO, 5AUbE, MEIO 
AMBIENTE, E5PORTLE CUL.TURA daC&mara Mt4nicipol de Jardin6polis, venho par meio 

deste solicitor a çnvio das ngiainteâ informaç3esrelcciorndaseo Projeto de Lei n o  006/2021 

do Executivo,tptdo em vista o ofIcio 55 COMPRAS N9°  047/2021, de 14 de janeiro do 

correnteano: 

1) No tocante a informacao de que havera compra de 5.000 testes rdpidos COVID-19 

gostadarnos que fosse esclarecido Se hd previs8o de testagem em massa. - 

2) Se sint. como funcionara e se havera a estrutura de pessoal tendo em vista que estd 

ocorreiido a vacrnaco parc COVIb 

3) Gostariathos de saber qual é a validade do teste (vencimento, exemplo urn ano, dois onos) 

4) A aquisicdo ser&feita de forma fracionada ou de urna unica vez (5.000 testes)' 

Saliento que tais inforrnaçacs sao necessárias pare 
complementacao daquelas contidas no mensagern do projeto visando sanar dóvidus dos 
integrantes do cornissaa no rnomento do emissao do seu parecer e eventualmente de outros 

vereadores. 
Certa ern poder contar corn a atencao e cç5o de Vossa 

Excelência, aprovetto a oportunidade parc renovar mets protestos de estima e consideracao 

Atenciosamènte, 

Delve Cristina Siqueira dos Santos 

Vereadora - marc Municipal de Jardinópolis-SP 

Excelentissirna Senhora 
IVANICE MARIA CESTARI DANbARO 
Secretdria Municipal do Soáde 
Jardinópolis-SP. 

R  6 

A; 

R;Ubg 



PREFEITURA MUNICIPAL BE JARDINOPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL BE SAUBE 
b 	

Rua Silva Jardim, n.° 204— JardinOpolis/SP - CEP: 14680-000 
Forte: (16) 3690-2968 - FAX: (16) 3690-2965 

Email: sesau(äjardinopo1is.sy.gov.br  

Jardinópolis, 08 de fevereiro de 2021 

OF.SS.n° 087/202 1 

Prezada Senhora: - 

Em atençäo a solicitaçao do Oficio Especial, relacionado a compra 
de testes rapidos para COVID- 19, informamos: 
1— No tocante a informacâo de que haverá compra de 5.000 testes rapidos COVI-19, se ha 
previsäo de testagem em massa? 
Reposta: Ndo háprevisdo de realizarmos testagem em massa. A testagern será realizada nospacientes 
corn sindrorne gripaL 
Vale ressaltar que entraremos no periodo de sazonalidade do virus influenza adenovIrus o que 
d(/Icultara o diagnOstico de COVID-19, para tanto aumentará a utilizaçdo de teste rapido. 0 
municipio testa todos os suspeitos. Não utilizamos o critério epiderniologico. 
Importante lembrar que ha dferença em relacäo aos prazos de coleta para PCR e TR. 

2- Como funcionará e se haverá a estrutura de pessoal? 
Reposta: Solicitainos a compra de 5000 testes rápidos, coinpreendendo aproxirnadamente 10% da 
populacão. Leinbranios que tam bern real/winos PER via L4L. Infelizinente nesse inomento 17äo ternos 
imunobiologico que atenda toda populacäo, us menores de 18 anus não poderão ser vacinados, bern 
corn: gestanles, puCrperas e lactantes e corn isso continuareinos a ter a circulacão do virus. Vale 
ressaltar que mesmo corn a vacinação estamos trabalhando corn uma ejicOcia de 50%. Terernos que 
continuar testando a populacão. A estrutura de pessoal será mesmo que JO estainos utilizando na 
rot/na dos serviços. 

3- Validade dos testes? 
Reposta: Na descriçào de licitacdofoi solicitado o prazo de validade minima de 12 rneses. 

4- A Aquisiçao será de feita de que forma, fracionada on de jima Unica vez? 
Reposta: Em relacão a entrega esse processo será vinculado corn ofornecedor do insumo. 

Colocando-nos a disposicao para outros csclarecimentos que se 
fizerem necessários, despedimo-nos renovando nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Atencios:e __ 

Ivanice Maria Cestari Dandaro 
Secretária Municipal de Saüde 

lima. Sra. 
DALVA CRISTINA SIQIJETRA DOS SANTOS 
DD. Vereadora da Câmara Municipal de 
JardinOpolis/SP 

TACC/tacc 

CANARA MUN!C!PAL DE JARNNOP! 
RECEBI AsQLL.2/....... 
Ernde 	........... 

A.,s._ 


