
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Decerto Legislativo nº 002/2021 – LEGISLATIVO  

EMENTA:  
“Dispõe sobre a aprovação das 

Contas do Executivo Municipal, 

referente ao Exercício Financeiro 

de 2018.”  

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma 

regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 

do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima mencionado 

de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, protocolado na 

Casa Legislativa no dia 02/06/2021 e encaminhado para a comissão 

em 08/06/21. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, 

e a justificativa e necessidade está estampada na mensagem. 

 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, analisou e 

emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura 

Municipal de Jardinópolis, referente ao exercício financeiro de 

2018, cujo Prefeito na época foi o Dr. João Ciro Marconi, no 

período compreendido de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2018, 

com recomendações e determinações. 

 O TCESP enviou para a Casa Legislativa as referidas contas 

em 18 de dezembro de 2020, sendo que, em 12 de fevereiro de 2021, 

foi confeccionado o respectivo edital, publicado na imprensa 

local e disponibilizado no sítio da Câmara Municipal na internet. 

 As comissões permanentes emitiram parecer favorável, quando 

analisaram o parecer do TCESP, o que foi aprovado pelo plenário 

desta Casa de Leis. 

 A matéria/projeto está em consonância com as decisões da 

Casa Legislativa, o parecer do Tribunal de Contas só poderá ser 
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alterado pelo voto de 2/3 de seus Membros (alínea “a”, inciso 

XV, do art. 36 da Lei Orgânica Municipal), observado ainda, o 

disposto no § 2º do artigo 227 do Regimento Interno. 

 Oportuno deixar consignado que a presente comissão reitera, 

o que o TCESP apontou no tocante as recomendações, para que a 

Prefeitura Municipal, adote medidas concretas, com urgência, 

para sanar tais falhas, sejam observadas com rigor e que a Casa 

Legislativa envie ofício ao Sr. Prefeito Municipal, dando 

ciência das falhas apontadas, independentemente da ciência 

enviada pelo órgão de controle externo. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de decreto 

legislativo lei nº 002/2021, do Legislativo, está apto para ser 

apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência 

ser analisado por cada vereador. 

  ESTE É O NOSSO PARECER. 

  Jardinópolis, 11 de junho de 2021. 

 

 

            Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU  
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Log

11 jun 2021, 10:50:13 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 7d8771d6-d74e-4977-95a9-

1b395404b9c4. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (10:18).

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

11 jun 2021, 10:51:09 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

leandromoretti@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 Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

11 jun 2021, 10:51:33 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

joseeduardofofo@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 José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

11 jun 2021, 10:51:46 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

vizudobanco@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 Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

11 jun 2021, 10:52:19 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: 14 de junho de 2021 (19:18).

11 jun 2021, 11:05:07 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

191.246.29.83. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 jun 2021, 11:13:01 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

177.52.87.187. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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11 jun 2021, 12:24:47 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

186.210.6.158. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 jun 2021, 12:24:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

7d8771d6-d74e-4977-95a9-1b395404b9c4.

Hash do documento original (SHA256): 7ee90123d3a4fc4e0d01ca22af4220d18a2107f1276638fad40554d9f769567f

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 7d8771d6-d74e-4977-95a9-1b395404b9c4, com os efeitos

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