
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022 – LEGISLATIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, 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 da Câmara 

Municipal, protocolado na Casa Legislativa no dia 16/03/2022 (quarta-feira) e 

encaminhado para parecer. 

 A matéria visa aprovar as contas do Exercício de 2019 do Executivo Municipal, 

conforme texto abaixo:  

 

 

 O TCESP enviou – no formato virtual -  para a Casa Legislativa as referidas 

contas em 11 de janeiro de 2022, na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 07/02/22, os 

Pares da Casa foram cientificados da tramitação das referidas contas, sendo que, em 

08 de fevereiro de 2022, foi confeccionado o respectivo comunicado, publicado na 

imprensa local e disponibilizado no sítio da Câmara Municipal na internet. As 

comissões permanentes já emitiram pareceres no tocante a matéria que tramitou junto 

ao TCESP, que por sinal foram aprovados na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 
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14/03/22, conforme acostado no projeto, os quais reiteramos os argumentos lá 

lançados.  

 Lembramos apenas que a matéria tramitou junto ao órgão de fiscalização 

externa denominado Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, recebeu o número: 

TC-004879.989.19-2, a Segunda Câmara em 06/07/2021, emitiu parecer favorável à 

aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, relativas ao Exercício 

de 2019, exceto aqueles que estão pendentes de julgamento, com recomendações, 

sendo que, a publicação da decisão na imprensa oficial do Estado (DOPL – página 39) 

ocorreu em 23/09/2021 e o trânsito em julgado em 12/11/2021, durante toda a 

tramitação foi garantido os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 O atual Chefe do Poder Executivo Municipal, já está ciente da necessidade de 

ajustes e adequações na administração pública municipal, conforme severas 

recomendações enviadas pelo TCESP. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de decreto legislativo nº 

001/2022, 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, 28 de março de 2022. 

              

 

 
         (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
 
 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                      Membro:   MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
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Log

28 mar 2022, 09:08:56 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 5218cf06-ea38-42c5-94de-

8fd4abaabc1c. Data limite para assinatura do documento: 27 de abril de 2022 (09:07).

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

28 mar 2022, 09:08:59 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

marlipegoraro@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 Marli Pegoraro e CPF 247.761.648-09.

28 mar 2022, 09:08:59 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.
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28 mar 2022, 09:08:59 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 mar 2022, 09:16:05 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

45.177.77.221. Componente de assinatura versão 1.232.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 mar 2022, 09:40:04 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.15.243.145. Componente de assinatura versão 1.232.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

29 mar 2022, 10:14:01 Marli Pegoraro assinou. Pontos de autenticação: email

marlipegoraro@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 247.761.648-09. IP:

187.26.155.114. Componente de assinatura versão 1.232.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

29 mar 2022, 10:14:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

5218cf06-ea38-42c5-94de-8fd4abaabc1c.

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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5218cf06-ea38-42c5-94de-8fd4abaabc1c, com

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