
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 055/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 

 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 do Chefe do Executivo, 

protocolado na Casa Legislativa no dia 13/06/2022 (segunda-feira), com pedido de 

urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 

 A matéria no artigo 1º visa incluir na peça orçamentária, crédito especial no 

valor de R$ 150.000,00, para o Fundo Municipal da Saúde, a saber: 

 

 A cobertura será decorrente de recursos recebido de emenda parlamentar 

estadual, já depositada em conta no Banco do Brasil S/A, para aquisição de um 

aparelho de ultrassom com dopler, conforme consta da Resolução SS nº 50, de 19 de 

maio de 2022 – Gabinete do Secretário da Saúde, cópia que acompanha o projeto. 
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 Segue anexo ao projeto propostas de empresas cujo valor fica entre R$ 

128.000,00, R$ 145.000,00 e R$ 160.000,00, portanto dentro da estimativa orçada. 

 

 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - Lei nº 4765, de 

15 de setembro de 2021; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO  

– Lei nº 4747, de 07 de julho de 2021 e suas posteriores alterações. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 055/2022, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 15 de junho de 2022. 

 

 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
 
 

 

 

(Assinatura Eletrônica)      (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                      Membro:   MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 

Clicksign e1f68d99-7604-4abe-808c-6d36f2b436e6



Parecer SASMA - PL 55-22 - Exe - urg-ext.pdf
Documento número #e1f68d99-7604-4abe-808c-6d36f2b436e6

Hash do documento original (SHA256): f676ec425f4458e19732cfd6b598ef412158f5589a299221022ce9fa0018d5dd

Assinaturas

Marli Pegoraro

CPF: 247.761.648-09

Assinou em 21 jun 2022 às 11:06:05

Rogério Lima Conga

CPF: 261.638.828-65

Assinou em 21 jun 2022 às 10:15:29

Dalva Cristina Siqueira dos Santos

CPF: 288.926.578-10

Assinou em 20 jun 2022 às 17:02:23

Log

20 jun 2022, 11:42:59 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número e1f68d99-7604-4abe-808c-

6d36f2b436e6. Data limite para assinatura do documento: 20 de julho de 2022 (11:41).

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

20 jun 2022, 11:43:01 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.

20 jun 2022, 11:43:01 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.

20 jun 2022, 11:43:01 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.
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20 jun 2022, 17:02:23 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.15.241.59. Componente de assinatura versão 1.291.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jun 2022, 10:15:29 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

45.177.78.248. Componente de assinatura versão 1.292.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jun 2022, 11:06:05 Marli Pegoraro assinou. Pontos de autenticação: email

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

187.26.216.77. Componente de assinatura versão 1.293.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

21 jun 2022, 11:06:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

e1f68d99-7604-4abe-808c-6d36f2b436e6.

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 e1f68d99-7604-4abe-808c-6d36f2b436e6, com os efeitos

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