
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 90/2022 – 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 30/09/2022 e encaminhado para parecer. 

 A Comissão de Justiça e Redação, já apresentou a emenda ajustando a redação do 

artigo 1º. 

 O projeto foi encaminhado para os vereadores e ciência ao plenário na sessão ordinária 

do dia 03/10/22 submetido a audiência pública que foi realizada no dia 26/10/22, com a 

participação de servidores do Poder Executivo, que prestaram esclarecimentos e ouviram 

sugestões dos Pares da Casa, sendo que foi mantido o projeto na íntegra.  A matéria 

visa alterar os Anexos I, V e VI e Demonstrativos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o 

exercício de 2023, conforme texto abaixo: 

 

 O projeto se faz necessário tendo em vista, conforme apontado na justificativa, do 

Projeto de Lei nº 89/2022, que altera o PPA com  tramite nesta Casa, durante o atual exercício, 

até o mês de maio tínhamos uma estimativa de arrecadação para o exercício de 2022 na ordem 

de aproximadamente R$ 210.000.000,00, já no mês de agosto deste ano, a previsão da 

arrecadação foi alterado para R$ 215.949.000,00, também vislumbrou-se que a inflação para 

o ano de 2022 era de 8,02% e agora aponta para algo em torno de 6,40%, já a previsão do PIB 

sofreu alteração de 0,76% e agora apresenta 2,39%. 
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 O Executivo justifica ainda que diante desses fatos é imperioso que se promova, além 

da adequação da previsão de receitas e, portanto, dos limites das despesas, também os 

porcentuais das aplicações constitucionais obrigatórias, observando a fixação já ocorrida 

conforme se vê abaixo. 

 

 Diante do noticiado acima, o ajuste é feito nos termos do § 1º do artigo 167 da 

Constituição Federal, para alterar os demonstrativos da Programação Orçamentária da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, a fim de adequá-los às necessidades da Lei Orçamentária para o 

exercício de 2023, em consonância com o ocorrido no PPA. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 90/2022, 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, 08 de novembro 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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Assinaturas

Marli Pegoraro

CPF: 247.761.648-09

Assinou em 09 nov 2022 às 10:04:49

Rogério Lima Conga

CPF: 261.638.828-65

Assinou em 09 nov 2022 às 10:17:06

Dalva Cristina Siqueira dos Santos

CPF: 288.926.578-10

Assinou em 08 nov 2022 às 18:47:51

Log

08 nov 2022, 10:28:15 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 6850a416-75f4-4f21-bf17-

c5a8f1b9482b. Data limite para assinatura do documento: 08 de dezembro de 2022 (10:26).

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

08 nov 2022, 10:28:18 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Marli Pegoraro e CPF 247.761.648-09.

08 nov 2022, 10:28:18 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

08 nov 2022, 10:28:18 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, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 09 de novembro de 2022. Versão v1.16.0.
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08 nov 2022, 18:47:51 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 288.926.578-10. IP: 186.210.72.24.

Componente de assinatura versão 1.400.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 nov 2022, 10:04:49 Marli Pegoraro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

marlipegoraro@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 247.761.648-09. IP:

45.166.211.202. Componente de assinatura versão 1.400.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

09 nov 2022, 10:17:06 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 261.638.828-65. IP:

45.166.211.202. Componente de assinatura versão 1.400.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

09 nov 2022, 10:17:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

6850a416-75f4-4f21-bf17-c5a8f1b9482b.

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 6850a416-75f4-4f21-bf17-c5a8f1b9482b, com os efeitos

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