__________________________________________________________
ATA Nº 86 / 2015-2022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se na sede
do Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí – SRJ, situado na
rua Armando Salles de Oliveira, nº 35, centro, Jacareí, Estado de São
Paulo, os membros da Diretoria Executiva tendo como Diretor Presidente
e de Regulação o advogado GUSTAVO COSTA a Diretora Administrativa
Financeira e contadora ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA, a Diretora
Técnica Operacional Engª. BIANCA TAINA GOMES PEDROSO.
Contamos ainda com a ilustre presença da Ouvidora ELAINE
APARECIDA DA SILVA BENTO. Os trabalhos se iniciaram as 9h20,
assumindo os serviços de secretariado o Diretor Presidente; feita a leitura da
Ata de nº 85/2022 a qual, como de costume, já havia sido previamente enviada
aos membros e a Ouvidora para conferência e assinatura, sendo a mesma foi
aprovada por unanimidade. A seguir, nos termos do artigo 26 e seguintes
da Lei Municipal nº 5.806/2013, a qual instituiu o Serviço de Regulação de
Saneamento de Jacareí, especificamente na seção III que trata do
Conselho Participativo, se passou a discussão de interesse, qual seja,
envio do relatório anual 2021 de prestação de contas para conhecimento
e manifestação do Conselho da SRJ ocorrido em 11 de janeiro de 2022
onde após foi manifestado o recebimento. Passados mais de 30 (trinta)
dias do envio das contas ao Conselho da SRJ, não houve mais qualquer
pedido de esclarecimento ou manifestação e, considerando que referidas
contas teve ampla publicidade, haja vista ainda que são publicadas em
nosso portal da transparência, bem como enviadas seu teor para os
senhores Conselheiros Participativos em 11/01/2022 e, considerando
finalmente, que foi plenamente demonstrada para ser debatida e analisado
seu teor não havendo qualquer impugnação, as contas foram aprovadas
por unanimidade e sem qualquer ressalva. Encaminha-se para publicação
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no site desta Autarquia. Nada mais havendo a tratar ou deliberar, os
trabalhos foram encerrados às 10h00. Eu, GUSTAVO COSTA, Diretor
Presidente, lavrei a presente Ata a qual vai firmada pela Diretoria
Executiva.
Jacareí, 28 de fevereiro de 2022.
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