
 

EMENDA  SUBSTITUTIVA 

 
Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 – Executivo 

 

 

 
 

 
   Senhor Presidente, Nobre Vereadores: 

 

 

Apresento para consideração desta Casa de Leis a seguinte Emenda Substitutiva: 

 

  Apresento a emenda SUBSTITUTIVA  no projeto acima mencionado, para 

substituir o atual texto ou redação do § 5º do artigo 5º, visando alteração dos valores mínimos 

das parcelas.  

  Atualmente o parágrafo 5º do citado artigo contém  a seguinte redação: 

 

 

    

  Assim, a atual redação deve ser substituída por: 

 

“ARTIGO 5º: ..................................................................................................... 

   

  ............................................................................................................................... 

  § 5º - Para fins deste artigo os valores das parcelas não poderão ser 

inferiores a R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para pessoas físicas e R$ 100,00 (cem reais) 

para pessoas jurídicas.” 
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  Tal emenda é necessária para que possa beneficiar tanto pessoas físicas como 

jurídicas, que poderão, em face do valor devido, obter uma parcela de menor valor dentro do 

prazo estipulado na matéria.  

 

  Isto posto, conto com o apoio de todos os Pares desta Casa de Leis, para que 

seja aprovado a presente emenda. 

 

    Sala das Sessões, 06 de abril  de 2021. 

 

   

    _________________________________________ 

                - Vereador Caio Jardim -  
                 Legislatura – 2021 – 2024 
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Assinaturas

Caio Eduardo Jardim Antonio
Assinou

Log

06 abr 2021, 13:59:20 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 0d58dfcf-db4e-4a0b-bff7-

7cc06eb88393. Data limite para assinatura do documento: 06 de maio de 2021 (08:02).

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

06 abr 2021, 14:00:06 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

caiojardim@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 Caio Eduardo Jardim Antonio e CPF 383.110.828-55.

06 abr 2021, 14:00:21 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: 06 de maio de 2021 (08:02).

06 abr 2021, 14:57:03 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 383.110.828-55. IP:

177.52.86.167. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

06 abr 2021, 14:57:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

0d58dfcf-db4e-4a0b-bff7-7cc06eb88393.

Hash do documento original (SHA256): 206ea100910e4d889e02aa728a1145f3a01cb861b9e3d5079022e361f244a1ce

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0d58dfcf-db4e-4a0b-bff7-7cc06eb88393, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de abril de 2021. Versão v1.1.0.

0d58dfcf-db4e-4a0b-bff7-7cc06eb88393
Página 1 de 1



06/04/2021 Roundcube Webmail :: PROTOCOLO - EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 01-21

www.camarajardinopolis.sp.gov.br:2095/cpsess3330439009/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=85&_mbox=INBOX.Sent&_action=p… 1/1
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A pedido do vereador Caio Jardim, segue anexo para protocolo e encaminhamento, emenda de
sua autoria, ao projeto de lei complementar nº 01/21 - Executivo. 
Att. 

--  
NÉLIO PEREIRA LIMA FILHO 
Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
Procurador Jurídico | OAB-SP nº 112.121



 
 

 

DELIBERAÇÃO  DA  PRESIDÊNCIA 
 
 

 

Ref. Projeto de Lei Complementar nº 01/21 – Executivo 

EMENDA SUBSTITUTIVA – Vereador Caio Jardim 

 

 

  1) Recebo a Emenda Substitutiva escrita, 

apresentada pelo Vereador Caio Jardim, que substitui a 

redação do § 5º do artigo 5º do Projeto de Lei Complementar 

nº 01/2021, de autoria do Executivo, para tramitação e 

apreciação  junto com a matéria, protocolada via e-mail, nos 

termos regimentais. 

 

  2) DETERMINO: 

 

  a) encaminhamento da emenda formulada à Comissão 

Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio 

Ambiente, Esporte e Cultura, para emissão de parecer junto 

com o projeto, COM URGÊNCIA, uma vez que, o projeto já foi 

encaminhado para a mencionada comissão. 

  b) seja disponibilizado no site da Câmara Municipal 

de Jardinópolis, junto ao projeto, a emenda formulada, para 

conhecimento da população em geral. 

  c) seja enviado cópia da emenda para todos os 

vereadores, para fins de ciência. 

  Cumpra-se. 

  Jardinópolis, 07 de abril de 2021. 

   

 

 

    CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 

                                  - Presidente da Câmara Municipal de Jardinópolis –  
            (assinatura eletrônica) 

Clicksign 2643caec-0d83-4d7d-9cc0-d44b7886d436



Deliberção da Presidência - Emenda vereador Caio - PLC 01-21.pdf
Documento número #2643caec-0d83-4d7d-9cc0-d44b7886d436

Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Log

07 abr 2021, 07:11:59 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 2643caec-0d83-4d7d-9cc0-

d44b7886d436. Data limite para assinatura do documento: 05 de maio de 2021 (18:01).

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

07 abr 2021, 07:13:26 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

cleberbicicletaria@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 Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

07 abr 2021, 07:13:39 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: 05 de maio de 2021 (18:01).

07 abr 2021, 09:16:54 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

191.54.111.21. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

07 abr 2021, 09:16:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

2643caec-0d83-4d7d-9cc0-d44b7886d436.

Hash do documento original (SHA256): 9ae3808655285ace9739194747f34843a2d68d0297cd5725788eb1d138af9d4d

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 2643caec-0d83-4d7d-9cc0-d44b7886d436, com os efeitos

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