
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

→ Projeto de Lei  nº 24/2021 – EXECUTIVO 

→ Emenda Aditiva nº 001     |   → Emenda Modificativa nº 001 

→ Emenda Modificativa nº 002   |   → Emenda Substitutiva nº 001 

  

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, 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 

12/04/2021 (segunda-feira), bem como, das emendas acima apresentadas, todas de autoria do 

Vereador Caio Jardim  e encaminhados para parecer. 

  O projeto de lei preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem que justificou a medida. 

 A matéria busca dar nova redação no artigo 4º da lei municipal nº 1941/96, para excluir 

do rol dos membros do conselho o representante da Câmara Municipal, haja vista o 

entendimento do Poder Judiciário quanto a constitucionalidade, por se tratar de uma função no 

executivo, o que é vedado. 

 No tocante as emendas destacamos: 

 a) Emenda Aditiva nº 001: visa acrescentar um artigo no projeto de lei para acrescentar 

o parágrafo único no artigo 7º da referida lei municipal. 
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 ► O atual texto normativo diz o seguinte: 

 

 b) Emenda Modificativa nº 001: visa acrescentar um artigo no projeto de lei para dar 

nova redação ao artigo 6º da referida lei municipal. 

 

 ► O atual texto normativo diz o seguinte: 

 

 c) Emenda Modificativa nº 002: visa acrescentar um artigo no projeto de lei para dar 

nova redação ao artigo 5º da referida lei municipal. 

 

 ► O atual texto normativo diz o seguinte: 
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 d) Emenda Substitutiva nº 001: visa dar nova redação no artigo 1º do projeto de lei 

para aplicar uma nova redação ao artigo 4º da referida lei municipal. 

 

 

 

 

 ► O atual texto normativo diz o seguinte: 
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 Apesar da emenda dar nova redação ao artigo 4º como um todo, o autor da emenda não deixou 

de forma expressa a redação dos § 1º e § 2º, conforme a boa técnica legislativa recomenda, entretanto 

grafou apenas o seguinte: [....]. Salvo engano, o autor da emenda pretende manter os §§ 1º e 2º 

inalterados. 

 No tocantes as emendas entendemos que elas preenchem os requisitos da técnica legislativa e 

constitucionalidade. 

  Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 24/2021, do Executivo, e as emendas do 

Legislativo, estão aptos para serem apreciados pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência 

ser analisado por cada Vereador. 

  ESTE É O NOSSO PARECER. 

  Jardinópolis, 30 de abril de 2021. 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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30 abr 2021, 11:07:36 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 218ab5a9-2f6c-40a7-8dba-

61c36e948268. Data limite para assinatura do documento: 30 de maio de 2021 (09:04).

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

30 abr 2021, 11:10:50 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

leandromoretti@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 Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

30 abr 2021, 11:11:01 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

joseeduardofofo@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 José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

30 abr 2021, 11:11:17 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:
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8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do
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leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:
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30 abr 2021, 13:08:16 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email
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