
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 30/2021 – EXECUTIVO  

  

 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 

29/04/2021 (quinta-feira) e encaminhado para parecer, com pedido de SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA. 

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

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 Necessário uma emenda para corrigir erro de digitação na ementa, pois, constou Lei 

Orçamentária nº 4681, de 26 de outubro de 2021, quando o correto é 2020. 

 A matéria busca autorização legislativa para abertura de crédito especial no valor total 

de R$ 467.222,92, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para dar 

atendimento a recursos recebidos do FEHIDRO, para combate a perdas de água decorrentes 

de vazamento e substituição de ramais: 

 

 

Clicksign 3a4a766f-e77c-48bb-83da-e90572cbb736



 

 O crédito será coberto por meio de recurso recebido do Governo Estadual 

(FEHIDRO), no valor de R$ 369.106,10; e, o restante, ou seja, contrapartida de R$ 98.116,82, 

serão cobertos por parte do superávit financeiro apurado no exercício de 2020, conforme planilha que 

acompanhou o projeto de lei nº 025/211, aprovado nesta Casa de Leis, que aponta um total de R$ 

15.410.898,69. 

 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - Lei nº 4433/17, de 26/09/2017; 

e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 – Lei nº 4658, de 23/06/2020 e suas 

posteriores alterações. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 30/2021, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por 

cada Vereador, observando a emenda acima. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 03 de maio de 2021. 

 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR  -   (FOFO) 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

                                                           
1 R$ 15.410.898,69 – R$ 4.645.295,17 (PL 025/21) = R$ 10.765.603,52. – R$  363.488,95 (PL 26-21) = R$ 10.402.114,57 – R$ 98.116,82 (PL 

30-21) = R$ 10.303.997,75. 
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Log

03 mai 2021, 15:19:12 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 3a4a766f-e77c-48bb-83da-

e90572cbb736. Data limite para assinatura do documento: 02 de junho de 2021 (14:10).

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

03 mai 2021, 15:19:56 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.

03 mai 2021, 15:20:13 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.

03 mai 2021, 15:20:28 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

vizudobanco@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 Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

03 mai 2021, 15:20:35 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: 02 de junho de 2021 (14:10).

03 mai 2021, 16:16:49 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 mai 2021, 16:31:30 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

187.72.190.198. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 03 de maio de 2021. Versão v1.2.1.

3a4a766f-e77c-48bb-83da-e90572cbb736
Página 1 de 2



03 mai 2021, 16:58:50 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

191.246.31.32. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 mai 2021, 16:58:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

3a4a766f-e77c-48bb-83da-e90572cbb736.

Hash do documento original (SHA256): 4b758bdf30851df1063b90f94e811bcad6a3f19e241df5d908831aea701e1b9f

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 3a4a766f-e77c-48bb-83da-e90572cbb736, com os efeitos

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