
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

Projeto de Lei nº 73/2021 – EXECUTIVO  

 

 
 

 A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, 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 29/09/2021, com audiência 

pública realizada no dia 20 de outubro de 2021,  e encaminhado para parecer. 

 

 A necessidade está estampada na mensagem do projeto, na audiência 

pública, realizada na Câmara Municipal foi apresentada uma EMENDA 

relacionada ao Orçamento da Câmara Municipal de Jardinópolis, em relação ao 

PROJETO DE LEI Nº 073/2021 (LOA); no Anexo II, Natureza de Despesa por 

Categoria Econômica, nós temos no elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00 

– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; a emenda seria para reduzir o 

valor de R$ 455.000,00 para R$ 405.000,00. E utilizar esse montante de R$ 

50.000,00 para o elemento de despesa 3.3.90.46.00.00.00.00 – Auxílio 

Alimentação; elevando do valor de R$ 170.000,00 para R$ 220.000,00. Sendo que, 

essa mesma situação, deve ser repetida na relação das despesas planejadas; onde 

a emenda, então, seria na atividade 2002 – Manutenção da Secretaria da Câmara 

Municipal, elemento de despesa 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.0000; 
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reduzindo ali a mesma relação de R$ 450.000,00 para R$ 400.000,00 e elevando 

o valor da dotação 3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0110.0000 (relativa ao Auxílio 

Alimentação), elevando esse valor de R$ 170.000,00 para R$ 220.000,00.  

 No projeto de lei nº 71/2021, que altera o PPA – 2022-2025, a previsão de 

receita para o exercício de 2022 é de R$ 178.786.000,00; o ajuste para o próximo 

exercício financeiro na LDO, está previsto no projeto de lei nº 72/2021, portanto, 

os projetos orçamentários estão em consonância com o artigo 140 e seguinte da 

Lei Orgânica Municipal. 

 Assim, o orçamento para o exercício financeiro de 2022 estima uma receita 

de R$ 178.786.000,00 e a fixação das despesas no mesmo patamar, destacando 

que no artigo 2º consta o seguinte: 

 

 

 As despesas segundo a discriminação dos quadros de programas do 

Trabalho e Natureza de Despesa, foi desdobrado da seguinte forma no artigo 3º: 
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 E as subfunções foram elencadas da seguinte forma:  
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 73/2021 do Executivo 

e a emenda apresentada e aprovada na audiência pública, estão aptos para serem 

apreciados pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado 

por cada Vereador. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 11 de novembro de 2021. 

              

 

 

   
                         (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

      RELATOR:   ROGÉRIO LIMA CONGA  - BELLO CERIMONIAL          
 
     
 
 
 
(ASSINATURA ELETRÔNICA)      (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

PRESIDENTE: LUIZ FERNANDO RIUL - XOTÔ             MEMBRO:   CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO 
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11 nov 2021, 11:08:10 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 0686bfc8-3e38-4ec5-9c82-

0cb26e8549db. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2021 (11:06).

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

11 nov 2021, 11:08:16 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

luizfernandoxoto@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 Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-62.

11 nov 2021, 11:08:16 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, com os pontos de autenticação:

email (via token); 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.

11 nov 2021, 11:08:16 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.

11 nov 2021, 11:12:11 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 074.849.168-62. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.161.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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11 nov 2021, 11:12:35 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 261.638.828-65. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.161.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 nov 2021, 21:19:39 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura

concluído para o documento número 0686bfc8-3e38-4ec5-9c82-0cb26e8549db.

Para validar este documento assinado, 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 ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0686bfc8-3e38-4ec5-9c82-0cb26e8549db, com

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