
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

→ 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 Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio Ambiente, 

Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do 

artigo 77 do Regimento Interno, 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. 

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

 

 

 

 

 

 ► 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. 
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 ► 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: 

 

 

 

 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. 
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 ► O atual texto normativo diz o seguinte: 

 

 

 

  

 

 As emendas acima estão em consonância com a matéria. 
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  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, 06 de maio de 2021. 

 

 

     (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)              
 
 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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Log

10 mai 2021, 08:00:36 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 71084e94-1735-4a1f-9db4-

1d69621d7806. Data limite para assinatura do documento: 05 de junho de 2021 (22:47).

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

10 mai 2021, 08:01:07 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

dalvasiqueira@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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF 288.926.578-

10.

10 mai 2021, 08:01:21 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.

10 mai 2021, 08:01:42 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.

10 mai 2021, 08:01:54 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 junho de 2021 (22:47).

10 mai 2021, 08:32:33 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

131.100.157.71. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 10 de maio de 2021. Versão v1.2.1.

71084e94-1735-4a1f-9db4-1d69621d7806
Página 1 de 2



10 mai 2021, 09:31:32 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 288.926.578-10. IP:

179.104.114.35. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 mai 2021, 14:52:27 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.52.86.39. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 mai 2021, 14:52:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

71084e94-1735-4a1f-9db4-1d69621d7806.
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prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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