
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE - ECE 

Projeto de Lei nº 123/2022 – 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 29/11/2022, com pedido de urgência e sessão 

extraordinária e encaminhado para parecer. 

 

 A Comissão de Justiça e Redação já apresentou as emendas necessárias para 

fins de ajustes de redação. 

 

 A matéria visa normatizar auxílio para transporte aos estudantes que 

frequentam escolas nas cidades de Franca, Sertãozinho e Jaboticabal, uma vez que, no 

início do ano de 2020, foram licitadas linhas de ônibus destinadas a transportar os 

estudantes do município que cursam seus estudos em nível de graduação e técnico 

nos Municípios de Ribeirão Preto SP e Batatais SP, para os municípios de Franca, 

Sertãozinho e Jaboticabal, em razão do reduzido número de alunos matriculados em 

instituições de ensino localizadas nessas cidades a contratação de linhas de transporte 

não se mostra viável, diante dos custos, em afronta ao interesse público. Em 

decorrência deste fato, faz se necessário diante do princípio da isonomia, que o 

Município busque subsidiar o transporte dos estudantes de cursos superiores e 

técnicos nos municípios de Franca, Sertãozinho e Jaboticabal na mesma medida, 

conforme apontado na justificativa, os custos com o presente benefício, estão previstos 

na Lei 4925/22, LOA-2023. 
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 Acompanha o projeto manifestação do gestor de transporte escolar 

intermunicipal da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, vejamos: 

 

 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 123/2022, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência 

ser analisado por cada Vereador. 

 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 1º de dezembro de 2022. 

 

 

     

   RELATOR:   ROGÉRIO LIMA CONGA  - BELLO CERIMONIAL          

    
     
 

PRESIDENTE: LUIZ FERNANDO RIUL - XOTÔ  MEMBRO: CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO  
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Log

02 dez 2022, 10:20:17 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 8b877428-3972-47d0-82ec-

e3ade37d281d. Data limite para assinatura do documento: 01 de janeiro de 2023 (10:19).

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

02 dez 2022, 10:20:18 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

02 dez 2022, 10:20:18 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.
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02 dez 2022, 10:20:18 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; 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.

02 dez 2022, 10:25:14 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 261.638.828-65. IP:

179.241.22.217. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

02 dez 2022, 12:25:41 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

caiojardim@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 383.110.828-55. IP: 187.45.155.249.

Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

02 dez 2022, 12:39:53 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 074.849.168-62. IP:

177.200.76.50. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

02 dez 2022, 12:39:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

8b877428-3972-47d0-82ec-e3ade37d281d.
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