
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE - ECE 

Projeto de Lei nº 052/2022 – 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 30/05/2022 

(segunda-feira), com pedido de urgência e sessão extraordinária e 

encaminhado para parecer. 

 A matéria visa mudança na peça orçamentária em vigor  na Secretaria 

Municipal da Educação e visa:  
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 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - Lei nº 

4765, de 15 de setembro de 2021; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO  – Lei nº 4747, de 07 de julho de 2021 e suas posteriores 

alterações. 

 Acompanha o projeto planilha orçamentária, demonstrativo do excesso 

de arrecadação até abril de 2022, espelho de extrato bancário e conciliação 

bancária. 

 

 A necessidade da suplementação está mensagem da qual destacamos: 
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 A comissão enviou ofício especial solicitando alguns esclarecimentos, 

bem como, ofício complementar, sendo que, as respostas da municipalidade 

estão acostadas no projeto, cuja as necessidades são (lista de espera): 
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 Assim, entendemos e sugerimos que os próximos investimentos sejam 

direcionados ao atendimento de áreas de maior demanda, entretanto, a 

aprovação da matéria se faz diante da necessidade de REFORMA e da 

conclusão dos trabalhos já iniciados e abandonados de ampliação.  

 

 Por fim, entendemos e sugerimos que antes do fechamento/conclusão 

do projeto de reforma e ampliação que seja ouvida a comunidade escolar e 

consideradas as especificidades de uma creche e do trabalho ali realizado (por 

exemplo, precisa ter banheiro próximo às salas, chuveiros com bancadas 

elevadas para darem banho, etc.) 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 052/2022, do 

Executivo, está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade 

e conveniência ser analisado por cada Vereador e requeremos que cópia do 

presente parecer seja enviado ao Chefe do Executivo. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 24 de junho de 2022. 

 

 

     

   RELATOR:   ROGÉRIO LIMA CONGA  -  BELLO CERIMONIAL          

    
     
 
 

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

Luiz Fernando Riul

CPF: 074.849.168-62

Assinou em 24 jun 2022 às 12:03:32

Rogério Lima Conga

CPF: 261.638.828-65

Assinou em 24 jun 2022 às 08:40:02

Caio Eduardo Jardim Antonio

CPF: 383.110.828-55

Assinou em 24 jun 2022 às 10:34:18

Log

24 jun 2022, 08:17:37 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 389741ba-ab38-43c8-a584-

a943fe3400ee. Data limite para assinatura do documento: 24 de julho de 2022 (08:16).

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

24 jun 2022, 08:17:39 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.

24 jun 2022, 08:17:39 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.

24 jun 2022, 08:17:39 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.
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24 jun 2022, 08:40:02 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

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

177.58.182.111. Componente de assinatura versão 1.295.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jun 2022, 10:34:18 Caio Eduardo Jardim Antonio assinou. Pontos de autenticação: email

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

191.246.22.86. Componente de assinatura versão 1.296.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jun 2022, 12:03:32 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

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

189.96.224.78. Componente de assinatura versão 1.296.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jun 2022, 12:03:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

389741ba-ab38-43c8-a584-a943fe3400ee.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, 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 e deve ser considerado parte do documento nº 389741ba-ab38-43c8-a584-a943fe3400ee, com os efeitos

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