
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 131/2022 – 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 

08/12/2022, com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 

 O projeto assim dispõe: 

 

  Na justificativa que acompanha o projeto o Chefe do Executivo manifestou no 

sentido como se a Casa Legislativa tivesse rejeitada a matéria o que não procede, vejamos os 

argumentos equivocados na mensagem. 
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 Na realidade a Casa aprovou o projeto de lei nº 12/22, que trata da questão do auxílio 

alimentação, que envolveu inclusive os Secretários Municipais, o que culminou com a lei nº 

4814, de 16 de fevereiro de 2022, cujos artigos 2º e 11 assim dispõe: 
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 Como se vê acima, os Secretários Municipais estavam contemplados com o auxílio 

alimentação. 

 Posteriormente o Chefe do Executivo Municipal, enviou o projeto de lei nº 16/22, dando 

nova redação nos artigos 2º e 11 da Lei nº 4814/22, que culminou com a aprovação, sanção e 

promulgação (lei Municipal nº 4818, de 09 de março de 2022), vejamos o texto normativo: 

 

 

 É, portanto, de fácil constatação, que a exclusão dos Secretários Municipais no auxílio 

alimentação na lei municipal nº 4814/22, ocorreu por iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, pois, 

só ele é competente para tal questão, dada a natureza da matéria.  

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

constitucionalidade. 

 O Tribunal de Contas já enfrentou a questão e aponta como verba indenizatória, e não 

remuneratória, conforme entendimento prolatado no TC-800142/627/10. Bem como, não se 
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confundem as atribuições de agentes políticos detentores de cargos eletivos (prefeito, vereador 

etc.) às de agentes políticos detentores de cargos comissionados (secretários etc.). E o auditor 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI, vai mais longe quando afirma: Trilhar pela ilegalidade dos  

gastos equivaleria a negar este direito aos trabalhadores municipais. 

 Acompanha o projeto cópia do relatório de impacto financeiro, o que demonstra 

possibilidade.  

 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 131/2022, 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, 12 de dezembro de 2022. 

 

(ASSINATURAS  ELETRÔNICAS) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

Clicksign a95c1d4f-f9c1-4477-a5bd-4426b7ad7de5



Parecer JR - PL 131-22 - Exe - urg-ext.pdf
Documento número #a95c1d4f-f9c1-4477-a5bd-4426b7ad7de5

Hash do documento original (SHA256): dca3b0918bdc8f3873da10fc82ad96c8d6e307c231b9b2f834ceb38bed68a350

Assinaturas

José Eduardo Gomes Junior

CPF: 303.962.998-06

Assinou em 14 dez 2022 às 10:38:12

Leandro Moretti Serrano
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Edson Rogério Vizu

CPF: 130.053.548-22
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Log

13 dez 2022, 09:39:04 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número a95c1d4f-f9c1-4477-a5bd-

4426b7ad7de5. Data limite para assinatura do documento: 12 de janeiro de 2023 (09:38).

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

13 dez 2022, 09:39:07 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, 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 José Eduardo Gomes Junior e CPF

303.962.998-06.

13 dez 2022, 09:39:07 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, 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 Leandro Moretti Serrano e CPF

215.786.148-30.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 14 de dezembro de 2022. Versão v1.18.1.
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13 dez 2022, 09:39:08 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, 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 Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-

22.

13 dez 2022, 22:18:03 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.200.76.96. Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 08:24:30 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 130.053.548-22. IP: 177.58.184.15.

Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 10:38:12 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 303.962.998-06. IP:

179.126.128.220. Componente de assinatura versão 1.421.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

14 dez 2022, 10:38:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

a95c1d4f-f9c1-4477-a5bd-4426b7ad7de5.

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 a95c1d4f-f9c1-4477-a5bd-4426b7ad7de5, com os efeitos

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