
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 86/2022 – EXECUTIVO  
 

 

 

 

 A Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, 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 09/09/2022 e encaminhado para parecer. 

 

 O projeto tem como objetivo autorizar a instalação da internet 5G, em nosso município, 

pois, atualmente a tecnologia é 4G e, tendo em vista o interesse da ANATEL em instalar as 

antenas para viabilizar a tecnologia de quinta geração de internet para rede móvel que 

alavanca velocidade da conectividade para celular e dispositivos inteligentes. Os avanços 

esperados com o 5G incluem maior velocidade, com taxas de transmissão pelo menos 10 vezes 

mais rápidas em relação ao 4G. Com isso, haverá menor tempo de atraso para que os dados 

cheguem quase instantaneamente ao envio, eliminando o delay das chamadas de vídeo, por 

exemplo. Também terá maior densidade de conexões: vai suportar mais dispositivos 

conectados em uma determinada área ao mesmo tempo, ajudando no desenvolvimento 

tecnológico no Município de Jardinópolis/SP, conforme justificativa apresenta pelo Chefe do 

Executivo. 

 

 O texto normativo foi procedido por articulados distribuídos em vinte e cinco artigos 

com desdobramentos em seis capítulos, sendo respectivamente: disposições gerais; 

procedimentos para instalação; restrições de instalação e ocupação de solo; fiscalização e 

penalidades; taxa de licenciamento; e, disposições finais e transitórias. A fiscalização ficará a 
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cargo da Secretaria Municipal de Obras (art. 14), sendo que as taxas serão corrigidas 

anualmente pelo IPCA (art. 23). 

 

 Toda a matéria é voltada exclusivamente para a regulamentação no município da 

tecnologia 5G, ou seja, está disciplinando tal tecnologia, pois, aquelas que forem inferiores ou 

diversas, continuarão sendo reguladas pela Lei Municipal nº 2680, de 16 de abril de 2002, que 

“Dispõe sobre a implantação de antenas transmissoras/receptoras de telefonia móvel celular e 

telefonia fixa no Município de Jardinópolis”, com os distanciamentos necessários decorrentes 

da referida lei municipal. 

 

  Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 086/2022, 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, 15 de setembro de 2022. 

 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
 
 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)      (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                      Membro:   MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 

Clicksign 6cfff058-0629-493f-bb0d-0095afbec1d6



Parecer SASMA - PL 86-22 - Exe.pdf
Documento número #6cfff058-0629-493f-bb0d-0095afbec1d6

Hash do documento original (SHA256): 567b57c0b66252531461f8274713c32af8377ca8bcace7ea52b44ff982b4bd46

Assinaturas

Marli Pegoraro

CPF: 247.761.648-09

Assinou em 15 set 2022 às 11:43:36

Rogério Lima Conga

CPF: 261.638.828-65

Assinou em 16 set 2022 às 09:31:45

Dalva Cristina Siqueira dos Santos

CPF: 288.926.578-10

Assinou em 16 set 2022 às 16:54:10

Log

15 set 2022, 11:42:57 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 6cfff058-0629-493f-bb0d-

0095afbec1d6. Data limite para assinatura do documento: 15 de outubro de 2022 (11:41).

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

15 set 2022, 11:42:58 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

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

marlipegoraro@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 Marli Pegoraro e CPF 247.761.648-09.

15 set 2022, 11:42:58 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, 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.

15 set 2022, 11:42:58 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, 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 Dalva Cristina Siqueira dos Santos e CPF

288.926.578-10.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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15 set 2022, 11:43:36 Marli Pegoraro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

marlipegoraro@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 247.761.648-09. IP:

45.166.211.202. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

16 set 2022, 09:31:45 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

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

177.54.207.199. Componente de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

16 set 2022, 16:54:11 Dalva Cristina Siqueira dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dalvasiqueira@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 288.926.578-10. IP: 189.41.26.190.

Componente de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 set 2022, 16:54:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

6cfff058-0629-493f-bb0d-0095afbec1d6.

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 6cfff058-0629-493f-bb0d-0095afbec1d6, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 16 de setembro de 2022. Versão v1.15.0.

6cfff058-0629-493f-bb0d-0095afbec1d6 Página 2 de 2 do Log


		2022-09-16T19:54:15+0000
	Signature




