
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei nº 94/2022 – 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 21/09/2022, com pedido de urgência e sessão 

extraordinária e encaminhado para parecer. 

 

 O projeto  está de  acordo com a lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, e a municipalidade justifica que a gestão dos resíduos sólidos deve acontecer 

de maneira integrada, tornando o poder público o responsável por encaminhar os resíduos 

sólidos para aterros sanitários e também a implementar a coleta seletiva dos materiais secos 

e recicláveis para os processos de reciclagem, bem como, implementar parcerias com 

organizações de núcleos solidários como as associações e cooperativas de reciclagem, 

juntamente com o incentivo e apoio financeiro a estas. Pondera ainda, que a  Política Nacional 

de Resíduos Sólidos se harmoniza com diversas outras leis, compondo o arcabouço legal que 

influirá na postura da totalidade dos agentes envolvidos no ciclo de vida dos materiais 

presentes nas atividades econômicas e está fortemente relacionada com a Lei Federal de 

Saneamento Básico, com a Lei de Consórcios Públicos e ainda com a Política Nacional de Meio 

Ambiente e de Educação Ambiental, entre outros documentos importantes. 

 

  A matéria está articulada em vinte e dois artigos e agrupados em cinco 

capítulos, com observação do disposto na Lei Complementar nº 95/1998, que “dispõe sobre a 

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
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único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos 

normativos que menciona.” 

 

 

  Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 094/2022, 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, 27 de setembro de 2022. 

 

 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
 
 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)      (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                      Membro:   MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
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Assinaturas

Rogério Lima Conga

CPF: 261.638.828-65

Assinou em 30 set 2022 às 10:27:04
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CPF: 288.926.578-10

Assinou em 30 set 2022 às 09:43:08

Log

29 set 2022, 11:30:27 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número ff0da12d-bc86-4a11-af37-

a2ce1446c214. Data limite para assinatura do documento: 29 de outubro de 2022 (11:26).

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

29 set 2022, 11:30:34 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.

29 set 2022, 11:30:34 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.

29 set 2022, 11:30:34 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.

30 set 2022, 09:43:08 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: 186.210.37.10.

Componente de assinatura versão 1.373.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 30 de setembro de 2022. Versão v1.15.0.
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30 set 2022, 10:27:04 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

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

45.166.211.202. Componente de assinatura versão 1.373.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 set 2022, 12:29:40 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura

concluído para o documento número ff0da12d-bc86-4a11-af37-a2ce1446c214.

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 ff0da12d-bc86-4a11-af37-a2ce1446c214, com os efeitos

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