
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PARECÉR DA COMISSÃ0 1  -CCJ

PLEN°11/2020          `.`'` ` PRO.JÉTO DE  LEI DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Altera   a   estrutura'.admjnistfativa   e  Las'  competências   da   Secretaria   de
Planejamento e da  Fundação Pró-Lar; ra ;`composição do Conselho  Municipal
de Habitação de lnteresse Social (CMHIS) e dá outras providências.

AUTORIA: PREFEITO  MUNICIPAL  IZAIAS JOSÉ  DE SANTANA

Qs    integrantes    da    Comissão    Permanente    de    CONSTITUIÇÃO    E
JUSTIÇA,   iendo   avaliado   a   propç>situra`  discrimin,ada   em   epígrafe,   nos   termos

`                 .     i.      *"+.     ±     .`.-lt      ;-lu3ç      *    |1            ,í`       ``    `irh              }r.Í-L`     !,                       „

regimentais, se manifestam na conformidade .dg quad`Ío:ábaixo:

VÇJrif)            .',..,`J.   `      -`  ,   g    .    `',,:r::e`.   ,..=-. Assinaturaz`

PAULINHO DOS CONDUTORES   .

-=:`;::-=,`,,,==-;-,-- Á?zr   7(Presidente)

PATRÍCIA JULIANl ...   ,_.,  .: . ,í. ,.í  ;.  L./,r,:-c.,.l{;.,,--.,,-.`,.,,.1.

(Relatora)

JUAREZ ARAÚJO •.`            .\._rl             '     _,          .

(Membro)
__      #.`.,        ^`

'q~. 2 -.,`í/          -

Justificativa:

•.-, t   ;,L`      '    ,

Câmara Municipal de Jacáre-í,  .a5  Çle juhho de 2020.

1

CONCLUSÃO:

Diante das manifestações acima, à.proposituía dever`á ser:

(X) Encaminhada ao plenário.                          (`'  ) Arquivada.
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CÂMARA  MUNIGIPAL  DE  JACAREÍ
PALÁC[O DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSAO 3 - COSPU

oBRAs, sÉRviços pÚBL!éos É úRBANisMo
Câmara Municipal

de Jacareí
tl"t-m"*~~rc.`\mcoTai-

PLE N° 11/2020 PROJETO DE LEI  DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Altera   a   estrutura   administrativa.  e   as   competências   da   Secretaria   de
Planejamento e da Fundação Pró-Lar;  a  composição do  Conselho  Municipal
de Habitação de lnteresse Social (CMHis) e dá. outras providências.

AUTORIA: PREFEITO  MUNICIPAL IZAIAS JOSÉ  DE SANTANA

Os   integrantes   da   Comíssão   Permanente   de   OBRAS,   SERVIÇOS

PÚBLICOS  E  URBANISMQ,  t,çnq+9 .afy?|jt?rqq..`a,:,.'P,rg,Pofts.i[Üra q,,'Íscriminada em  epígrafe,

nos termos regimentais,  se manifest..am,.;.na. .co,nform,i,çl`ad.e Çlo. quadro abaixo:

í:;   ¢    .i   :,.í.      ,,-.VcJNo                                        .-        . • Assi^natura

JUAREZARAÚJO             .``,,  .      ,..L',.':?̀:'stp(à;`á:i*ü.":
(Presidente)

PAULINHO DOS CONDUTORES t,
lJ'_....,...,_/-

(Relator)                                                               ., ` ` J` .

vALM]R DO  PARQUE ME[A:LUA  r`
•--í,£_-:i,,_íÃ`-,,,j `',.-,(Membro)

;
1        '                     p-        _  .                                                   .-           .  ,    ,`.. . .r

Justificativa:

.',          Êtll.,`     j`.`;`'     `..`.T:       '\    tl.`',     ;     `i..,_.}ú:!Í,:`:   .?.:,`'.1`,.'      `:,`i:    .,,     ``~

•        ,1    ?,..,. í,   .      ,`-.     .:       ti,.á;':,"";r..    ,i        -

•       `.  ::  £'..+",'Í  ;.`h     i`.J ,... :á.      !.  ;  i..     :.    ,  r   `  i    =:..+  .í'.   ;  .;.      '.`:
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C;mara M.unl:ipral dç Jaffireí,     a5'     dej+unLode 20;0

`              ,-.      `.          .`       `

CONCLUSÃO:
•-,,.,.                    1+.                    .

Diante das manife`stações\?cima; a propositura deverá ser:

xÍ Encaminhada ao p,enário+L                    `|    , Arquivada.
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