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PLE N° 18/2022 -PROJETO DE LEI  DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Dispõe sobre a desafetação, da categoria de uso especial para categoria
dominial,  de  imóvel  de  propriedade  do  Município  de  Jacareí  e  autoriza  a
doação de encargos ao Estado de São Paulo, conforme especifica.

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana

CONCLUSÃO:          !#Éncaminhar ao plenário.                      (    ) Arquivar.

RELATORIO E VOTO:

Nos  termos  regimentais,  tendo  a  propositura  discriminada  em  epígrafe

sido   remetida   para  avaliação  da   Comissão   Pemanente  de   CONSTITUIÇÃO   E

JUSTIÇA liccJ, a Relatora Ver. Maria Amélia se manffesta confome abaixo:

Justificativa:            O presente parecer tem por objeto o projeto de Lei do Executivo

sobre  a  desafetação,  da  categoria  de  uso  especial  para  categoria  dominial,   de

imóvel de propriedade do Município de Jacareí e autoriza a doação de encargos ao

Estado de São Paulo, conforme especifica. Trata-se de medida que visa à instalação

da  la  Companhia  de  Policia  Mjlitar  do  Município  em  razão  de  relevante  interesse

público.

A   propriedade   em   questão,   segundo  justificativa   do   prefeito

lzaias,  está  situada  na  Rua  Alencar  Mazzeo,  Bairro  Jardim  Elza  Maria.  É  evidente

que a doação é de interesse público,  uma vez que a construção de uma Unidade da

Polícia    Militar    naquela    localidade    proporcionará    segurança    não    apenas    aos

munícjpes   daquela   região   como   de   todo   o   entorno.   Além   disso,   o   projeto   se

apresenta  em  consonância  com  a  Agenda  2030,  atingindo  o  seguinte  Objetivo  de

Desenvolvimento Sustentável:
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Porianto,    nos   termos    regimentais,    tendo   a    prop

recebido parecer favorável da Consultoria Jurídica desta Casa, deliberamos pelo se-u

prosseguimento e votação em Plenário.

Câmara Municipal de Jacareí, 03 de agosto de 2022.

RATIFICACÃO E VOTO:

Por  concordamos  com  o  relatado,   na  mesma  data,   subscrevemos  o  presente
documento, tomandQmEagecer da Comissão.
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PARECER DA COMISSÃ0 2 - CFO

FINANÇAS E ORÇAMENTO
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PLE N° 18/2022: PROJET0 DE LEI DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Dispõe sobre a desafetação, da categoria de uso especial para categoria
dominial,  de  imóvel de propriedade do Município de Jacareí e autoriza a
doação de encargos ao Estado de São Paulo, conforme especifica.

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana.

Os     integrantes     da     Comissão     Permanente     de     FINANÇAS     E

ORÇAMENTO,  tendo  avaliado  a  propositura  discriminada  em  epígrafe,  nos termos

regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:
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Vereador Voto Assinatura'   ,,`#A`

EDGARD SASAKI

F-J\JQ#DÇJl
-,1

(Presidente)
•`/ /J---,-í---,/,-'

PAULINHO DO ESPORTE(Relator)

FÁwzí`vL7'C /&Z/
ROGÉRIO TIMÓTEO

(f=N"W_A
•/

(Membro) --.    1     ,`_--U

Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí, 0}  de agosto de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manffestações acima, a proposftura deverá ser:

(\() Encaminhada ao p]enário.                        (    ) Arquivada.
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COMISSÃ0 8€SDHC

SEGURANCA. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

PLE N° 18/2022 -PROJETO DE LEI DO EXECUT[VO

ASSUNTO:

Dispõe sobre a desafetação, da categoria de uso especial para categoria
dominial,  de  imóvel de  propriedade do  Município de  Jacareí e  autoriza  a
doação de encargos ao Estado de São Paulo, conforme especifica.

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana.

Os  integrantes  da  Comissão  Permanente  de  SEGURANÇA,  DIREITOS

HUMANOS  E  CIDADANIA,  tendo avaliado a  propositura discriminada em  epígrafe,

nos termos regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:
'7

Vereador Voto Assinatu.r,?  ,/                 4'``

EDGARD SASAKl(Presidente) l,A\C,!,:Àl,c,,l
•{_            ,,`7

DUDl(Relator)

_--        _`-`-.jJ    -:`-^j'J

`í`.:       `

ROGÉRIO TIMÓTEO(Membro)
\ -__     _.+_.`__f-¥/

=:-.   ,--   ---   .. -   -   .--1  `---   --   .,```

Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí,  OR   de agosto de 2022.

CONCLUSÃ0:

Diante das manffestações acima, a propositura deverá ser:

b{) Encaminhada ao plenário.                        (    ) Arquivada.
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