
CONCLUSÃO:           Ç# Encaminhar ao plenário.                      (    ) Arquivar.

RELATORIO E VOTO:

Nos  temos  regimentais,  tendo  a  propositura  discriminada  em  epígrafe

sido   remetida   para  avaliação  da   Comissão   Pemanente  de  CONSTITUIÇÃO   E

JUSTIÇA 1€CJ, a Relatora Ver. Maria Amélia se manffesta confome abaixo:

Justificativa:

0 presente parecer tem por objeto o Substitutivo ao Projeto de Lei n°

04/2022,  que  "Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  empresa  ou  permissionária  de

energia  elétrica  do  Município  de Jacareí  a  atender as  normas técnicas  aplicáveis  à

ocupação do espaço público,  a  realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados

nos  postes,  notificar as  demais  empresas  que  utilizam  os  postes  como  suporte  de

seus cabeamentos e dá outras providências".

Nos   termos   regimentais,   tendo   a   propositura   discriminada   em

epígrafe já  recebido  parecer favorável  da  Consultoria  Jurídica  desta  Casa,  foi  esta

remetida para avaliação da Comissão Permanente de CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,

a qual delibera pelo seu prosseguimento e votação em Plenário.

Ressaltamos  que  o  projeto  original  sobre  a  matéria  inicialmente  já

recebeu parecer favorável desta Comissão Íu} que o substitutjvo foi elaborado após a

reunião dos  vereadores desta Casa  com  representantes  da  EDP  Bandeirante que,

inclusive, se manifestou favorável à matéria.  `
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ
PALÁCIO DA LIBERDADE

Câmara Municipal de Jacareí,   06 de abril de 2022.

B_AHFICACÃO E VOTQ±
Por  concordarmos  com   o  relatado,   na  mesma  data,   subscrevemos  o  presente
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ
PALÁCI0 DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSÃ0 3 - COSPU

OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

-SP

SUBSTITUTIVO AO PLL N° 04/2022 -PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  empresa  ou  permissionária  de  energia
elétrica  do  Município  de  Jacareí  a  atender  as  normas  técnicas  aplicáveis  à
ocupação  do  espaço  público,  a  realizar  o  alinhamento  e  retirada  dos  fios
inutilizados  nos  postes,  notificar as demais empresas que  utilizam  os postes
como supone de seus cabeamentos e dá outras providências.

AUTORIA: Vereador Rogério Timóteo.

Os   integrantes   da   Comissão   Permanente   de   OBRAS,   SERVIÇOS
PÚBLICOS E URBANISIVIO, tendo avaliado a propositura discriminada em epígrafe,

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

Vereador(a) Voto Assinatura

ABNER DE MADUREIFU
E`N`Cm \ ri ftj ,,`W  Í,Í,qk-N\^,Áft:;{:®(Presidente)

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA

:;=.,     :=,,±- ##`(Relator)

SÔNIA PATAS DA AIVIIZADE

Fc"fi#,Ú`tr(ÁL/

++
(Membro)

Justjficativa: /

Câmara Municipal de Jacareí,  {js  de abril de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manifestações acima, a propos"ra deverá ser:

(>S Encaminhada ao plenário.                         (    ) Arquivada.
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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSÃ0 6 - CDMADA

DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DOS DIREITOS DOS ANIIVIAl

SUBSTITUTIVO AO PLL N° 04/2022 -PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  empresa  ou  permissionária  de  energia
elétrica  do  Município  de  Jacareí  a  atender  as  normas  técnicas  aplicáveis  à
ocupação  do  espaço  público,  a  realizar  o  alinhamento  e  retirada  dos  fios
inutilizados  nos  postes,  notificar as demais  empresas que  utilizam  os  postes
como suporte de seus cabeamentos e dá outras providências.

AUTORIA: Vereador Rogério Timóteo.

Os   integrantes   da   Comissão   Permanente   de   DEFESA   D0   MElo
AMBIENTE   E   DOS   DIREITOS   DOS   ANIIVIAIS,   tendo   avaliado   a   propositura

discriminada em  epígrafe,  nos termos  regimentais,  se manifestam  na conformidade

do quadro abaixo:

Vereador(a) Voto Assinatura

ABNER DE MADUREIRA --          ::-.-..--:`,--..-í   -=-_   --.-;-:...
:::-,.=±.--:=.-:`:-``:.---

(Presidente)

SÔNIA PATAS DA AMIZADE
fifl,       /vt4/ +(Relatora)

HERNANI BARRETO Év®úvei  ^® paz*o(Membro)

Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí,   \`jG de abril de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manffestações acima, a propositura deverá ser:

(}Á) Encaminhada ao plenário.                          (    ) Arquivada.
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