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RELAl-ÓRIO E VOTO:

Nos   termos   regim€3ntais,   t.¢mdo   a   propositura   dlsc,riminada  em   epígrafe

sido   !-emetida   para   avaHação   da   Ct]missáo   Permanente   de   CON§T!TuiçÃO   E

JUS"ÇA 1-CCJ,  a  Relatüra Ver,  Maria Arnélia se manifesta conforme abaixo:

Justificativa:  0  presente  parecer tem  pcjr objeto  o  Projeto de  L.ei  clo  Executivo  n° 22,

de  2022,   que  altera  a   Lei   n°  4.418,   cle  27  de  dezembro  de  2000.   (Referente  à

remuneração do Cons,elho Tutelar).

Na    seqLiência    do    pÍ`ocesso    !egislativo,    após    receber    parecer

favoravel  da  Cc,nsult`3ria  Ju:"ídica  desta  Casa,  a  propositura  é  apresentacia  a  esta

Comissão  de  Constituição  e  Justiç,€í  a  í.!m  de  ser apreciada  qua!ito  a  seu`s  aspectos

constitucional,     legal    e    jurídico,     c:oFif5=m.;e    previsto    no    P.egimento     lnterno    do

Legislativo.

Verit-icarnos que o autor justifica  que  o  objetivo da  referida  materia é

conceciei.   ;3uxilio   alimentação   e   auxiió   refeição   para   os   membrc)s   do   Conseiho

Tiitelar dos  Direitos da  Criança e c}o A`1{::il€iscente de Jacareí.

Nessa  rredi!ja,  faíT.-,se  necessário  a  €'ilteração  da  Lei  !i° 4.41!3,  de  27

de   dezembro   c!e   2000,   com   a   i`ievida   aítresentaçâo   do   lmpacto   Orçamentário-

Financeiío,  diante  do  qua!  se  estmam  af!  despesas  pai`a  os  anos  de  202!2:,  2023  e

2024, expressos nas fls.  06 cjos autos.

Destaca..se,  nesse  se,it;do`  ciue  o  ret.erido  projetü  coi.roboía  com  a

valoriz,'aç,ão  do  ti..abalho  c!cjs  Cc.tns€!lhe;i-\:.,``{;  Tii[eiares,  r`io  €`,imbilo  de  5`,ua  atuaçãc)  diária

para   a   proteção   daà   {3rianças   ei   ac,o!esicerites   de   nosso   mimicípio    Tivemos   a

oportuniclade   de   ac,G`mpanr`ar   a€,   ai\t'ers,íi!s   líatativas   e   os   espaço€``   d€;`   diálogos

firmac!os  que  ori!!inarary.l  t,ais  resui.t,f€t`,i.:}{rp.
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Destaca-,sen     riesse    sentido,     que    c)    referido    projeto    est

consonância   com   as   metas   das,   r.li*ÇÕE¥s   lJnidas   no   âmbitc)   cla   Agema

atingindo o seguinte O'bjetivo de  Deseiivolvimento Sustentávei:

Jfl,_
ra  r`/}Unl;ciDaj
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Assim  senc!o,  não havendo Óbjce,st  mã*,niítes{,ari.io-nos, fa\/oravelmenfte à ffiprovação

do  Projeto de  Lei  do  Executjvo  F``C` 2:;:,  de  20;¥:Z.

Câmawa  Municipal íri   J{  r.`arçà;, Cys  rLe outubro de 2D22.

---=----::=--:-:

RATIFICALÊÁQ±JLolgJ.
Por   i`,onc()rdarmos   com   o   relat:7t:ifj,   nÊi`   yTiesma   data,   subscrevemos   o   presente

docur,iento, tomando-i() Par'e€er c!a CümissãQ,
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PARECER DA COMISSÃ0 2 - CFO

FINANÇAS E ORÇAMENTO Câmar3  Municip

PLE N° 22/2022: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

ASSUNTO:
Altera   a   Lei   n°  4.418,   de   27   de   dezembro   de   2000.   (Referente   à
remuneração do Conselho Tutelar).

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:

•/,,7           Á/,/
Vereador Voto A!sÉNfi¥^xÁ            ;/

EDGARD SASAKl(Presidente)

fáJo¢ZJ
1yc--'/  :.-\`

PAULINHO DO ESPORTE(Relator)
3íwci&9uGL

:-..-r--j.:-:-`---`-

ROGÉRIO TIMÓTEO(Membro)
;:j_--_        __..:_-1

/_--..'-

Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí, Qsde outubro de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manffestações acima, a propositura deverá ser:

(?4 Encaminhada ao plenário.                        (    ) Arquívada.
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