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PLCE N° 06/2022 -PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Altera a Lei Complementar n° 83, de 27 de fevereiro de 2015, que "Dispõe
sobre  o  Estatuto,   Plano  de  Carreira  e  Remuneração  do  Magistério  do
Município de Jacareí e dá outras providências."

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana

CONCL sÃO :        bJEncaminhar ao plenário.                      (    ) Arquivar.

RELATORIO E VOTO:

Nos  temos  regimentais,  tendo  a  propositura  djscriminada  em  epígrafe

sido   remetida   para   avaliação   da   Comissão   Permanente   de   CONSTITUIÇÃO   E

JUSTIÇA 1|CCJ, a Relatora Ver.  Marja Amélia se manffesta confome abaixo:

Justificativa:  0  presente  parecer tem  por objeto  o  Projeto  de  Lei  Complementar do

Executivo  n° 06,  de 2022,  que altera  a  Lei  Complementar n° 83,  de 27  de fevereiro

de  2015,   que  "Dispõe  sobre  o  Estatuto,   Plano  de  Carreira  e   Remuneração  do

Magistério do Município de Jacareí e dá outras providências.

Na    sequência    do    processo    legislativo,    após    receber    parecer

favorável  da  Consultoria  Jurídica  desta  Casa,  a  propositura  é  apresentada  a  esta

Comissão de Constituição e Justiça a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos

constitucional,    legal    e   jurídico,    conforme    previsto    no    Regimento    lnterno    do

Legislatjvo.

Verificamos,   então,   que   a   proposta   atende   aos   requisitos   da

Constituição  Federal,  em  seu  artigo 40,  11,  e da  Lei  Orgânica do  Município  em  seus

artigo  94,  §2,  11,  especialmente este  último que estabelece que compete ao  Prefeito

defender os interesses do Município.

Ao   longo  do  período  de  discussão  da   referida   matéria,   o   Poder

Executivo  em  frequente  colaboração  com  esta  Casa,  por  meio  da  Comissão  de

Educação, Cultura e Esporte, estabeleceu debates com Sindicato dos Trabalhadores

Públicos  Municipais,   entidade  representante  dos   interesses  dos  professores  em

nosso  município.   Esta  relatoria  acrescenta  que,  mesmo  com  a  aprovação  deste

relatório   para   que   o   projeto   tenha   contjnuidade   no   Legislativo,   as   tratativas
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víabilizará uma melhor estruturação do Plano de Carreira do Magistério, contribuindo

para   a   valorização   dos   profissionais   da   educação,   impactando   diretamente   a

qualidade da educação em nosso município.
A    propositura,    portanto,    fortalece    o    Sindicato    dos    Servidores

Públicos  do  município  garantindo  a  representatividade  da  categoria  por  melhores

condições de trabalho na educação.  Fato que certamente  repercutirá  no alcance da

melhora dos índices de educação em nosso município.

Destaca-se,    nesse    sentido,    que    o    referido    projeto    está    em

consonância   com   as   metas   das   Nações   Unidas   no   âmbito   da   Agenda   2030,

atingindo o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentável:

Assim sendo,  não havendo Óbices,  manifestamo-nos favoravelmente

à aprovação do Projeto de Lei Complementar do Executivo n° 06, de 2022.

É o nosso parecer.

Câmara Municipal de Jacareí

Ver. MARl
Relator

de novembro de 2022.

uü,\CL
AMELIA
CCJ

RATIFICACÃO E VOTO:

Por  concordarmos  com   o   relatado,   na  mesma  data,   subscrevemos  o  presente
documento, tomando-o Parecer da Comissão.



CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREÍ  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

PARECER DA COMISSÃ0 2 - CFO

FINANÇAS E ORÇAMENTO
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PLCE N° 06/2022: PROJETO DE LEI COMPLEIVIENTAR DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Altera  a   Lei  Complementar  n°  83,   de  27  de  fevereiro  de  2015,   que
"Dispõe   sobre   o   Estatuto,    Plano   de   Carreira   e   Remuneração   do

Magistério do Município de Jacareí e dá outras providências."
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:
•?'

Vereador Voto                        , Ais;ÉNrtírhja. /                        /

EDGARD SASAKl(Presidente) •`/MoftJ.l •'/

PAULINHO DO ESPORTE(Relator) Áíftüzí*iéL        f'
L-                     __-                   ----                   /i•..-`

(      (      `.t-L

ROGÉRIO TllvIÓTEO(Membro)
=--.,--,== {.  .-  ; ,  ,_ ,.-¢.  ._-! _ : -3
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Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí, Oqrde novembro de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manffestações acima, a propositura deverá ser:

0Ó Encaminhada ao plenário.                        (    ) Arqujvada.

PRAÇA   DOS  TRÊS   PODEF`ES,   74  -CENTRO  -JACAREÍ  /  SP  -CEP:   12327-901   -TEL.:   (12)   3955-2200   -WWW`JACAREi.SP.LEG.BR
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EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
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PLCE N° 06/2022 -PROJETO DE COMPLEWIENTAR DO EXECUTIVO

ASSUNTO:

Altera a Lei Complementar n° 83, de 27 de fevereiro de 2015, que "Dispõe
sobre  o  Estatuto,  Plano  de  Carreira  e  Remuneração  do  Magistério  do
Município de Jacareí e dá outras providências."

AUTORIA: Prefeito Municipal lzaias José de Santana

Os  integrantes da  Comissão  Permanente  de  EDUCAÇÃ0,  CULTURA  E
ESPORTES,  tendo  avaliado  a  propositura  discriminada  em  epígrafe,  nos  termos

regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:

Vereador(a) Voto Assinatura

.- '- - '--
MARIA AMÉLIA(Presidente) --T:---:---`-:

-

PAULINHO DO ESPORTE
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(Relator) tó'

DUDl(Membro)
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Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí,   Oq de novembro de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manífestações acima, a proposftura deverá ser:

i7{) Encaminhada ao plenário.                         (    ) Arqujvada.

PRAÇA  DOS  TRÊS  PODERES,   74  -CENTRO  -JACAREÍ  /  SP  -CEP:   12327-901   -TEL.:   (12)   3955-2200  -WWW.JACAREl.SP.LEG,BR


