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PROJETO E EMENDA 01 : PLL N° 50/2022 -PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

ASSUNTO:

Dispõe sobre a divulgação mensal  nas redes sociais e site da  Prefeitura
Municipal de Jacareí de uma lista detalhada de exames laboratoriais e de
imagem,   consulta   de   especialidades   médicas   e   cirurgias   a   serem
realizadas no Município, e dá outras providências.

AUTORIA: Vereador Roninha

CONCLUSÃO:            P<) Encaminhar ao plenário.                     (    ) Arquivar.

RELATORIO E VOTO:

Nos temos regimentais, tendo as proposituras discriminadas em epígrafe

sido  remetidas  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 Projeto de Lei do Legislativo n° 50,

de 2022, que trata sobre a divulgação mensal nas redes sociais e site da Prefeitura

Municipal  de Jacareí de  uma  lista detalhada  de exames  laboratoriais e de  imagem,

consulta de especialidades  médicas  e  cirurgias  a serem  realizadas  no  Município,  e

dá  outras  providências.  A  matéria  recebeu   recomendação  no   Parecer  n°   156.1

/2022/SAJ/METL,  elaborado  pela  Consultoria  Jurídica  desta  Casa,  que  mencionou

no    item    11,    Da    Fundamentação,    matéria    similar    apreciada    no    Parecer    n°.

78.1/2022/SAJ/METL,  referente  ao  PLL  n°.  024/2022.  Contudo,  uma vez acatada  e

cumprida   a   recomendação   do   Parecer   n°   156.1   /2022/SAJ/METL,   acerca   da

modificação do ari.  3° da  referida matéria,  opinamos  pelo seu  prosseguimento e

discussão em Plenário.

Câmara Municipal de Jacareí, 3q   de agosto de 2022.
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PARECER DA COMISSÃ0 5 - CSAS

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

`_`PROJETOEEMENDA01:PLLN°50/2022-PROJETODELEIDOLEGISLATIVO

ASSUNTO:

Dispõe  sobre  a  divulgação  mensal  nas  redes  sociais  e  site  da  Prefeitura
Municipal  de  Jacareí  de  uma  lista  detalhada  de  exames  laboratoriais  e  de
imagem,  consulta  de  especialidades  médicas  e  cirurgias  a  serem  realizadas
no Município, e dá outras providências

AUTORIA: Vereador Roninha.

Os  integrantes  da  Comissão  Permanente  de  SAÚDE  E  ASSISTÊNCIA

SOCIAL,  tendo  avaliado  as  proposituras  discriminadas  em  epígrafe,   nos  termos

regimentais, se manifestam na conformidade do quadro abaixo:

Vereador(a) Voto Assinatura

MARIA AMÉLIA -+`{rfl/Mti %iu{L,3u`(Presidente)

ROGÉRIO TIMÓTEO
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(Relator)

DUDl
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Justificativa:

Câmara Municipal de Jacareí,  3 A   de agosto de 2022.

CONCLUSÃO:

Diante das manffestações acima, as proposfturas deverão ser:

(*) Encaminhadas ao plenário.                      (    ) Arquivadas.
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