
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
GABINETE DO VEREADOR RONINHA

PALACIO DA LIBERDADE

EMENDA

Ao  Projeto de  Lei do  Legislativo  n°  050/2022,  de

do  Vereador  Roninha,  que  disp6e  sobre  a  divulgagao

mensal nas redes sociais e site da Prefeitura Municipal de

Jacarei de uma lista detalhada de exames laboratoriais e

de   imagem,    consulta   de   especialidades   medicas   e

cjrurgias  a  serem   realizadas   no  Municfpio,   e  da  outra

providencias.

Emenda No o2

0 texto do projeto de lei em epigrafe passa a ter a seguinte

redagao:

Disp6e sobre a divulga?5o mensal nos canals oficiais de

comunicagao da Preteitura Nlunicipal de Jacarei de uma lists detalhada de

exames laboratoriais e de imagem, consulfa de especialidades m6dicas e

cirurgias a serem realizadas no municipio, e da outras providencias.

0 artigo 1° do projeto de lei passa a ter a seguinte redacao:
Art.1° Fica determinado a divulgagao mensal nos canal.s ofFCJ.a/'s

de comun/.cacao da Prefeitura, em local destacado de informag6es os seguintes

dados referentes a uma lista detalhada dos Exames Laboratoriais de lmagem,

Consultas de Especialidades Medicas e Cirurgias que serao realizadas no

Municipio de Jacarei.

0 artigo 3° deste projeto de lei devera ser excluido.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda apenas atende apontamento feito para melhor

execugao do projeto.



FOLHA

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBHRI)ADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

WTBM/S

Referente:  PLL n° 050/2022 - Projeto de Lei do  Legislativo

Autoria do projeto e da  Emenda: Vereador Roninha

Assunto  do  projeto:  Disp6e  sobre  a  divulga€ao  mensal  Has  redes  sociais  e  site  da  Prefeitura  Municipal

de  Jacaref  de  uma  lista  detalhada  de  exames  laboratoriais  e  de  imagem,  consulta  de  especialidades

m6dicas e cirurgias a serem  realizadas no  Municipio, e da outras  providencias.

PARECER N° 259.1 /2022/SAJ/WTBM

Ementa:    Emenda    n°    02.    Reitera¢ao    de    parecer

anterior.  Possibilidade

1.       Trata-se   de   emenda   a    Projeto   de    Lei,    de   autoria   do

Vereador Roninha

2.        Esta  Secretaria  ja  se  manifestou   sobre  o  projeto  e  sabre

emendas anteriores.

3.       Considerando  que  se  trata  de  emeno'a  que  est  adequada

aos termos  legais e  n5o onera  nem  modifica as condic6es ja analisadas anteriormente,

reitero  a  parecer  de  fl.  10,  pelo  que  entendo  que  a  propostas  esta  apta  a  ser

apreciadaa  em  Plenario.

1.        Ao setorde proposituras, para prosseguimento.
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